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pasitinkant

kultūros muziejaus 
mėnesį Chicagos et-

„Piliakalnio šešėlis”, 
eilėraščiai — 40 metų

nusisuko nuo jo ir jo atsto
vaujamos Bažnyčios. Be abe
jo, tai nėra vienintelė priežas
tis, kodėl žmonės naujaisiais 
laikais pradėjo atkristi nuo 
Bažnyčios. Priežasčių yra 
daugiau. Ji viena čia iškelia
ma, kadangi ji iš esmės palie-

krikščionius. Prisimintina, 
kad kunigas, būdamas vien , 
katalikiškosios organizacijos 
„dvasios vadu”, ne visada r 
galėjo reikštis organizacijos i 
gyvenime tiek, kiek iš tikrųjų ( 
reikėjo: pvz., tramdyti įsisiū
bavusius veikėjų ginčus, rie- , 
tenas ir kovas, kad jos nepik- f 

j

--.Į.,,,,, . -------------------------------------------------------------------------------------------------

Sustota ir pagalvota

Lietuvių 
Lietuvių 
valdybų 

dalyvavo

Saulėtą ir šiltą rugsėjo 22-23 
d. savaitgalį Dainavos sto
vyklavietėje prie Manchester, 
Michigan, įvyko 
bendruomenės ir 
jaunimo sąjungos 
konferencija. Joje
didelis būrys mūsų veikėjų. 
Kol ši paraštė pasieks 
skaitytojus, konferencija jau 
bus buvusi spaudoje aprašy
ta, tad nesiimsim pasakoti, 
kas joje dėjosi, o tik pažersim 
kelias jos iššauktas mintis.

Konferencija dalyta į dvi 
dalis: studijinę ir organizaci
nę. Studijinei sesijai įvadą 
darė prof. dr. Tomas Remei- 
kis, svarstyboms pasiūly
damas sociologo Herbert 
Gans sukurtus solidaraus ir 
simbolinio etniškumo JAV 
visuomenėje modelius. Jei 
solidaraus etniškumo laiko
tarpis ženklinamas ko pilnes
niu ir kartais tiesiog 
neišvengiamu užsiangaža
vimu savo tautinei bendruo
menei, tai (vėlyvesnis) 
simbolinio etniškumo laiko
tarpis pasižymi daline ir 
savarankiška tautinių simbo
lių atranka. Kalbėtojas siūlė 
mintį, jog šie Gans modeliai 
gali būti vertingi svarstant 
mūsų veiklos rūpesčius ir kėlė 
klausimą: kokias implikacijas 
išeivijos veiklai reikia prama
tyti, mūsų visuomenei perei
nant iš solidaraus į simbolinį 
etniškumą. (Dr. Tomo Remei- 
kio paskaita bus ateityje 
išspausdinta Draugo priede, 
- Red.)

Sustota prie trijų veiklos sri
čių: kultūros, politikos, ir 
švietimo. Kiekvienai sričiai 
buvo skirtas referatas, kurį 
skaitė kviestas svečias — čia 
dažniausiai ir buvo grįžtama 
prie Gans keliamų minčių bei 
jų naudingumo mums. Po to 
komentarai iš tos srities 
veikėjų, o galop klausimas 
perduodamas visų disku
sijoms. Formatas įdomus, nes 
tuoj pat po padarytų pasiūly
mų buvo galima orientuotis, 
kiek jie rišasi su dabartine 
praktika JAV ir Kanados 
lietuvių veikloje.

Mintis tokią konferenciją 
ruošti yra sveikintina. Ji 
duoda progą išeiti nors trum
pam iš įvykių srauto ir

pažvelgti į visumą. Naudinga 
ir susitikimui parinkti savąją 
„Dainavą”, nes pati stovykla
vietė yra labai apčiuopiamas 
mūsų gyvo lietuviško gyveni
mo simbolis. Čia kas vasarą 
klega būriai lietuviško jauni
mo vasaros stovyklose ir 
studijų savaitėse. Stovykla
vietė yra ir gyvas kartų 
bendradarbiavimo simbolis: 
daugelis pirmųjų „Dainavos” 
rėmėjų jau kapinėse ilsisi, o jų 
gerais darbais dar daugelį 
metų galėsime džiaugtis. 
„Dainava” simbolizuoja ir 
kitą mūsų bendruomeninio 
gyvenimo aspektą: taip kaip 
mokyklos, bažnyčios, salės, 
spaustuvės ji yra dalis mūsų 
sukaupto visuomeninio turto, 
kuriuo remiasi mūsų veikla. 
Todėl buvo ir naudinga šią 
konferenciją ruošti savo lietu
viškoje stovyklavietėje, ne 
didmiesčio viešbutyje ar 
užmiesčio motelyje, nes čia 
buvo galima pajusti ir kitą 
mūsų lietuviškos veiklos para
doksą: juo labiau mes mano
me esą atsiriboję nuo gyve
namo krašto visuomeninio 
gyvenimo, juo labiau mes 
tampame jo svarbia dalimi. 
Štai toj pačioj „Dainavoj”, 
kur vasaros metu gyvenimas 
vyksta lietuvių kalba, rude
niui atėjus stovyklavietėje jau 
daugelį metų vyksta amerikie
čių mokyklų ir jaunimo 
grupių studijiniai savait
galiai. „Dainava” tarnauja ir 
vietinei bendruomenei. Skaity
tojui gal kyla mintin skandi
navų bendruomenės JAV 
vidurio vakaruose įkurtos 
kolegijos.

Po svarstymų popietės 
peršasi išvada, jog Gans kai 
kuriais atžvilgiais realistišką, 
bet perdėm pesimistinę 
prognozę išeivijos gyvenimui 
atsveria žvilgsnis į dabartinę 
mūsų padėtį: daug dalykų 
daroma gerai ir įstengiama 
susidariusiom progom 
pasinaudoti. Tai reikštų, kad 
iš vienos pusės mūsų bendruo
menės veikėjai įstengia skai
tyti laiko ženklus, o iš kitos — 
mes linkę remti vertingus 
projektus. Mūsų bendruo
menės finansinis pajėgumas 
įspūdingas — šiais metais 
vyko net šešios atskiros

Tikintis pasaulietis II 
Vatikano susirinkimo buvo 
iškeltas į bažnytinius bendra
darbius. Jis netgi tapo pava
dintas kunigu bendrine pras
me. Pagal susirinkimo dvasią 
ir raidę jis esąs tam tikra 
prasme Bažnyčia, lygiai kaip |
ir šventimus gavęs kunigas ar čia mūsų laikų žmogaus psi- 
vyskupas. Jis kartu su hierar- ) chologiją: priimti tokias 
chįja nešąs atsakomybę už pažiūras, kurios yra supran- 
Bažnyčią. Tokiu atsakingu tamos ir aiškiai išreikštos, 
tapęs jau per krikšto ir sutvir-1 pasiduoti tokiam gyvenimo 
tinimo sakramentus. Iš šios 1 būdui, kuris kyla iš bendruo- 
atsakomybės kyla ir šis noras menės. Bažnyčios įvesta litur- 
pasveikinti naująjį Ganytoją | gija kaip tik atsako moder- 
— vyskupą Paulių Baltakį gal 
kiek neįprasta forma — vie
šai, pasidalijant kai kuriomis 
mintimis ir viltimis, kurios 
kyla ryšium su naujo vysku
po lietuviams už tėvynės ribų 
paskyrimu.

Aiškumas ir 
bendruomeniškumas 
dabartinėj liturgijoje

Po II Vatikano susirinkimo 
niekas taikliau neišreiškė 
naujos reforminės dvasios 
Bažnyčioje kaip kunigo ir al
toriaus atsisukimas į žmones. 
Juk tuo kunigas ir jo prie al
toriaus švenčiama liturgija 
priartėjo prie Dievo tautos, 
prie žmonių, kunigas panoro 
su jais bendradarbiauti, būti 
jų tarpe. Individualus maldos 
būdas, trukęs Bažnyčioje 
šimtmečiais, buvo atmestas. 
Kunigas, nusisukęs nuo tikin
čiojo ir vienas sau murinąs 
daugumai žmonių nesupran
tamus svetimos (lotynų) kal
bos žodžius, buvo iš tikrųjų il
giau nebepakeliamas. Mat 
ilgainiui ėmė rastis vis dau
giau žmonių, manančių, kad 
kunigo individualiai švenčia
ma liturgija yra vien jo rei
kalas, neliečiąs kitų, todėl jie

rinkliavos — vajai, ir jie visi: 
rado gerą atgarsį. Aišku, kad 
tai buvo neeiliniai metai. 
Tačiau labai įdomu, kad 
svarstybų komentaruose visai 
nebuvo balsų, jog mūsų 
bendruomeninei veiklai jau im
tų trūkti lėšų. Atrodo, jog 
esame linkę tikėti, kad mūsų 
kultūrinis gyvenimas išblės 
pirma, negu atsisakysime 
aukoti bendriesiems reika
lams. Buvo balsų, kad Lietu
vai išsilaisvinus jos atsistaty
mui aukotų ir tie, kurie dabar 
nuo lietuviško gyvenimo nuto
lę. Aišku, ryšių palaikymui 
labai naudingi ir puoselėtini 
mūsų periodiniai leidiniai 
anglų kalba kaip Bridges ir 
The Observer.

Klausytojas svarstybose tik
rai galėjo pajusti, kad ku
riame istoriją: ir tai jutome ne 
vien Kanados lietuvių pastan
gose surinkti savo veiklos 
dokumentus ir juos išsaugoti 
bendrame archyve, bet juto
me eidami „Dainavos” keliu 
pro Kryžių kalną, pro pušy
ną, kuris taip neseniai buvo 
tik pušų daigeliai pievoje, o 
dabar išaugęs tokiu mišku, 
kuris aukštesnis už koplyt
stulpį kryžkelėje. Gal ir tos 
mintys, kurios buvo sėtos 
„Dainavos” konferencijoje, 
taip pat augs ir žaliais lapais 
sulapos.

niojo žmogaus psichologijai — 
suprasti kiek galima dau
giau tai, kuo tikima; kunigo 
su altorium atsisukimas į 
žmones ir jų įtraukimas į 
liturgines apeigas atliepia 
anam bendruomeniškumui, to
kiam gyvam, pavyzdžiui, jau
nosios kartos sąjūdžiuose. Už 
aiškumą ir bendruomeniš
kumą švenčiant liturgiją, II 
Vatikano susirinkimo doku
mentai pasisako įsakmiai. 
Štai Šventosios Liturgijos 
konstitucijoje skaitome: „ ... 
liturginius tekstus ir veiks
mus reikia taip’ atnaujinti, 
kad jie aiškiau atskleistų 
šventus dalykus, kuriuos 
išreiškia, ir kad krikščionys 
pajėgtų juos kiek galint ge
riau suprasti bei pilnai, akty
viai, bendruomeniškai į juos 
įsijungti” (mano pabraukta).

Senasis apaštalavimas 
per organizacijas

II Vatikano susirinkimo tė
vai, iškėlę pasauliškį į bažny
tinius bendradarbius, kurie 
turi sąmoningai, pilnai, akty
viai ir bendruomeniškai reikš
tis Bažnyčios gyvenime, nuro
dė ir būdą, kuriuo šie 
pasauliškio uždaviniai galėtų 
būti vykdomi. Tas būdas — 
tai vadinamosios pastoraci
nės tarybos, kurios turėtų bū
ti įsteigtos visose parapijose ir 
vyskupijose. Tuo pasauliečių 
veikla turėtų gerokai pasi
keisti, ją palyginus su buvu
sia iki II Vatikano susirin
kimo. Žinome, kad 
nepriklausomoje Lietuvoje

Vyskupas Paulius Baltakis, OFM

pasauliškių dalyvavimas baž
nytiniame gyvenime, daž
niausiai vadinamas apaštala
vimu, vyko per organizacijas, 
kurios apėmė visus gyventojų 
sluoksnius: vyrus (Katalikų 
vyrų sąjunga), moteris 
(Katalikių moterų draugija), 
besimokančius ir mokslus bai
gusius (Ateitininkų federaci
ja), kaimo jaunimą (Pavasa
rininkų sąjunga), darbo 
žmones (Katalikų darbininkų 
sąjunga), tarnaites (Šv. Zitos 
draugija), vaikus (Angelo sar
go sąjunga), mokytojus 
(Katalikų mokytojų sąjunga) 
ir kt. Šios organizacijos 
sudarydavo vadinamojo Kata
likų veikimo centro branduo
lį, kitą jo dalį skirdavo vys
kupai. KVC veikė, vado
vaujamas vyskupų. Jo 
veikla, be abejo, daug pri
sidėjo prie Lietuvos gyven
tojų krikščioninimo. Kai ku
rios organizacijos buvo tiesiog 
idealiai susitvarkiusios savo

tintų pašalinių.
Pasauliškių veikla 
per pastoracines 

tarybas
Dėl šių ar panašių priežas-’ 

čių emigracijoj katalikų sielo
vada pasuko kita linkme: nuo 
organizacijos į parapiją. Šitą 
pataisą užsimojo vykdyti kan.! 
F. Kapočiaus sielovadinis židi
nys Vakarų Vokietijoje, subū
ręs aplink save pajėgiausius 
emigracijoj atsidūrusius kuni
gus ir pasauliškius. 
katalikiškoji veikla 
spiestis 
pijose, 
įvairių 
moterų, 
tininkų 
žarijos 
padaryta vien Ateitininkų' 
federacijai dėl jos ypatingų 
uždavinių ir padėties. Prie
šinosi ir Katalikių moterų 
draugija, kuri savo veiklą tęsė 
emigracijoj toliau. Dėl emigra
cijos į užjūrius kan. Kapo
čiaus užmojis grįsti katalikiš
ką veiklą parapija, deja 

Nuotrauka Vytauto Maželio negalėjo išsivystyti. Šį užmojį 
, savuoju padarė II Vatikano1 

susirinkimo tėvai. Tai, be 
abejo, rodo, kaip gerai gyve
namojo laiko pulsą buvo už
čiuopę kan. Kapočiaus židinio 
sielovadininkai.

Ar pasauliečiai, pakilę iki 
bažnytinių bendradarbių, ši
tai įsisąmonino? Kartais ten
ka tuo suabejoti. Ko gero tik 
nedaugelis nasauliškių apie 
tai žino. Juk mūsų pastoraci
ja, kaip prieš daugelį metų 
rašė dabartinis Tėviškės žibu
rių vyriausias redaktorius, 
yra labiausiai nevadovau
jama gyvenimo sritis. Tad ar 
visur parapijose pasirūpinta 
pasauliškiams pranešti, ko
kiems uždaviniams juos 
pašaukė II Vatikano susirin
kimas? Sakysim, tame kraš
te, kur šių eilučių autorius gy
vena, Vokietijoj, tikintieji, 
tiesa, puse lūpų išgirdo apie 
Vatikano susirinkimo nuta
rimus, bet jie niekad nebuvo 
pamokslininkų sistemingai ir 
išsamiai aiškinami. Bene 
aktyviausias tuo reikalu pasi
rodė vysk. A. Deksnys. Jis 
savo pastoracinio darbo pra
džioje ėmėsi iniciatyvos per 
vieną kunigų ir pasauliečių 
suvažiavimą, kad būtų išrink
ta „vyskupinė” pastoracinė 
taryba. Pasauliškiai, kiek 
paabejoję, sutiko. Bet jie aiš
kiai nežinojo savo už
davinių taryboje, niekas jų 
nuoširdžiau ir išsamiau jiems 
ir neaiškino. Pora kartų susi
rinkta, pasišnekėta nebūtinai 
pastoraciniais reikalais ir ... 
nutilta. Aktyvesnė buvo 
pastoracinė taryba prie Vo
kietijos sielovados centro. 
Daryti keli demokratiškai 
išrinktos tarybos posėdžiai. 
Betgi sielovados direktoriui 
nesutinkant taryboje daly
vauti, ir ji užgęso. Šiuo metu 
sielovadinį darbą dirbą kuni
gai, nors ne visi, tvirtina, kad 
jokios prasmės tarybos suda
rinėti nesą dėl mažo para- 
piečių skaičiaus.

Galiu smarkiai apsirikti dėl 
pastoracinių tarybų JAV. Bet- 

(Nukelta į 2 psl.)

vidine sąranga ir išugdžiu- 
sios katalikams nepaprastai 
įžymių asmenų. Prie šitokių 
sėkmingų katalikiškų organi
zacijų visų pirma reikia pri
skirti Ateitininkų federaciją. 
Organizacijose betgi vyko ir 
savitas uždaras gyvenimas su 
narių kova dėl įtakos, dėl 
vadovybės; jis kartais pri
siimdavo formas, kurios var
gu ar galėdavo būti pavadin
tos krikščioniškomis. Orga
nizacijos, turėjusios iš es
mės būti kultūrinės, patek
davo ir į politinius sūkurius, 
kurie žalodavo jų veikėjus. 
Betgi gal labiausiai jos ėmė 
nebeatitikti Bažnyčios 
apaštalavimo uždavinių, kai 
jos ėmė savintis „tikrųjų kata
likų” vardą, joms nepriklau
sančius apšaukdamos never
tais dėmesio „bedieviais”. Tuo 
būdavo kaip tik užkertami ke
liai, vedą į katalikus nedaly
vaujančius organizacijų veik
loje, ar liberalesnių pažiūrų

A. Marčiulionis Duona ir žuvis (bronza)

Visa 
turėjo’ 

apie kleboną para-* 
kur turėjo susikurti 
sričių sekcijos: vyrų, 

jaunimo, eucharis- 
ir t.t. Todėl organi-' 
neatkurtos. Išimtis
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Pokalbis su Antanu Tamošaičiu jo ekslibrių parodos proga

ALFONSAS NAKAS

Dailininkai Anastazija ir 
Antanas Tamošaičiai ketvir
tą dešimtmeti gyvena Kana
doje, Ontario pakrašty, tarp 
Toronto ir Montrealio, prie 
Šv. Lauryno vandenų, netoli 
seno Kingstono miesto. Apie 
jų paveikslus, audinius ir 
Antano knygas dailės temo
mis žino kiekvienas kultūrin
gas lietuvis. Daugelis yra 
matę jų bendras bei 
individualias dailės parodas. 
Ne kartą jų parodos buvo 
surengtos ir Detroite. Tik 
pastaruosius kelerius metus 
jie Detroitą kažkodėl aplenk
davo.

Antanas čia vėl pasirodė 
šių 1984 metų rugsėjo mėnesi, 
kai, prof. dr. Justinui Pikūnui 
tarpininkaujant, Detroito 
universiteto (University of 
Detroit) bibliotekoje buvo 
suruošta jo... ekslibrių paro
da. Taip, ekslibrių! Užtat 
paroda buvo unikali dviem 
požiūriais: pirmoji jo, Antano 
Tamošaičio, ekslibrių šiame 
krašte (o gal pirmoji išvis, bet 
to negaliu teigti); pirmoji bet 
kieno ekslibrių Detroito 
universitete, gyvuojančiame 
daugiau kaip šimtą metų ir 
daugeli kartų turėjusiame 
visų kitų dailės žanrų 
parodas. Tai pačiam dailinin
kui pareiškė universiteto 
bibliotekos direktorė Margaret 
Auer ir skaityklos vedėja 
Sylvia Wedberg, vienos iš 
pirmųjų atėjusios parodos 
apžiūrėti.

Paroda truko nuo rugsėjo 8 
iki 22. Tikslią atidarymo datą 
tik rugpjūčio gale sužinojus, 
šiam dienraščiui buvo praneš
ta tik trumpa žinelė. Bet, anot 
dailininko, paroda rengta ne 
tiek lietuviam, kiek akademi
nei amerikiečių publikai. 
Tikrai, vieta ir laikas parodai 
tinkamiausi: šviesiame biblio
tekos vestibiuly, mokslo metų 
pradžioje. Šių žodžių autoriui 
parodą teko aplankyti pirmo
sios savaitės vidury ir stebėti, 
kaip į biblioteką ir iš jos 
nuolat tekėjo studentų srovė. 
Kaip beveik visi į arčiau takų 
esančius eksponatus pažvelg
davo. Kaip kiti sustodavo, 
susidomėdavo, imdavo tarp 
stendų ekskursuoti. Kitu 
laiku, kitoj vietoj tik reta 
paroda galėtų sulaukti tiekos 
žiūrovų dėmesio.

Nedrįsdamas juoda-balta 
grafikos, ypač ekslibrių, įman
triau aptarti, galiu tik pasaky
ti, kad visi, ar beveik visi 
eksponatai man paliko gerą 
įspūdį. Tai kruopštūs darbai, 
būdingi A. Tamošaičio stiliui, 
vistiek vaizduojantieji paukš
tes, knygas, ar šventuosius. 
Kadangi tokio žanro parodų 
reta, man dar niekur nebuvo 
tekę matyti kartu didelio 
piešinio (ar raižinio) ir čia pat 
sumažinto, į knygą klijuo- 
tino. A. Tamošaitis kaip tik 
eksponavo kartu didelius ir 
sumažintus. Iš didžiųjų buvo 
daug lengviau gilintis į 
detales.

Parodą įrengęs, A. Tamošai
tis iš Detroito išvyko. Jam 
keletą klausimų pateikiau 
telefonu, o atsakymus gavau 
laišku.

— Ekslibriai pastaruoju 
metu labiau ir labiau populia
rėja, nors prieš dvi tris deka
das retai kas apie juos 
užsimindavo. Papasakokit, 
kada, kas ir kodėl šią meno 
rūšį ėmė kultivuoti?

— Ekslibris turi labai seną 
istoriją, siekiančią renesanso 
laikus, XV šimtmečio galą, 
kai, naudojantis Gutenbergo 
išradimu, imta spausdinti 
knygas. Anais laikais vienuo
lynų bei universitetų-kolegijų 
bibliotekos, teikdamos 
pirmuosius knygų rinkinius, 
rado reikalą pažymėti knygų 
savininkus, įklijuojant į kny
gų viršelio antrąją pusę korte-

Nuotrauka Jono Tamulaičio

Dail. Antanas Tamošaitis, kada jis lankėsi Chicagoje 1983 m. kovo 
mėn. 18 d. jo naujos knygos „Lithuanian Easter Eggs” sutiktuvių 
Jaunimo centro kavinėje proga.

les — ekslibrius su savininko 
vardu bei pavarde arba įstai
gos — bibliotekos vardu. Buvo 
nepasitenkinta paprastaspaus- 
dinta kortele, o norėta, kad 
ekslibris 
savininko 
menininko 
didieji to 

t

papuoštų knygą 
herbu ar kuriuo 

kūriniu. Taigi 
meto menininkai 

ėmėsi piešti — kurti — gravi
ruoti puošnius ekslibrius savo 
įvairiausiais vaizdais. Knyg- 
ženklių piešinių tematiką — 
turinį pasirinkdavo arba pats 
dailininkas savo nuožiūra, 
arba knygos savininko pagei
davimu. Iš penkių šimtų metų 
knygženklių istorijos dabar 
matome didelį skaičių ko 
įvairiausio turinio ekslibrių: 
realistinių, fantastinių, reli
ginių, romantinių, portreti
nių, figūrinių, ir t.t. Kiekvie
nu laikotarpiu su dailės 
istorija kaitaliojosi jų stiliai. 
Visi kultūringi, o ypač europi
niai kraštai turi plačią ekslib
rių istoriją, didesnius jų rinki
nius ir nemaža apie juos 
prirašytų knygų.

— Nuo kada ekslibriais ėmė 
domėtis lietuviai ir kas, kada 
Lietuvoje ėmė juos kurti?

— Lietuvoje iki nepriklauso
mybės metų nedaug bebūta 
aukštos kilmės didikų biblio
tekų, kurios turėtų meniškus 
knygženklius. Lietuvių ekslib
rių atgimimas, jų kūrimas ir 
vartojimas visuotinai prasidė
jo su mūsų nepriklausomybės

Dail. Nijolės Banienės meno darbų paroda įvyks 1984 m. , pietiniai, kurie yra pagrįsti lietuviška mitologija. Dali* 
spalio mėn. 12-21 d. Čiurlionio galerijoje, Jaunimo centre, »ių darbų yra buvę eksponuoti Elmhurst Art Fair, Tower 
Chicagoje. Joje bus išstatyti naujausi Nijolės Banienės Grove Art Fair (Olympia Field) ir La Grange Art Fair.

pradžia, ty. po I pasaulinio 
karo. Šalia keleto kitų 
dailininkų (P. Galaunės, V. 
Jomanto, G. Bagdona
vičiaus), vienas iš pirmųjų 
buvau ir aš, Antanas 
Tamošaitis. Jau 1927 metais 
sukūriau ekslibrį prof. Pauliui 
Galaunei. P. Galaunė buvo (ir 
tebėra) lietuvių liaudies meno 
rinkėjas bei tyrinėtojaB. Jis 
telkė muziejinius liaudies 
rinkinius — skulptūrėles, 
keramiką, liaudies raižinius, 
sodiečių primityvią tapybą. 
Jam mano sukurto ekslibrio 
turinys atitiko jo (P. Galau
nės) profesiją. Pažymėtina, 
kad prof. P. Galaunė dar ir 

Naująjį Ganytoją pasitinkant
(Atkelta iš 2 psl.) -j 

drįstu tvirtinti, kiek susi-gi
darau įspūdį iš spaudos, ten 
jų, berods, nėra. Nebent 
vienoj antroj parapijoj. Ten, 
regis, veikia parapiniai komi
tetai, kurių uždavinys dau-j kus parapijos veiklon per 
giau administracinis ir finan
sinis. Jei tai tiesa, čia 
dirvonuoja platūs laukai, ku
riuos apdirbti reikės daug jė
gų ir energijos. Be abejo, šis 
tvirtinimas yra principinis. 
Tik taip jį reikia vertinti. Tai 
konkrečiai be kitko reiškia, 
kad pastoracines tarybas para
pijose steigti yra įmanoma tik 
tuo atveju, jei pati lietuviškoji 
parapija dar išgali išsilaikyti,

dabar Lietuvoje tebeklijuoja į 
savo bibliotekos knygas mano 
sukurtą ekslibrį, kuris, tarp 
kitko, atliktas lietuvių raiži
nių stiliumi. Vėlesniais 
laikais tuo stiliumi kūrė D. 
Tarabildienė ■ ir kiti dabarti
nės Lietuvos dailininkai. O 
užsimenant apie ekslibrių 
rinkimą, tai prof. P. Galaunė 
buvo pats pirmasis jų kolek
cionierius, rengęs parodas, 
ruošęs apie juos studijas.

— Zš Jūsų parodos kokybės 
ir eksponatų gausumo atrodo, 
kad ekslibrių kūrimą esat 
didžiai pamėgęs. Ką galė
tumėt pasakyti apie jų kūri
mo procesą ir santykį•su 
kitais Jūsų užsiėmimais?

— Esu tapytojas, grafikos 
kūrėjas, liaudies meno tyrinė
tojas, o ypač lietuvių sodiečių 
audinių žinovas, daugelio 
veikalų liaudies meno temo
mis autorius. Mudviejų su 
žmona Anastazija meno kūri
niais bei liaudies meno rinki
niais yra susidomėjusi Kana
dos federalinė valdžia ir net 
suteikusi fipąnsinę paramą 
liaudies meno knygų parašy
mui. Daugelį kartų mudviejų 
kūryba rodyta televizijoje.

Esu itin pamėgęs litogra- 
finę grafikos techniką, ja 
sukūręs daugiau negu šimtą 
stambių grafikos darbų ir 
surengęs keliąs dešimtis paro
dų.

I ekslibrių . kūrybą žvelgiu 
irgi kaip į., meninę grafiką, 
todėl mano .sukurti ekslibriai 
pasižymi ne tik turinio tema
tikos įvairumų, bet ir savitu 
bei kruopščiu technišku atliki
mu. Tuose kūginiuose žaidžiu 
tamsių — šviesių dėmių 
balansu, linijų ritmu, įvairia 
grafiška faktūra. Kiekvienas 
mano ekslibris yra visai savi
tas meniniu požiūriu. Tačiau 
mano ekslibriai yra tik maža 
dalis kūrybinio darbo.

— Kiek ekslibrių esate sukū
ręs ir kiek jų eksponavote 
Detroito universiteto parodoj?

HA

pamal- 
rjtgi negalima 

kad lietuviškoji

jei jos bažnyčioje dar laiko
mos lietuyįškos 
dos. Kartu bei 
užmiršti, I 
parapija išsilaikys, tik kuo 
daugiausia parapiečių įtrau- 

pastoracines , tarybas. Ne 
vieta čia kelti iš esmės su 
parapija susijusias lietuvybės 
problemas ir nurodinėti, kaip 
geriausiai jas spręsti. Viena 
turėtų aiškėti, kad pastoraci
nės tarybos su sėvo įvairio
mis sekcijomis (vyrų, moterų, 
jaunimo, religinio švietimosi 
ir t.t.) turėtų pririšti tautietį 
prie parapijbs, kuri taptų jo 
gyvenimo neatskiriama dali-

PAULIAUS Galaunėj:

Iš dail. Antano Tamošaičio ekslibrių parodos Detroito universiteto 
bibliotekoje, vykusios šių metų rugsėjo mėn. 8-22 dienomis.

— Iki šiol esu sukūręs 
daugiau kaip šimtą ekslibrių 
įvairiausiems asmenims viso
kiomis temomis, juos atlik
damas litografine, raižybos ar 
cinkografine technika. Tai 
dariau ne siekdamas uždar
bio, bet kaip dovanas drau
gams, kurie padėjo organi
zuoti mano parodas, globojo 
parodų metu ir tt.

Detroito universiteto biblio
tekoje. eksponavau 64 
ekslibrius, pateikdamas 
kiekvieno didįjį piešinį — 
originalą ir sumažintą, kuris 
klijuojamas į knygas.

— Ar turėjote talkininkų 
šiai parodai suruošti?

mi, jo rūpesčiu ir pasididžia
vimu.

Parapijos nario santykis su 
parapija pagal II Vatikano 
susirinkimo nuostatus turi iš 
esmės keistis. Jei parapija iki 
šiol tikinčiajam buvo kone 
nereikalinga, nes išklausyti 
Mišias ir priimti sakramen
tus užteko klebono ar jo vi
karo, tai ateity ji turi tapti 
kataliko gyvenimo centru. Čia 
suaugęs parapietis po savo 
profesinio darbo, atlikęs parei
gas šeimai, turėtų praleisti žy
mią savo gyvenimo dalį. Ly
giai jaunimas čia turėtų rasti 
prasmingo darbo savo tarpe ir 
su vaikais bei seneliais; para
pija jam privalėtų duoti visa, 
kas reikalinga jo brendimui 
katalikiškosios pasaulėžiūros 
prasme; kartu parapiniai cent
rai privalėtų garantuoti 
džiaugsmingą laisvalaikio 
praleidimą. Parapija galėtų ir 
turėtų tapti ir pašaukimų i 
kunigus vieta. Iš tikrųjų šei
moje ir parapijoje vaikas turė
tų būti auklėjamas, o jaunuo
lis brandinamas. Šios dvi 
institucijos būtų pagrindiniai 
veiksniai, kurie apspręstų jau
no žmogaus pažiūras į pasau
lį ir gyvenimą ir kai kuriuos 
jų nuvestų į kunigų seminari
jų-

Džiugu pažymėti, kad, kiek 
leidžia įžvelgti kanadiškė lie
tuvių spauda, pastoracinės 
tarybos sėkmingai veikia 
Toronte — Anapilio ir Prisi
kėlimo parapijose. Tėviškės ži
buriai praneša, kad parapie
čių veikla reiškiasi įvairiomis 
sekcijomis: jaunimo, religijos, 
stovyklavietės priežiūros ir 
kitomis.

Žodžiu, parapija po II Vati
kano susirinkimo nebegali 
daugiau būti vien klebono ir 
jo vikarų reikalas, o visų 
parapiečių rūpestis ir net dide-

— Taip. Profesorius dr. 
Justinas Pikūnas rekomen
davo, kad Detroito universi
teto bibliotekos vadovybė 
pakviestų. Detroitietė 
tautodailės menininkė Graži
na Urbonienė su visais paro
dos eksponatais mane iš 
Kanados atsivežė ir globojo, 
kol paroda buvo įrengta. 
Parodos atidarymo vaišes 
suruošė Regina ir prof. dr. 
Justinas Pikūnai. Jiems 
visiems esu labai dėkingas.

— Ačiū, malonusis Daili
ninke, už pokalbį. Tolimes
nių Jūsų dailės parodų lauk
sime lietuvių centruose.

le dalimi jų gyvenimo cent
ras. Juk Bažnyčia nebėra dau
giau vien hierarchija ir 
kunigai, o visa Dievo tauta, 
taigi hierarchai ir kunigai 
drauge su pasauliečiais. Kuni
gai turėtų šita prasme pasau- 
liškius ten, kur tai dar nėra 
padaryta, įsąmoninti, o 
pasauliečiai įsisąmoninti savo 
naują padėtį Bažnyčioje ir 
pradėti veikti per pastoraci
nes tarybas.

Tai maždaug šitokią padėtį 
emigracijos katalikų gyve
nime, kiek ji liečia parapijas, 
ras naujasis Ganytojas, 
paskirtas vadovauti vyskupi
jai, kuri savo plotu yra pati 
didžiausia visame pasaulyje. 
Ar reikia pridėti, kad jo lau
kia nepaprastai sunkus dar
bas, kuris jau vien dėl to 
pareikalaus pasauliškių 
pagalbos. Beliktų linkėti, kad 
jie atvira ir pasitikėjimo kupi
na širdimi bei uoliu darbu 

, jam talkininkautų.

Dail. Nijolė Banienė, kurios darbų paroda Įvyks Čiurlionio galerijoje. 
Jaunimo centre, Chicagoje šių metų spalio mėn. 12-21 dienomis.

Lietuvių mėnuo 
Chicagoje

Šių metų spalio mėnesį Chica
gos miesto savivaldybė kartu su 
privačiom institucijom rengia 
parodų ir teatro festivalį „Here’s 
Chicago!”, skirtą išryškinti Chi-! 
cagos miesto bei jo gyventojų 
istoriją ir kultūrinį gyvenimą. 
Festivalis vyks istorinės vanden
tiekio stoties patalpose — Water 
Tower Pumping Station, Michi- 
gan Avenue ir Pearson Street 
sankryžoje.

Chicagos lietuvių istoriją bei 
kultūrines apraiškas šio festiva
lio programoje pristatys Balzeko 
Lietuvių kultūros muziejus. Jo 
vadovybės nariai yra parengę 
parodas, kurios išdėstytos po 
festivalio patalpas. Viena iš jų: 
dokumentinė fotografinė paroda 
— „Imigracijos istorija”, dėmesį 
telkianti lietuvių atvykimui į 
JAV, ypačiai į Chicagą. TaiDiri 
bus rodomi trijų lietuvių meni
ninkų darbai: tarptautinio garso 
įgijusio fotografo Algimanto 
Kezio, SJ, Chicagos miesto vaiz
dai, dail. Janinos Monkutės- 
Marke audiniai tautodailės 
motyvais ir Edwardo Walaičio, 
buvusio Chicago Tribūne kritiko, 
Chicagos gamtovaizdžio 
akvarelės. Pradedant spalio mėn. 
2 d. “Here’s Chicago!” valandos' 
yra nuo 10 v. r. iki 5 vai. p.p. 
kasdien. 1!

Balzeko muziejus festivalyje 
dalyvaus ir su kitom progra-* 
mom:

Sekmadienį, spalio 7 d., 1 vaį; 
p.p. pasirodys Lietuvos vyčių 
tautinių šokių grupė, vadovau
jama F. Zapolio;

Šeštadienį, spalio 15 d., 11 — 3 
v. p.p. bus rodoma lietuviškų 
kalėdinių šiaudinukų menas, kurį 
demonstruos Helen Pius; iV'l

Sekmadieni, spalio 14 d., 3 v. 
p.p. koncertuos Lietuvos vyčiif 
choras, vadovaujamas Fausto 
Strolios;

Šeštadieni, spalio 20 d., 11-3 v. 
p.p. — lietuviškų velykaičių 
marginimo demonstracija;

Sekmadienį, spalio 21 d., ii-3 V. 
p.p. — Aido muzikinio ansamblio 
(Darius Polikaitis, Tomas Stro- 
lia, Povilas Strolia, Tomas Valai
tis) programa;

Šeštadienį, spalio 27 d., 11-3 v. 
p.p. — Antanas Poskočimas 
demonstruos dievdirbystės meną)" 
kun. Tony Markus aiškins jo; 
kultūrinę ir istorinę reikšmę;

Sekmadienį, spalio 28 d. 11-3 v."’ 
p.p. Teresė Balčiūnienė rodys 
šiaudų ir gintaro kolažų techni
ką.

Taip pat kiekvieną spalio 
mėnesio šeštadienį ir sekmadienį 
Balzeko muziejaus vaikų skyrius 
nuo 11 iki 3 vai. p.p. praves 
„multi-media” parodas'' 
mažiesiems. Vedėja Pat Bakūnas 
aiškins ir kvies paliesti lietu- > 
viškos vaikystės objektus. Kilmės • ■ 
žemėlapis bus proga šeimoms 
atrasti savo šaknis pasaulyje, o 
Lietuviškoji foto lenta duos pro
gą įsivaizduoti save Lietuvos isto
rijoje. Šie „liečiamieji” rodiniai 
yra skirti sužadinti mažylių 
smalsumą jų pačių šeimos etni
niam palikimui.

„Here’s Chicago!”, būdama 
etninių Chicagos apraiškų įverti
nimu, lietuviams bus proga įsi
sąmoninti ir pasidžiaugti mūsų 
tautos istorija bei menu, vylu- * 
tančiu ir vystomu jau šimtas 
metų ir už savosios tėvynės ribų. •
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Albino Baranausko „Piliakalnio šešėlis”
K. BARĖNAS

Albinas Baranauskas. Piliakalnio 
ieiėlis. Romanas.1 Chicaga: 
Lietuviškos knygos klubas, 1984, 214 
psl. Viršelis Jonės Karužaitės. Kaina 
8 dol. Gaunama pas platintojus ir 
Drauge.

*
Albinas Baranauskas, kur 

bus, kur nebus, savo kūri
niuose vis grįžta į gimtąją 
Sūduvą, kurią jis, matyt, 
pažįsta kaip savo penkis piri
tus. Nuo pat pirmosios kny
gos, nuo tą Sniego platumų, 
jis vis dairosi ten ir vis nepri
stinga ką pasakyti — neišse- 
miami jo išsineštieji ištekliai. 
Kai aname Užplynių Pultine- 
vičiaus gyvenimui namie ir 
Svetur pavaizduoti skirtame 
didžiuliame tritomyje, rodos, 
ir sodybą ne vieną detaliai 
nupiešė, ir laukus, pievas ir 
lankas, kelius ir dar ką tik 
norite, lyg kokioje rąžytojo 
dažnai šiltu žodžiu pateikia
moje SūduvoB enciklopedijoje, 
sakytum, kad jau gal ir 
viskas išsemta. Žinome, kokie 
ten žmonės, kaip jie gyvena, 
ką valgo ir geria namie, o ką 
svečiuose, kaip santykiauja, 
ką galvoja, kaip elgiasi ir ką 
{pato ir koks likimas juos 
ištinka.

Tačiau štai skaitome naują 
jp romaną Piliakalnio šešėlis. 
Taip, šįkart nuo pradžios iki 
pabaigos viskas vyksta 
namie, Sūduvoje, naujai 
surastame jos kampe. Naujos 
vietos, nauja istorija, nauji 
įmonės ir ją likimai. Didžio
joje romano dalyje vaizduo
jama pirmoji sovietinė okupa
cija.

Jau ir pasakojimuose apie 
Pultinevičią aname tritomyje 
nemažai buvo užgriebta 
okupacija, kurios reiškiniai, 
žinoma, kiekviename Lietu
vos kampelyje kiek kitokio 
atspalvio turėjo, nes tai parė
jo nuo tą individualią žmonią, 
kurie ėmėsi valdyti ir tvarky
ti, ir nuo tą, kurie buvo 

’ tvarkomi.
Romanas pradedamas dar 

ne okupaciniu laikotarpiu. 
Daugiau kaip trečdalis skirta 
lyg ir pasiruošimui: supažin
dinti su tais žmonėmis, kurie 
vėliau atsidurs naujose sąly
gose ir dažniausiai neįprastai 
reaguos į pasikeitimus.

Pasakojama pirmuoju asme
niu. Tai atlieka rašytojo 
antrininkas, kurio nei vardo, 
nei pavardės nesužinome. Dar 
vaiku būdamas, jis pirmą 
kartą susitiko są naują langą 
įstačiusiu meistru Daukšių, 
kurio vardu pavadintas visas 
kaimas. Kadangi romane tam 
meistrui tenka nemažas vaid
muo, tai papasakojama, kaip 
jo proseniai dar kunigaikščių 
ir žiaurios baudžiavos laikais 
įsikūrė toje Sūduvos vietoje. 
Išradingas rašytojas įdomiai 
pateikia praeitį tą gal ir už 
daiktą mažiau vertinamą 
žmonią, kurią ainis yra dabar
tinis meistras. Kartu supina
ma ir Miknevičiuko istorija, to 
berniuko, kuris pabėgo nuo 
motinos ir išėjo su ligotu tėvu 
elgetauti, o tam mirus, grįžo 
jau pasikeitęs ir buvo 
vaikams tikras autoritetas, 
auginamas dabar patėvio 
Daukšio.

Mokėsi jis prie patėvio būti 
meistru, bet paskutiniais 
nepriklausomybės akimirks
niais paviliojo jį Pelenią dva
ras — pasidarė jis poną veži
ku, nebe tą dideles teises 
turėjusią senamadžią, kokie 
tvarkė Daukšio protėvią liki
mą, bet grįžusio iš Amerikos 
šykštuolio, turėjusio pakan
kamai pinigą užsikabinti už 
dvaro. Kiti laikai, kitokie 
dvarininkai, ir kitokie meto
dai žmonėms į save patraukti, 
kad jie ne tik dirbtą, bet ir 
darbdavio kailį išsaugotą 
neramiais metais. Tasai 
dvarininkas Mickevičius, 
norėdamas apsaugoti savo

Albinas Baranauskas

turtus, kad ją nepaimtą naujo
ji valdžia, jaunuolį Mikne
vičiuką prikalbino, kad jis 
stotą į komjaunimą, net savo 
dukterį išleisdino už jo, kad 
tik turėtą už savęs stipres
nius pečius. Tačiau, baigian
tis vestuvėms, prasidėjo 
karas, vokiečiai pasirodė 
apylinkėje, ir tasai gudrusis 
dvarininkas išgrūdo savo 
žentą iš namą, o wehrmachto 
patruliai kaip įtartiną nušovė 
jį-

I Miknevičiuką visą laiką 
labiausiai atkreiptos pasako
tojo akys, taigi jis yra tasai, 
kurio vaidmuo romane svar
biausias. Jeigu norėtume 
teigiamo herojaus, kokio trokš
ta ir apie kokį svajodama 
nuolat rašo tarybinė kritika, 
tai toks jis, žinoma, nėra. 
Teigiamieji herojai dažniau
siai būna banaloki 
medinukai, panašūs į aną 
garsųjį Pinokį. O Mikne
vičiukas yra jaunuolis, kuris 
norėjo šiuo tuo būti, kartais 
gal ir labai abejinga kaina to 
siekdamas. Meistrystė jo 
nedomino, tai susigundė 
perimti dvaro arklininko ir 
vežiko pareigas. Mergino 
Daukšią kaimo ūkininko 
Stupecko Adeliutę, o vis dėlto 
pasidavė įkalbinamas vesti 
dvarininko dukterį, turbūt 
skatinamas to paties noro 
kaip nors iškilti, bet gal ir 
žinodamas ar bent nujaus
damas, kad tuo tik padės savo 
uošviui. Taigi jis smulkus 

Vieškelis j Aluntą. Nuotrauka K. Daugėlos
Iš Lietuvių Foto Archyvo metinės fotografijų parodos, įvyksiančios 
1884 m. spalio mėn. 26 d. - lapkričio mėn. 4 d. Čiurlionio galerijoje, 
Jaunimo centre, Chicagoje.

žmogutis. Nors vaikystėje ir 
vėliau dar pranašesnis už 
kitus rodėsi, bet pagaliau 
pasidavė kitą valiai.

Jeigu ne esminis pervers
mas krašte, to vaikino isto
rija greičiausiai būtą kitaip 
vysčiusis ir pasibaigusi. Juk 
Miknevičiukas bus buvęs 
nemažas patriotas, kuris apie 
savo nuolat lankomą ir net 
romanui vardą davusį 
piliakalnį buvo susikūręs 
praeitį branginančias isto
rijas. Nesidomėjęs jokiomis 
socialinėmis nei politinėmis 
idėjomis, o tik ta jį žavėjusia 
praeitimi, arčiausias jis galė
jo būti ligi tol Lietuvą valdžiu
siems tautininkams, tik ne 
komunistams. Ne kas kitas, o 
kaip tik jis buvo kaltas, kad 
toje groteskinėje komunis
tinio mitingo scenoje sugriu
vo estrada. Ar jis karjeristas? 
Galbūt. Tik nėra abejonės, 
kad į sunkiai pateisinamus 
lūžius jį bus palenkęs krašte 
įvykęs didelis perversmas. 
Buvęs lyg ir niekas, pasidarė 
dvarininko žentu!

Spalvingumu Miknevičiuką 
gal ir pralenkia tas jo patėvis 
paukšys. Jo ir kalba išsiski
ria iš kitą jau tuo nepajė
gumu ištarti „r”. Pagal 
pasakotoją, jis maždaug ir 
poetas. Ką kalbės, nekalbės, 
o, žiūrėk, jau ir yra jam gata
vas dvieilis, kuris, rodos, 
dažnai turi šiokį tokį ryšį su 
pasikalbėjimo tema. Va, kad 
ir toks, prasiveržęs jam, kai 
posūnis išsikraustė į dvarą:

Be kojelią, be rankelią
Sykį buvo ubagėlis...
Meistras jis senamadiškas, 

toks, kuriam rūpi ne tiek 
greit, kiek gerai padaryti 
(pasakotojo tėvą troboje langą 
jis dėjo visą dieną). O tuo 
buvusiu ubagėliu, savo tuo 
posūniu Miknevičiuku, jis, 
gali sakyti, sielojasi žymiai 
daugiau negu savim.

Veikėją romane nemaža: ir 
pasakotojo tėvai, ir visas 
penketas Stupecką (tėvai, 
sūnus ir dvi dukterys, kurią 
viena jau svetur ištekėjo už 
romano pasakotojo), ir tasai 
nesimpatiškas dvarininkas su 
.dukterim, giminaičiais ir tar
nais, ir krautuvininkas 
Papika, dvaro vežikas 
Kačiobrikas, kuris sovie
tiniais laikais eina ten 
komisaro pareigas, ir dar kiti.

Piliakalnio šešėlis — dar 
vienas kūrinys, kuriame 
vaizduojamas anas tada tik 
metus užtrukęs laikotarpis, 
padaręs tam tikrą perversmą 
krašte, ne tik fizinį, bet ir

dvasinį. Albino Baranausko 
romane tasai perversmas 
reiškiasi labai įvairiai. Kas 
buvo maždaug niekas, tai 
dabar iškilo. Štai dvaro vežė
jas Kačiobrikas pasidarė 
komisaru, ir prieš jį atsivėrė 
nemažos galimybės (pasako
tojas, aišku, pajuokaudamas, 
apie jo ateitį juk sako: „Jei 
laikys sveikata, jam 
pranašaujama po Andropovo 
mirties atsidurti pačiose 
Lietuvos viršūnėse”, nors 
tokia galimybė vargu 
beįmanoma, nes jis, jeigu dar 
ir gyvas po tiek dešimtmečių, 
turėtą jau būti senas seneliu- ■ 
kas, kuriam nebetinka valdy
ti...).

Šitie su dvaru susijusieji 
tarybiniai pareigūnai nėra 
šimtaprocentiškai nuoširdūs 
ir paklusnūs įsakymą vykdy
tojai. Aplinkui daug lietuvią 
išvežama, o dvarininkas 
ponas Mickevičius išlieka, nes 
dabar jo draugu pasidaręs 
komisaras Kačiobrikas apgi
na jį. Nei Kačiobrikas, nei 
Miknevičiukas dar neįpratę 
valdyti taip, kaip iš aukščiau 
patvarkoma. Jie nuolat prasi
lenkia su instrukcijomis, nes 
savas labas nusveria.

Skaitytojai Albiną 
Baranauską, be abejo, jau 
gerai pažįsta ir žino, kaip jis 
sugeba detaliai viską pavaiz
duoti. Be jokio, rodos, vargo 
jis tau nupieš, kaip atrodo 
žmogus, kaip jis apsirengęs ir 
net iš jo išvaizdos ar kokią 
judesią pasakys net, kokia tuo 
metu jo nuotaika. Jeigu pasa
kos apie trobas, kaip jos atro
do, ar kas jose yra, tai iš tiesą 
bus aišku, kad, štai, va, šitoje 
tikrai gyvena pasiturinčią 
Stupecką šeima, o anoj skur
džioj tasai meistras Daukšys. 
Šiame romane ko jo pasako
tojas nedrįsta pavaizduoti, tai 
dvaro, nes jame nėra buvęs...

Pasakotojas-stebėtojas, aiš
ku, negali visko pamatyti ar 
pats išgirsti kalbant savo 
veikėjus. Todėl kartais turi 
darytis išvadas ne tokias, 
kaip kiti ar gal kaip reikėtą, 
bet atsargesnes. Kai Mikne- 
vičienės abi dukterys miršta 
difteritu, o sūnus pabėga, ir ji 
lieka viena, tai pasakotojas 
sustoja prie minties, kad 
dabar galima sakyti, kad ji 
vos neišėjo iš proto, ir čia pat 
paneigia tokią galimybę: 
„Varguomenė iš galvos taip 
greitai nesikrausto, ją psichi
nis atsparumas yra bent 60- 
70% didesnis už pasiturinčią- 
ją. Kad jiems skauda širdis, 
tai neabejotinas dalykas — 
gal net daugiau už turtuolius,
kurie dar gali pasiguosti (ir 
pasiguodžia) Bavo pinigais”, 
įdomi išvada apie moterį, su 
kuria jis nesikalbėjo, {domi ir 
tuo varguomenės aptarimu.

Būdingas ir jo pasisaky
mas, kai dar lieka užpildyti* 
daugiau kaip 30 romano 
puslapią: ,,Likusiąją
Miknevičiuko gyvenimo dalį 
tegaliu sudurstyti iš girdėtą 
pasakojimą, pastabą bei at
siliepimą. Žinios, savaime 
aišku, nepilnos ir dažnai 
prieštaringos. Tačiau spragą 
nemėginsiu užkaišioti savo 
vaizduotės kūriniais — skaity
tojas tai gali be vargo padary
ti pats. Tose gi vietose, kur 
liudininkai nesutaria, man 
nėra kitos išeities, kaip tik 
suminėti juos visus, sprendi
mą ir čia paliekant mielajam 
skaitytojui” ir t.t. Be kita ko, 
panašiu būdu moters portretą 
romane yra sukūręs Heinrich 
Boell. Albino Baranausko 
pasakotojas yra laimin
gesnis, piešdamas Mikne
vičiuko portretą, nes tą Bavo 
heroją jis dažnai susitikdavo, 
iš arti pažinojo jį ir gerai nu
tuokė, kas tai per žmogus.

Sūduvis Albinas Baranaus
kas, aišku, kaip ir visada, po 
truputį į savo kūrinį ir šįkart
įterpia ir sūduvizmą. Jo roma
no herojai mėgsta kalbė
damiesi pasakyti: dabarties,

Poetas Vytautas Mačernis (1920-1944) aukštesnė
se Telšių gimnazijos klasėse, kada jau buvo pradė
jęs rašyti eilėraščius. Žuvo karo ugnyje, vos tik 
pajudėjęs iš savo tėviškės į vakarus. Šiemet spalio 7 
d. sueina 40 metų nuo jo mirties.

Vytautas Mačernis

♦ * ♦

Ui lango regis vakaro dangus ugninis, 
Jame iškyla ąžuolais apaugusi kalva. 
Tenai ramus senolių mano kapinynas, 
Ten žemė, juos pridengusi, puri, lengva.

O čia — senolių namas, didelis ir tvirtas, 
Jame gyvena atkakli, žemaitiška dvasia. 
Ne vienas, ją nešiojęs, dulkėmis pavirto, 
O ji vis auga ir tvirtėja ainių kartose.

Kiekvieną vakarą iš kapinyno seno 
Senoliai grįžę mano kambary susėda 
Aplink mane plačiu ir taisyklingu žiedu

Ir ima tarp savęs įvertint darbus mano: 
Jeigu atranda kartais esantį vertu kurį, 
Aš stoviu ir džiaugsmu liepsnoju žiedo 

vidury.
Šamelė, 1944.11.19

Džiūsta vėjuje ir saulėje visi keliai;
Ir širdis, į tolumas melsvas įsižiūrėjus, 
Jais norėtų skrist tolyn, kaip skrenda vėjas.

Šamelė, 1944.IV.15,
♦ ♦ ♦

Ramus ir saulėtas sekmadienis miške...
Ties ežeru beržai į vandenį palinkę. 
Viršūnės nušviestos šviesa gelsvai blyškia;
Ir saulėj virpa skaidrios tolumos aplinkui.

Tu ateini taku, lyg šokdama, lengvai... 
Viršum galvos linguoja medžių šakos: 
Ir iš toli matyt, kaip išpinti plaukai 
Srovėm auksinėm ant pečių lieknųjų teka.

Tu prieini,, mane bučiuoji ir šypsai:
Ir tavo sodrios, švytinčios kaip liepsnos lūpos 
Yra lyg du pavasario ugnies žiedai.

O taip ramu, ir saulėje beržai vos supas: 
Pro jų viršūnes matos tolimas dangus, 
Sapnuojantis kaitraus vidurdienio sapnus.

Šamelė, 1944.VI.12

* * •

Praeinančiam pasaulyje praeisiu, 
Kasdien suduždamas, bet išdidus: 
Mylėdamas skurdžiosios Žemės vaisių 
Ir moteris, ir saulę, ir sapnus.

Kaip svečias, pakviestas į šventę šviesią,
Aš paragausiu, vynas ar svaigus,
Aš tik gėlių spalvom pasigėrėsiu,
Savin giliai įkvėpsiu jų kvapus;

Ir mylimos nerūpestingą veidą 
Lengvai palietęs pirštais virpančiais, 
Triukšmingai muzikai aplinkui aidint

Ir atsisveikinęs mostu tik su svečiais, 
Palikęs žiburius toliau jų šventei degti, 
Išeisiu vienišas į amžinąją naktį.

Šamelė, 1944.IV.29

♦ e e

Ūždamas per dangų šiltas marių vėjas 
Neša grįžtančius paukščius per vandenis 

plačius
Ir dainuodamas, į sausumą atėjęs, 
Išmeta iš medžių jų supuvusius lizdus.

Jis ateina šniokšdamas per lygumas 
pilkąsias...

Nuo dangaus šiurkščiai nuplėšia debesų 
skaras:

Saulės kamuolys plačiai palieja tąsyk 
Virpuliuojančios ir plūstančios ugnies upes.

Medžių pumpurai pilki, poškėdami dusliai, 
Aižėja ir skleidžiasi gleivėtais lapais 
Ir toli aplinkui nirtulingai kvepia.

Man neramu. Aš savo nerimą bandau 
Išreikšti žodžiais ir poezijos vaizdais, 
Bet neišreikštas nerimas nešt dar sunkiau — 
Be žodžių man sunku, bet dar sunkiau su jais.

Žinau, kad vakar mintys niekad nebegrįš 
Ir miręs jausmas antrą kartą nepabus, 
Todėl ir skubinu, kad žodį praeitis 
Surastų rimų kryžiais ženklintus kapus.

Bet aš jau pavargau, ir mano nuotaika 
nupuolė,

Many taip viskas greitai miršta, kinta, bėga - 
Gražiai palaidot praeitį ne mano jėgai;

Ir apsodint kapus poezijos neužmirštuolėm 
Aš nebemoku, nebespėju, negaliu...
Ir man dažnai taip neramu, taip neramu.

Šamelė, 1944.IV.14

tenaities, tuojautės, čionaitės, 
paekuitės; ar veiksmažodžią 

, bendračių galūnes reikšti 
i dvibalsiu: sutvarkytie, pagel- 
bėtie. Nesvetimi jiems ir tokie 
žodelyčiai, kaip je, ba.

Tokie žodelyčiai tik 
paspalvina kalbą, kuriai ir 
šiaip netrūksta puošmeną — 
originalią palyginimą ir kito
kią poetinią priemonią. 
Nedažnos jos, bet užtikęs net 
sustoji pasigėrėti: „Mikne- 
vičius judėdavo, kaip saulė 
per dangą, vos pastebimai”, 
„Staupecką troba toje švie
soje tarsi atgijusi, žinanti apie 
mano atėjimą, net pasiilgusi, 
su dėmesiu sekanti mano artė
jimą lankomis”, ....balsas
atsimušė į krantus, ir žodžiai 
nukrito į upę”, „... ją mano 
vaizduotėje pavertė tipiška 
dvaro panele iš Žemaitės, 
Šatrijos Raganos ar Lazdyną 
Pelėdos raštą”, lietus „Grasė 
beregint prapliupti, tačiau 
neprapliupo, tik ant vieškelio 
pas dvarą, sako, pietumis 
nukrito trys ar keturi lašai” ir 
t.t.

Na, pabaigai gal prisi
minkime dar vieną būdin
gą šio talentingo ir kūrybin
go prozininko dažnai naudoja
mą smulkmeną. Jeigu kas, 
jau skaitęs kitus jo kūrinius, 
sakykime, gautą šį naująjį 
romaną be viršelio, be antraš-

Ji

PILIAKALNIO
ŠEŠĖLIS

ALBINAS 
BARANAUSKAS

tės ir be autoriaus pavardės, 
tai vis tiek greit atpažintą, 
kas čia rašo, jeigu ir ne iš ko 
kita, tai tikrai iš dialogą. Ne 
visi jie, tiesa, specifiškai 
baranauskiški, bet jau 
romano pradžioj, užtikęs tokį 
„apsišaudymą”:

- Daukšią Daukšys.
— Daukšią Daukšys? 

Turėjau pažvelgti, ar 
nejuokauja.

— Daukšią Daukšys”, 
skaitytojas gal pradėtą spėlio
ti: Albinas Baranauskas? Bet 
kai nuskaitytą iki tokios 
atsisveikinimo vietelės, kai 
vienas po kito sako:

„— Tai sudie!
— Sudie!

— Sudie!
— Sudie!
— Sudie!
— Sudie, sudie!”

— jokią abejonią nebeliks: 
taip, Albinas Baranauskas 
rašo, nes tik bene jis vienas, 
rodos, ypač mėgsta tokį dialo
go žaidimą.

Metinei fotografijų 
parodai artėjant

Jau trylika metų, kai lietuviai 
fotografai išeivijoje ruošia meti
nes meniškų nuotraukų parodas, 
šiose parodose be svečių pro
fesionalų dalyvauja studentai, 
jaunimas iš šiaip mėgėjai, ku
riems artimas gyva akimi mato
mas natūralus gamtos grožis ir 
kasdieninė žmogiška buitis. 
Fotografas, pagavęs su savo 
aparatu ką nors įdomaus, nori 
parodyti kitiems ir su jais kartu 
pasidalinti savo laimėjimais, Ir 
tai turbūt yra viena iš žmogiškų 
dorybių. Mūsų periodinė spauda 
taip pat neapsems be nuotrau
kų, tad fotografai yra neatskiria
mi spaudos talkininkai.

Šiemetinė fotografų derliaus 
metinė šventė — paroda atidaro
ma spalio mėn. 26 d. penktadienį 
7 vai. 30 min. vakare M.K. Čiur
lionio galerijoje, Jaunimo centre, 
Chicagoje. Paroda žada būti įdo
mi ne tik foto meno mėgėjams, 
bet ir plačiajai lietuvių visuo
menei. 82
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31-ajam Santaros-Šviesos suvažiavimui pasibaigus

alma jakimaviCiūtė

Daug lietuvių išeivijoje 
renginių, iš jų bene vienas 
įspūdingiausių, atgaivinančių 
dvasią ir įkvėpiančių lietuviškai 
veiklai įvykių — Santaros-Svie- 
sos metiniai suvažiavimai. Šių 
metų — 31-asis įvyko rugsėjo 6-9 
dienomis Tabor Farm, Sodus, 
Michigan. Pirmą suvažiavimo 
puslapį atvertė Vytautas Kavo
lis, prabilęs Juliaus Kaupo 
žodžiais, teigiančiais, kad pasaka 
yra šventa tiesa ir dulkėtos, 
tuščios Chicagos ar Detroito gat
vės yra ne kas kita, kaip ro
žėm apaugusi pasakų pilis, ku
rioje visi laukia, kol ateis karalai
tis, pabučiuos karalaitę ir staiga 
visi taps gyvi. Tada dings 
gyvenimo rutina ir pilkuma, visi 
nusiims dulkėtas kaukes ir 
pamatysime juos tikrus... Ir kaip 
netikėti šių žodžių teisingumu, jei 
kasmet, Tabor farmoje tas 
stebuklas įvyksta...

Algimanto Mackaus kadaise 
skambėję žodžiai priminė 
santariečių-šviesiečių susibūri
mo tikslus, nuotaikas, pergyveni
mus, keltus klausimus: „Už ką 
mes kovojame? Ir ką bekovo
dami išduodame? Ir kas dar liko 
neišduota? Ar mes patys 
netampame totalitarinės visuo
menės atstovais, atstovais 
visuomenės, nuo kurios nešėme 
kailį? Ir kaip mes suprantame 
laisvę? Koks mūsų santykis su 
ia?’’

šiuos klausimus nagrinėjo 
Vytautas Kavolis paskaitoje 
„Nepriklausomo žmogaus proble
matika naujojoje lietuvių istorijo
je”. Prisimintas 1932 m. Stasio 
Anglickio redaguotas literatū
rinis žurnalas Linija, kurį leidu
sių rašytojų motto — „gyvas, 
siekiantis, kenčiantis žmogus, su 
visais instinktais, su savo prigim
ties chaosu ir įgimta aistra 
išsivaduoti”. Susumuodamas šio 
žurnalo patirtį (išėjo vienintelis 
numeris), Kavolis kelia du opius 
klausimus 1) Ar galima lietuvių 
visuomenėje ištvermingai ir 
produktyviai būti nepriklausomu 
žmogumi, žmogumi, kuris nesusi
tapatina su jokia visuomenine 
organizacija ar standartizuota 
ideologija, o jeigu ir susitapatina, 
nesutelpa jos rėmuose? 2) Ar gali 
lietuvių visuomenėje nepriklau
somai ir produktyviai egzistuoti 
nepriklausomų žmonių sąjūdžiai, 
kuriuose žmonės nepraranda 
savo asmeninio nepriklausomu
mo? Į abu klausimus atsakymai 
teigiami. Lietuviškosios 
nepriklausomo žmogaus istorijos 
atspindys — nepriklausomi 
žmonės, žmonės visada buvę 
kultūrinio proceso centre: S. 
Daukantas, J. Basanavičius, J. T. 
Vaižgantas, Vydūnas, M. K. 
Čiurlionis, J. A. Herbačiauskas, 
V. Krėvė, J. Šeinius, V. M. Puti
nas, K. Binkis, V. Cepinskas, J. 
Aistis, H. Radauskas. Antrojo 
pasaulinio karo išeivija: A. Škė
ma, A. J. Greimas, A. Nyka- 
Niliūnas, J. Mekas, M. Gimbu
tienė, A. Mackus. Lietuvoje — J. 
Miltinis, T. Venclova ir kiti. 
Išskirti nepriklausomumo varian
tai: 1) nepriklausomumas protu 
(J. Basanavičius, M. K. Čiurlio
nis, Vydūnas), 2) nepriklausomu
mas temperamentu (J. T. 
Vaižgantas, B. Sruoga). Lietu
viai nepriklausomieji — dažniau
siai temperamentinio tipo. Trūko 
racionaliųjų nepriklausomųjų.

Kitas klausimas — nepriklau
somo žmogaus visuomeninis 
priimtinumas; jis ėmė mažėti jau 
Nepriklausomoje Lietuvoje, o ką 
jau kalbėti apie sovietinę Lietu
vą... Kavolis pažymėjo, jog 
nepriklausomieji dažniausiai 
buvo ir kūrybingi, ir ištvermingi, 
todėl davę mums išliekančių 
vertybių.

Nepriklausomųjų sąjūdžių isto
riją Kavolis pradeda aušrininkų 
sąjūdžiu, kėlusiu individualizmo 
idėją, leidusių literatūros žurnalą 
Aušrinė (gyvavo 5 metus). Pana
šaus pobūdžio sąjūdis buvo įkur
tas po Antrojo pasaulinio karo 
Vokietijoje atsidūrusių lietuviu 
studentų — „Šviesa” (1946 m.). 
Jų leidžiamas žurnalas Šviesa 
ištvėrė trumpiau negu Aušrinė — 
jos dvasinę energiją ėmė keisti 
saloninis kultūrinio veikimo 
pobūdis, jaukūs renginiai, mažė
jo jausmas, kad dėl pavojingų 
idėjų reikia kovoti. Trečiasis, irgi 
studentų įkurtas, sąjūdis 
(Amerikoje) — „Santara”, 
ištvermingiausias nepriklausomų

Santaros-Šviesos suvažiavime 1984 m. rugsėjo mėn. 6-9 d. Tabor 
Farm, Sodus, Michigan: Marija Paškevičienė, Vytautas Vepštas, Rita 
Kavolienė, Henrieta Vepštienė, Vytautas Kavolis.

Nuotrauka Juliaus Lintako

Chicagos teatruose

žmonių sąjūdis visoje lietuvių 
istorijoje. Ištvermingumo bruožai: 
Metmenų
Mackaus 
Vytauto 
sąjūdžio 
priežastys yra šios: 1) jame nebu
vo kovojama dėl programinių 
gairių ir gaišinama laiko 
formalumams, 2) Santaros- 
Šviesos federacijai tapus 
vienintele išeivijos organizacija, 
skatinančia kultūrinius ryšius su 
okupuota Lietuva, buvo prisiimta 
visuomenei reikalinga funkcija, 
kurios niekas nedrįso liesti, 3) 
pavyko sujungti atvirumą idėji
niam gyvenimui su konkrečių, 
visuomenei reikalingų darbų 
vykdymo praktika.

žurnalas, Algimanto 
knygų leidimo fondas. 
Kavolio požiūriu, šio 

reliatyvios sėkmės

dvasinio savęs 
buržuazinio 

ir kaimietiško 
dominavęs

Ieškota atsakymų į klausimus: 
kodėl Nepriklausomoje Lietuvoje 
augant biurokratijoms, klestint 
partijoms, triukšmaujant ideolo
ginėms organizacijoms neprireikė 
nepriklausomų žmonių sąjūdžių, 
kodėl visi sąjūdžiai buvo 
susitapatinę su ryškiai ideolo
ginėm pozicijom, kodėl daugumai 
išsilavinusių žmonių išsilavini
mą gavus Vakarų Europos 
universitetuose Nepriklausomoje 
Lietuvoje pastebimas vidinės 
laisvės trūkumas. Kavolis teigia, 
kad Lietuvos visuomenė davė 
individui pakankamai laisvės, 
bet jis pats nepajėgė ja naudotis. 
Ar tai laisvės baimė? Atsakymą 
randa Vinco Mykolaičio-Putino 
kūryboje. Gal tai nesibaigianti 
savianalizė, įpratimas į minties ir 
jausmo konvencijas, realistinis

skepticizmas, 
draskymo,; 
konformizmo 
realizmo mišinys, 
Nepriklausomos Lietuvos kultū
roje, mus užgniaužia. Iki paskuti
niųjų nepriklausomybės metų dar 
nebuvo sukaupta pakankamai 
kultūrinės substancijos, vidinį, 
asmens nepriklausomumą 
maitinančios tradicijos.

NepHklaUsomo žmogaus 
problematikai vėliausiu laiko
tarpiu atskleisti Kavolis pasiren
ka dviejų sovietinėje visuomenėje 
subrendusių rašytojų Justino 
Marcinkevičiaus ir Tomo Venclo
vos išeities taškus^ Marcinke
vičiaus noras būti mylimam, 
„mylinti lietuvybė” ir Venclovos 
„kritiška lietuvybė”, ištikimybė 
tiesai. Vytautas Kavolis teigia, 
kad Justinais Marcinkevičiais 
mes jau nebegalime būti, o 
Tomais Venclovomis dar turime 
išmokti tapti.

„Šiuolaikinis romanas: disku
sija Lietuvoje” - tema kalbėjo 
prof. dr. Bronius Vaškelis, 
įdomu buvo sužinoti, ką patys 
lietuviai Lietuvoje kalba apie 
savo romaną. Ne paslaptis, kad 
šiuo metu Lietuvoje romanas — 
madingiausias žanras. Nors vieni 
lietuviškąjį romaną giria, kiti 
sako, kad jis pergyvena pereina
mąjį laikotarpį, krizę, pasirodo, 
kad padėtis - ‘gana chaotiška. 
Žodžių pričiurlenta daug, o ypač 
per pastarąjį dešimtmetį. Patys 
Lietuvos rašytojai ir kritikai pasi
sako, kad romano žanras nedžiu
gina, kad nepasiekta aukšto

Šiemetiniame Santaros-Šviesos suvažiavime Tabor Farm, Sodus, 
Michigan, kalbasi:. L. Mockūnienė, Giedrė Cepaitytė, Janina Rėklai- 
tienė, paskaitininkas Antanas Pranckevičius.

Nuotrauka Juliaus Lintako

meninio lygio, neišvengta šablo- 
niškumo. Lietuvių romanas — ne 
individualus, o kolektyvinės 
sąmonės vaisius. Kritikos kliuvo 
tiek romanistams, tiek kritikams, 
tiek Vagos leidyklai, bet kas gi iš 
tikrųjų kaltas, kad „devyni ama
tai, dešimtas blogas romanas” — 
žmogus ar sistemą?

Algis Mickūnas aptarė dabar 
Lietuvoje diskutuojamas filoso
fijos kryptie. Jų daug: egzis
tencializmas, Heideggerio ontolo
gija, lingvistinės filosofijos kryp
tys, istorija. Džiugu, kad 
Lietuvoje pažadintas auga filoso
finis žodynas, kad daug rašoma, 
diskutuojama filosofijos temo
mis, tačiau diskusijų konservaty
vumas pasireiškia jau tuo, kad 
neliečiamos tam tikros per 
radikalios temoą, nekeliami tąm 
tikri klausimai,^ pasirenkami 
nagrinėti tik tam tikri autoriai. 
Diskutuojama tik „saugiuose” 
rėmuose, kurių nedrįstama 
peršokti. Mickūnas apžvelgė 
Šlėgerio egzistencializmo 
nagrinėjimą, Pavilionio kalbines 
teorijas, 
klausimų sprendimus. Mickūno 
nuomone, Lietuvos filosofai bijo 
tradicijos peršokimo, neužtenka- 1 Aldona Stėmpužienė. Kuri gi 
mai radikaliai mąsto apie proce
są, trukmę, žmogiško pasaulio 
istoriškumą. Prisilaikoma tradici
nio, saugaus kelio.“

Apie dabartinę .Lietuvos muzi
ką pokalbį pravedė kompozito
rius Feliksas Bajoras. Kalbėta 
apie rimtąją, profesionalią muzi
ką. Didžiausi laimėjimai — 
kamerinės muzikos žanre.

Didelį klausytojų susidomėji
mą sukėlė koncertinių įrašų 
ištraukos iš J. Juzeliūno „Lygu
mų giesmių”, atliekamų „Liepai
čių” ir kamerinio'orkestro.

Nustebino jaunųjų kompozi
torių instrumentinės muzikos 
kūriniai, nauji ięškojimai, vyres
niųjų nemėgdžiąjimas. „Naujojo 
romantizmo” krypties atstovai — 
V. Bartulis, Narbutaitė, 
Martinaitis. Jų kūriniuose daug 
liaudiškumo, meditacijos, garso 
modifikacijos.

Simfoninėj muzikoj padėtis 
sunkesnė. Trūksta aparatūros, 
atlikėjų. Čia paminėta O. Bala
kausko kūryba, pasižyminti 
racionalumu, stiliaus grynumu, 
avangardiniais ieškojimais.

Didelio pasisekimo Lietuvoje ir 
kituose kraštuose yra sulaukusi 
Kutavičiaus operinė kūryba. 
Ypatingą susidoįnėjimą sukėlė 
konservatorijos studentų atlieka
ma oratorija ,;lš jotvingių 
akmens”, neįprastų instrumentų 
garsais (pvz., įvairaus dydžio 
akmenų, kiaulės pūslės, šiaudo, 
sagos ir siūlo) sukūrusi paslap
tingą senovės vįjzdą. Nesupran
tami jotvingių žodžiai, tarytum, 
prabyla, įtampajcyla, balsai lieja
si į vieningą liaudies dainą.

Pasiklausėme ir paties 
prelegento F. Bajoro kūrinio 
„Kalendorinių dąinų” (atliekamų 
G. Kaukaitės); pasižyminčių 
polifonija, liaudies dainų jungi
mu su modemiškumu.

Malonu, kad nauji ieškojimai, 
Lietuvos kompozitorių siekimas 
priartėti prie liaudies muzikos 
ištakų, primityvumo, siekimas 
apsišvarinti nuo svetimų įtakų 
(ypač Vienos mokyklos) atnešė 
puikių vaisių dabartinėje Lietu
vos muzikinėje kūryboje.

(Tęsinys ateinantį šeštadienį)

Santaros-Šviesos suvažiavime Tabor Farm, Sodus, Michigan, šių me
tų rugsėjo mėn. 8 d. koncertavo sol. Aldona Stempužienė (vidury). Iš 
kairės — akompaniatorė Barbara Klonowska, dešinėje Feliksas 
Bajoras, Nuotrauka Juliaus Lintako

Kuzmicko teologijos

Tebespindi Clevelando tamsioji dama
A. Stempužienės čikagiškio rečitalio proga

Vieni menininkai silpsta su girdėjome dar ir žavėtinai atlik- 
amžiuąii, kiti ligi gana brandžių tas Gruodžio banguojančias 
___X- _'_1—xJ _x: r>_:J Acninnėles” bei Talat-KelpŠOS 

arijinio mosto „Ne margi sakalė
liai”. Taigi, priėję pertrauką, 
buvom jau visiškai įtikinti, kad 
Aldona Stempužienė tebeliepsno- 
j a ir nė nemano greitai tarti savo 
paskutinio solistinio sudiev...

Šį įspūdį tik dar labiau sustip
rino antroji programos dalis. Kad 
autentiškai, išieškotai praskam
bėjo J. Švedo „Prisijaukinsiu 
sakalą” ir „Pasakų sakalas” — 
nesistebim. Juk Švedas — 
paskutinis ir kruopščiausias 
solistės mokytojas ir koncert- 

' meisteris, specialiai jai tą muzi
ką sukūręs. Bet kad spurdančia 

artistiškai, lyg koks nors Brahm- ‘ gyvybe pavirto okupuotos Lietu- 
so kūrinėlis; atlikta. ’ 
sudainuoti Sasnauską irgi ne 
vaikų darbas. O Banaičio „Aš per 
naktį” ir Jakubėno „Gėlės iš 
šieno” — tai ne mūsų balinių 

A. i solisčių dobilinis pašaras. Todvi 
dainos, — reti žiedai ne kiek-, 
vienai bitelei iščiulpti. Stem
pužienė su jom susidorojo leng
vai. Tai kas, kad gal buvo šiek 
tiek „pataupyta” aukštųjų natų 
išlaikymo sąskaiton („Gėlėse iš 
šieno”). Užtat liko per akis jėgų 
triumfališkai pirmosios dalies už
baigai — dramatiškajai arijai 
„Sudie, miškai!” iš Čaikovskio 
„Orleano mergelės”. Čia prisi
mintina, kad toje dalyje taip pat

metų noksta ir stiprėja. Priė „Aguonėles 
pastarųjų, atrodo, priklauso

gęstanti žvaigždė pradėtų rečitalį 
su Beethoveno „Ah! Perfido!”? 
Kuri rizikuotų „sušilti”, „susipa
žinti su salės akustika” pačiu 
reikliausiu programos numeriu?. 
O gal solistės galvota „gudriai”: 
pirmiausia perkąsti kiečiausiąjį 
riešutą — o paskui jau leistis, 
lengvesnių dainų sparnais be 
didelio rūpesčio tolyn...? Bet ne! 
Dar prieš akis — trys sunkios 
arijos, o tų lengvų dainų kaip ir 
nematyti. Nebent'— Sasnausko 
„Užmigo žemė”, beje', labai

Gilberto-Sullivano
„Piratai”

Santaros-Šviesos suvažiavime 1984 m. rugsėjo mėn. 6-9 d. Tabor 
Farm, Sodus, Michigan: Henrikas Žemelis, Jonas Kiznis, Romas 
Kasparas, Rimvydas Šilbajoris. Nuotrauka Juliaus Lintako

Kultūrinė kronika
• Algirdo Landsbergio apy

juodę su properšomis dviejų 
veiksmų komediją „Onos vei
das”, 1983 m. JAV LB Kultūros 
tarybos dramos konkurse 
pažymėtą pirmąja premija, stato 
Los Angeles dramos sambūris. 
Režisūra ir dekoracijos Petro 
Maželio.

„Margučio” kvietimu Los Ange
les dramos sambūris šį rudenį 
atvyksta į Chicagą. „Onos veido” 
spektakliai bus lapkričio mėn. 22 
d. (Padėkos diena) ir lapkričio 23 
d. (penktadienis) Jaunimo centre. 
Los Angeles dramos sambūris 
šiemet švenčia 30 metų sukaktį. 
Sambūriui pirmininkauja Vincas 
Dovydaitis.

• Jono Zdanio paruoštų Hen 
riko Radausko poezijos vertimų į 
anglų kalbą rinktinė Chimeras in 
the Tower: Selected Poems of 
Henrikas Radauskas bus išleista 
Wesleyan University Press 
ateinančių metų pradžioje. Tai 
jau septinta Jono Zdanio verti
mų knyga; jis taip pat 1982 m.

Taip vos kottpozitoriaus-šelmio Felik
so Bajoro „Sakmių siuita” — tai 
jau visai nuosavas solistės inter
pretacinio vaisingumo įsikūniji
mas. Valiūkiškas Bajoro kūrinys 
Angažuoja plačią jausmų bei 
nuotaikų skalę — nuo beveik 
tragiškos patetikos iki komiškos 
groteskos — ir į darbą paleidžia, 
galima sakyti, tiek kantilenos 
balsą, tiek šnekos liežuvį: visa tai 
Aldona Stempužienė perteikė 
pasigėrėtinu įsigilinimu ir bravū 
ra.

Pabaigai solistė pasilaikė dvi 
mecosopranų mėgstamas para
dines arijas: burtininkės Ulrikos 
iš „Kaukių baliaus” bei princesės 
Eboli antrąją iš „Don Carlo”. Ir 
vėl klausytojams viltingas pasi
tenkinimas: Stempužienę visoje 
reiklioje Eboli rolėje girdėsime 
kitą pavasarį, kai Chiė'ges 
Lietuvių opera į sceną iš -. 
pirmą kartą išeivijos lietuvių istė 
rijoj — prašmatnųjį Verdžio 
šedevrą iš Ispanijos karališkojo 
dvaro gyvenimo. Turim ko laukti!

Pabaiga ne pabaiga: patenkin
ta publika bisui iš dainininkės 
dar išreikalavo Zybelio gėlių ari
ją iš „Fausto”, Carmen „Habane
rą”, o pačiam rečitalio finalui — 
kaimiškai sudainuotą liaudies 
dainelę, ne prie motinos kelių 
išmoktą, o pagal vėl madingais 
tapusius senobinius šaltinius 
autentiškai atkurtą. Visa nelai
mė, kad tos publikos šį sykį buvo 
tiek mažai. Gal kitos kolonijos, į 
kurias Stempužienė žada atvežti 
savo išskirtinai įdomų 
paruoštą repertuarą, 
atžvilgiu parodys 

Dr. Jonas Zdanys „lietuviškos masės”?
Koncertą rugsėjo 23 d. Jaunimo 

yra išleidęs savo paties eilėraščių centre surengė JAV LB Sociali
nių reikalų taryba. Koncerto tiks
las — sutelkti lėšų tarybos dar
bams vyresniųjų tautiečių naudai 
paremti. Kadangi atsilankė tiek 
nedaug svečių, kurie po progra
mos priedo buvo dar ir dosniai 
pavaišinti, tarybos vadovė D. 
Valentinaitė galės jaustis lai
minga, jei iš šio „parengimo” ji 
išėjo bent galą su galu suvedusi... 
Tokia jau mūsų koncertų 
rengėjų rizika. Užtat linkime 
pelningesnės sėkmės kitą kartą!

Solistei fortepijoninę palydą 
teikė jos pastaruoju metu nuolati
nė akompaniatorė Barbara 
Klonovvski. mdr.

rinkinį Voice on an Anthill.
Jonas Zdanys gimė New Bri

tam, Conn., 1950 metais, kai jo 
tėvai buvo tik prieš metus naujai 
atvykę į JAV. Laimėjęs stipen
diją į Yale universitetą, jį baigė 
cum Įaudė, o doktoratą iš anglų 
literatūros įsigijo Statė Universi- 
ty of New York. Šiuo metu eina 
administracines pareigas Yale 
universitete, kaip universiteto 
augimo skyriaus direktorius, nau
jai {stojančių studentų patarėjas, 
Scroll and Key globėjas. 
Universiteto laikrašty Yale 
Weekly Bulletin and Calendar 
1984 m. rugsėjo mėn. 10-17 
išspausdintas straipsnis apie dr. 
Joną Zdanį, kaip vieną iš 
akademinio personalo narių. Čia 
nušviečiama jo lietuviška kilmė, 
akademinis ir kūrybinis darbas, 
ypač lietuvių literatūros vertimų į 
anglų kalbą srity, bei supažindi
nama su jo administraciniu dar
bu, teikiančiu jam, kaip jis pats 
sako, išskirtinio pasitenkinimo 
rūpinantis Yale universiteto augi
mu ir pagalba studentams. Dr.* 
Jonas Zdanys gyvena Connecti-

m.

ir gerai 
solistės 
daugiau

cut su žmona Genovaite, kuri yra 
dailininkė, ir dviejų metų dukrele 
Kristina. Kada vienas iš svarbių
jų išeivijos uždavinių yra lietu
vių rašytojų kūrybos perteikimas 
Vakarų kalbomis skaitančiai audi
torijai, džiugu, kad dr. Jono 
Zdanio talentu ir pastangomis 
dabar pasirodys ir Henriko 
Radausko poezijos rinktinė 
angliškai.

Kompozitorius Arthur Seymour 
Sullivan kartais vadinamas 
Anglijos Mozartu, taip jo muzikos 
kūriniai skambūs ir patrauklūs. 
Ne veltui karalienė Viktorija 
suteikė jam garbės titulą, 
leidžiantį prieš pavardę naudoti 
„Sir”. Iš visų jo, pagal Sir | 
William Gilbert libretus sukurtų 
keturiolikos operečių, labiausiai 
populiarios ir tebepasirodančios 
scenoje yra „Mikado” ir „Penzan- 
so piratai”. Si pastaroji daugelį 
kartų Chicagoje buvo statyta, bet 
bene geriausias pastatymas 
dabar vyksta Candlelight Dinner 
Playhouse teatre, 5620 S. Harlem. 
Čia daug lemia režisieriaus «■ 
William Pullinsi talentas. Sceno
je niekad nemuysi nuobodžioje 
pozoje statisto — visada didelis 
judrumas, taikliu veiksmu lydi
mas gausus dainavimas, skam
biais, parinktais balsais. Sulli- 
vano muzika maloniai 
melodinga, užtat visas pastaty
mas patrauklus. Jame yra it . 
romantikos, ir intrigos, ir njioty- ,ffl 
kių, piratams besimaišant, su 
paprastais žmonė<nisr Šis. 
pastatymas vyksta turint specia
lų kontaktą su New Yorko Music >U 
Theatre Intemational.

Aktorių kolektyvas rūpestingai , 
parinktas. Generolo vaidmeny Ul 
esantis Dale Benson yra vaidi- ' • 
nęs net 250 komedijų spektaklių; 11 
Pagrindinis moteriškas persona- •’ n 
žas sėkmingai įkūnytas North- <n 
westem universitete studijas išė- .ai 
jusios Paul Scrofano. Piratas,, 
kuris yra taipgi ir choreografas, g 
čia yra Brian Lynch, buvęs :: 
Columbia kolegijos profesorius. 
Kiti aktoriai: Kurt Johns baigęs , 
Cincinnati muzikos konservąto- .. 
riją, Alene Robertson žinoma 
kaip Cincinnati miesto orkestr'6 ™ 
solistė, James Harms iškilo radijo 
teatre, William Bush — filmuose, 
Laura Ann Saxe — televizijoje, 
Dawn Hopper atėjusi iš Cincin
nati konservatorijos, Jim Lin- 
duska yra dainavimo mokytojas, 
Gail Norris — baigęs Lpyploę,^ 
universitetą. Muzikos direk
torius Michael Cullen yla" 
Chicagos operos teatro štabo 
narys. Pastatymas švarus ir 
nenuobodus.

Egzistencialistinė 
komedija v

Kai kūne Chicagos teatrai yra 
inkę į eksperimentus. Vienas jų !R 

— Stage Left — dabar pasireiš- ®( 
kė pastatydamas egziStendalis- 11 
tinę komediją. „Rosencrantz and .(d 
Guildenstern are Dead”. Tai Tom (ji 
Stoppard sukurtas veikalas, Di- (fj 
džiosios Britanijos scenoje pasi- 
rodęs 1967 m. ir autoriui atnešęs R.r 
pasaulinį garsą per Dra
mos kritikų ir vadinamą Tony pre- '' 
mijas. Ši drama 1967-1968 m. 
sezonu ten buvo pripažinta ge- 
liausiu dramos veikalu.

Tačiau eilinis žiūrovas vargu m 
ar iškels šį veikalą į tokias aukš- 
tumas. Jame daug egzotikos, sau
soko kirtimosi kalbomis, gausu jh 
šekspyriško ir hamletiško sti- 
liaus (Hamletas čia vienas iš ,0 
svarbiųjų personažų), tokia ,n 
sunkesnė, kiek kapota veikalo 
slinktis, su filosofinėmis užuo
minomis, bet gal be didesnės gel-^ 
mės.

Kadangi vaidyba nėra lengvų ><J 
pasikalbėjimų tėkmė, tai reikia ste-1 v 
bėtis, kaip aktoriai taip sklan-r" 
džiai savo vaidmenis nesuklup- <»l 
darni atlieka. Jie ir išveža visą šį >h 
sunkoką veikalą su gera talka «i 
režisierės Ann Foumier, kuri šio- J, 
je srityje yra gavusi magistrės ; 7 
laipsnį Goodman dramos mokyk
loje. Iš tos pat mokyklos atėjęs ir .” 
Hamleto vaidmenį atliekąs Bruce 
Bersanti. Kito pagrindinio per-‘ “ 
sonažo — Rosenkrantz — vaidine-'1’! 
nį atliekąs Randy BurgesS’K 
atėjęs iš Western IHinois/J 
universiteto. Ofelijos vaidmeny”n 
Gail Kleier yra gerai užsirako-o. 
mendavusi Kentucky Šekspyro... 
festivaly, o antra aktorė — Deb-H4 
ra Rodkin išėjusi studijas,^ 
De Paul universiteto dramosvi( 
mokykloje.

Šią komediją iki lapkr. 4 d. sta
to Stage Left teatras, 3244 N.'" 
Clark, Chicagoje. Nors reklamoje ’ 
skelbiama, kad bus „incest," 
suicide”, bet apskritai veikalas’ *1 
švarus . l<

J.Pr.
, ... BU
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