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Kentu onZ 
Britų dienraštis: Jurašo 
spektaklis „tikras triumfas" 

Rugpjūčio mėnesį Toga 
Muroje, Japonijoje, įvyko tarp
taut inis teatro festivalis, 
kuriame lietuvis režisierius 
J o n a s J u r a š a s p a s t a t ė 
Čechovo pjesę „Trys seserys". 
Festivalis sutraukė ne tiktai 
J a p o n i j o s m e n i n į bei 
intelektualinį elitą, bet ir būrį 
užsienio spaudos atstovų. 
Vienas jų straipsnių apie 
Toga Muros festivalį ir Jurašo 
spektaklį pasirodė Londono 
dienraščio Financial Times 
rugpjūčio mėn. 28 d. tarptau
tinėje laidoje. 

Dienraščio korespondentė 
Marie Myerscough pavadino 
Jurašo spektaklį viena iš trijų 
festivalio viršūnių ir „tikru 
t r i u m f u " . J o s žodž i a i s , 
Čechovo „Trijų seserų" 
pastatymas buvo „magiškas 
turinio ir aplinkos derinys". 
Atviroje tamsaus teatro erdvė
je šis spektaklis „tobulai 
atkūrė uždarą, klaustrofo-
bišką pjesės atmosferą". 

Kaip rašo britų žurnalistė, 
lietuvis Jonas Jurašas, dirbęs 
ir Maskvos teatre, o dabar 
g y v e n a n t i s Amerikoje , 
režisavo „japonų svarbiausio 
avangardinio režisieriaus 
Tadašio Suzukio" ansamblį, 
Vaseda Šo-gekidžo. Čechovo 
pjesė buvo perkurta į dra
matinę poemą japonų kalba, 
o jos trukmę diktavo Suzukio 
teatrinio metodo reikalavi
mai. Jurašo pas ta tymas 
rėmėsi stilizuotais judesiais: 
kai kurie iš jų priminė japonų 
N6 bei Kabuki teatrinį stilių. 
Jie padėjo įtaigiai išreikšti 
veikėjų dvasinį sustingimą, 
iliuzijas bei egzistencines 
problemas. 

Pačios trys seserys, rašo 
Marie Myerscough, buvo 
pavaizduotos kaip viena 
esybė. Jos dažnai laikėsi 
įsikibusios kabančios vidury
je scenos simboliškos virvės. 
Pįesė buvo padalinta į tris 
aiškiai pažymėtus tarpsnius: 
gimtadienis ir Veršinino 
laukimas buvo pavaizduoti, 
kaip ritualinė ceremonija; 
veikėjų susiskaldymą pabrėžė 
yrantis scenovaizdis, siurre
alistiniai įvaizdžiai bei pats 
spektaklio ritmas; o išvykimui 
bei iliuzijų užgesimui buvo 

suteiktas religinis atspalvis. 
Spektaklis užsibaigė Kabuki 
stilių primenančiu finalu, 
ryžių kaskadai byrant ant 
trijų seserų galvų. 

Nors, p a s a k Londono 
k o r e s p o n d e n t ė s , „ g a l i 
atrodyti, kad Čechovui tokia 
interpretacija netinka, šis 
p a s t a t y m a s buvo l a b a i 
pavykęs, nes jis išryškino 
pjesės esmę. J ą suprato ir 
vietiniai žiūrovai, gyvenantys 
pa la ipsn iu i tuš tė janč iame 
kaime: jiems tolimasis Tokijo 
yra k a ž k a s p a n a š a u s į 
Maskvą, kurios ilgisi Čechovo 
herojės. Recenzente tvirtina, 
kad šis Jurašo „Trijų seserų" 
p a s t a t y m a s turėtų būt i 
įtrauktas į Suzukio trupės 
repertuarą, kai ji ateinančiais 
metais lankysis Londone. 

I šva rd inus i festivalyje 
d a l y v a v u s i u s t e a t r i n i u s 
kolektyvus, dienraščio Finan
cial Times korespondentė šil
tai atsiliepia dar apie du 
spektaklius: 550 metų senumo 
japonų No stiliaus dramą 
„Šigehira", kurią atgaivino 
japonų Haši-no-kai trupė, ir 
a v a n g a r d i n i o d r a m a t u r g o 
Samuelio Becketto motyvais 
sukomponuotą spektaklį „May 
B", kurį pa s t a t ė belgų 
L'Arche baletinis teatras. 

Rašydama apie festivalio 
apl inką, br i tų žu rna l i s t ė 
iškelia jos ramybę ir tyrą 
grožį. Patsa i festivalio teatras 
yra garsiojo japonų architek
to Aratos Isozakio kūrinys; 
pasinaudodamas savo įdomio
mis estetinėmis teorijomis 
apie tamsą ir iliuziją, jisai 
suderino japonų tradicinę 
kaimo architektūrą su moder
niu s t i l iumi . Žurna l i s t ė s 
nuomone, dar jaunas Toga-
Muros festivalis jau pradeda 
veikti t a r p t a u t i n ę sceną. 
Festivalis jau patraukė tokius 
pasaulinio garso režisierius, 
kaip Tadeuš Kantor, Robert 
NVilson, Š u i T e r a j a m a , 
Meredith Monk bei Chicagoje 
užaugusią lietuvių kilmrs 
amerikietę Jo-Anne Akalaitis. 
Recenzija nepalieka jokios 
abejonės, kad po „Trijų 
seserų" spektaklio prie jų 
jungiasi ir mūsų tautietis 
Jonas Jurašas . tt/_8 

ROMAS VIESULAS 

K Įsa Verloren van Themaat. 
Pranas Domšaitis. Cape Tovra, South 
Africa: C. Struik Pubhshers, 1976. 
Antroji laida. South African Art 
Library, South African National, 
Gallery. Vyriausias redaktorius — 
Charles Du Ry. Antroji laida išleista 
Lietuvių dailiojo meno instituto, 
Lietuvių Fondo padalinio, lėšomis. 64 
psl. Kaina 25 dol. Gaunama pas 
platintojus ir Drauge. 

Daug kam iš mūsų turbūt 
jau teko susipažinti su Pietų 
Afrikoje anglų kalba išleista 
Prano Domšaičio monografi
j a . D a b a r š i s l e id inys 
Lietuvių dailiojo meno in
stituto lėšomis yra atspaustas 
antra laida. Dabartinė lai
da yra pirmosios 1976 m. 
laidos perspausdinimas be 
pakeitimų ar papildymų. 

Ši patraukli knyga yra 
horizontalaus formato (9 4/4 * 
11 1/8"), išleista South 
African Art Library rūpesčiu. 
Si institucija išleidžia visų 
ž y m i ų P i e t ų A f r i k o s 
dailininkų monografijas, taigi 
ir Domšaičio. Knyga yra 
apipavidalinta sumaniai, su 
gera tipografine nuovoka. 
Knygos autorė yra Elsa 
Verloren van Themaat, kuri, 
atrodo, yra gerai susipažinusi 
su dailininko praeitimi ir jo 
lietuviška kilme. Tai yra in
formuotos autorės, žinančios 
ne tik 20 a. dailę, bet ir 
kalbamo dailininko kūrybą, 
darbas. Beskaitant knygą, 
susidaro pilnas aplinkos vaiz
das, kurioje augo ir vėliau 
grūmėsi Domšaitis, su jo 
kūrybą ištikusia tragedija. Jo 
darbai buvo Hitlerio valdžios 
paskelbti išsigimusiais (en-
tartete Kunst), pašalinti iš 
muziejų ir kai kurie iš jų 
Berlyno gaisrininkų brigados 
sudeginti. Autorė, atrodo, ne 

tik pamėgo Domšaitį, bet ir 
gerai suprato jo kūrybą, 
tekste paminėdama ir kai 
kurias lietuvių liaudies meno 
įtakas jo darbams. 

Monografijoje yra minimas 
Domšaičio kontaktas su 
dailininkais Pauliu Augiumi 
ir Telesforu Valiumi Austrijo
je 1944 m. (pp. 7, 14, 21). Sis 
susitikimas turėjo lemiamos 
reikšmės visam jo likusiam 
g y v e n i m u i . J i s ne tik 
atgaivino prislėgto Domšai
čio kūrybines jėgas, bet ir 
pažadino jo etninės kilmės 
jausmus; nuo to laiko jis ima 
pasirašinėti visą savo kūrybą 
pilna lietuviška pavarde. 

Knyga išleista kietviršių 
įrišime, su aplanku, vaiz
duojančiu Domšaičio pamėgtą 
„Karoo peizažas" (1960) gam
t o v a i z d į . Sio darbo 
parinkimas aplankui yra 
taiklus. Tai yra nuotaikingas, 
plataus horizontalinio mosto, 
i n t e n s y v i ų v a k a r i n ė s 
prieblandos spalvų peizažas. 
Jis pulsuoja ramybe, beveik 
mistika. Aplankas yra ne tik 
nuotaikingas, bet jis savo 
efektu iš tikrųjų būdingas ir 
visai Domšaičio kūrybai. Tai 
yra į „svieto" pakraštį 
nublokšto Prūsijos lietuvio, 
iškentėjusio pokunius stum-
dymu8, meditatyvus peizažas. 
Sis dvasingumas jausti ir 
pačio je knygoje, ypač 
dailininko vėlesniuose dar
buose. 

Vartant knygos puslapius, 
lygiai kaip prieš keletą metų 
vartant pačius Domšaičio dar
bus Havajuose, matyti gilus, 
beveik kompulsyvus dvasinis 
apsėdimas perduoti kažkokį 
mistinį pojūtį. Ir vis, matyt, 
dailininko jausta, kad tai, kas 
norėta pasakyti, vis dar liko 
pilnai neišsakyta. Ir iš naujo 
dailininko imtasi vėl to 
paties, sakytumėm, tapybinio 

Pranas Domšaitis 

sakinio ir tos pat temos iš 
naujo. Kartais galvoju, kad 
Domšaitis savo nemigo 
naktimis (jis dažnai keldavosi 
medituoti) turėjo jaustis kaip 
Sizifas: jam dar nepasiekus 
užristi savo tapybos akmenį 
iki kalno viršūnės — akmuo 
vėl jam nuslysdavo žemyn. 
Taip, pvz., Apreiškimas, 
Kristaus gimimas, Bėgimas į 
Egiptą, Nukryžiuotojo kančia, 
lygiai kaip ir tos kančios 
prasmė žmonijai, Domšaičiui 
buvo beveik nepabaigiamos 
temos. Iš dalies tai pasako 
knygoje reprodukuotas „Trip
tikas" (1955, p.40), kuriame 
daugelis tų temų lyg suglaus
tos į vieną. Ši knyga stengiasi 
perduoti skaitytojui centrinį 

Triptikas (vidurinė dalis), 1955 

d a i l i n i n k o r ū p e s t į i r 
dvasingumą. Deja, kaip tik ta 
savybė kūryboje yra sunkiai 
reprodukuojama bet kokia, 
forma. Ši monografija nėra 
išimtis ir joje daug meditaci
nio bruožo sunkiai bejausti. 

Šia proga noriu priminti ne 
k a r t ą m ū s ų s p a u d o j e 
r e p r o d u k u o t ą t a p y b ą 
„Bėgimas į Egiptą" (1918, 
p.29). Tai vienas svarbiųjų 
a n k s t y v o s i o s Domšaičio 
tapybos darbų. Spaudoje tada 
man jis įspūdžio nepadarė. 
Nemanau, kad ir kiti skaity
tojai buvo jo paveikti. O 
pamačius darbo originalą 
Havajuose — šis darbas savo 
nuoširdžia mistika buvo labai 
paveikus ir sustabdantis. 

Pranas DomSmti* Try« figūros gamtovaizdyje 48x64. 1958—66 m. 

Buvo galima suvokti, kodėl jis , 
yra kertinis to laikotarpio 
darbas. (Šioje monografijoje 
jis yra sąžiningai reprodu
kuojamas, bet ir čia įspūdis 
skaitytojui gali būti tik 
apytikris). 

Leidinyje yra 43 reprodukci
jos, iš jų 18 spalvotos ir dau- * 
gybė piešinių tekste. Darbai 
parinkti, pradedant pačiais 
ankstyvais ia is kaip pvz., 
Prūsijos „Kaimo vaizdas, 
Cropiens" (1890), „Karas 
Lietuvos kaime" (1918) ir 
baigiant daugeliu darbų, 
sukurtų ar užbaigtų jau 
dailininko mirties metais 
(1965). 

Įdomi, nors nebūtinai 
paranki naujovė knygoje yra 
ši: reprodukuoti darbai yra 
identifikuojami, duodant jų 
pavadinimus, matavimus ir 
sukūrimo metus puslapiuose. 
Visa kita informacija apie 
kūrinį (technika, medžiagai,. 
parašo būdas, dabar t inė 
paveikslo vieta — kolekcija) 
ten duodama tik simboliais — 
ženklais. Yra atskirai duotas 
visas puslapis tų nutartų 
ženklų paaiškinimams (p.23) 
Iš tikrųjų, turbūt daugiau 
laiko sugaištama simbolius 
b e v a i k a n t n e g u b ū t ų 
perskaityti žodinę informaciją 
prie pat darbo. 

Tekste reprodukuojami 
piešiniai, kai kurie jų svarbios 
biografinės reikšmės (Motina 
skuta bulves?, p.10; Rusų 
belaisvis?, p. 61; Motinos por
tretas?, p.63). yra kažkodėl 
neidentifikuoti. Knygos gale 
pateikta Chronologija Parodų 
sąrašas, Bibliografija ir In
deksas — vardų rodyklė. 
Š e š i a s d e š i m t i e s ke tur ių 
puslapių knygai tai apstu 
informacinės medžiagos. 

Galop, keletas bendrų 
pastaKų. Kaip jau minėta, ši 
antroji monografijos laida yra 
atspausta be papildymų. Pats 
sumanymas perspausdinti 
pilnai paruoštą knygą, ypač 
jei ji yra patraukli — yra gera 
mintis. Juk spaudos išlaidos 
minimalios, belieka tik at
spausti. Deja, be papildymų 
visos monografijoje žinios 
sustojo 1976 metais. Gi po to, 
d a u g s v a r b i ų į v y k i ų , 
liečiančių Domšaičio kūrybą, 
nutiko. Taip. pvz., tarp svar
biųjų jo darbų kolekcijų — 
privačių ir muziejų, sąraše 
(p.4) pasigendama paties 
didžiausiojo kolektoriaus — 
Lietuvių dailiojo meno in
stituto rinkinio Chicagoje. 
Juk yra faktas, kad Institutas 
šiuo atveju yra ne tik 
kolektorius, bet jis yra ir 
perėmęs veik visą Domšaičio 
kūrybos palikimą. Tai yra 
istorinis įvykis, kuris leidiny
je turėjo būti minimas. Aišku, 
ir chronologijoje, ir parodų 
s ą r a š e , ž in ios , . a n k s t i " 
baigiasi. O vėliau svarbių 
parodų buvo Havajuose, 
Chicagoje ir kitur. Tą patį 
galima pasakyti ir apie 
bibliografiją, kur žinios susto
ja 1975 m.; o po to gi buvo 
kalnai prirašyti ir mūsų, ir 
angliškoje spaudoje. Nėra 
abejonės, kad tam tikras 
addendum knygoje buvo 
būtinas, tuo labiau, kad pats 
Institutas finansavo šią laidą. 
Tipografiniai šį klausimą C. 
Struik leidykla galėjo tikriau
siai be jokių sunkumų 
i Spręsti. 
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Nuodėmių dūmai ir cianogenas 
Reportažas iš baisiųjų raganų — kometų pasaulio 
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Pro ivaugidijų ir mėnesio šokį 
Kažkas tiesia kruviną ranką. 

Bern. Brazdžionis 

Padangių kūnai ir su jais 
susiję reiškiniai visais laikais 
stebino žmogų, veikė jo vaiz
duotę ir jausmus. Meteorų 
žybtelėjimai, žvaigždžių nuo
stabūs susigrupavimai, balkš
va Paukščių Tako juosta, lėta 
planetų slinktis tarp žvaigž
džių, mėnulio atmainos, sau
lės tekėjimas, jos kelionė per 
dienos skliautą ir leidimasis 
vakaruose dažnai palydimi 
jausminiu ir mintį žadinan
čiu pergyvenimu. Didžiausią 
tačiau įspūdį daro kometos. 
Jų staigus, kaprizingas, nevi-
sada atspėjamas pasirody
mas ir išnykimas, grėsminga 
uodegos išvaizda nuo seniau
sių laikų kelia žmonėm bai
mę. Jau Šventajame Rašte 
kometa su siaubu užsimena
ma: „ 0 Dovydas, pakėlęs sa
vo akis, pamatė Viešpaties 
Angelą stovintį tarp dangaus 
ir žemės, ir jo rankoje iš
trauktą iš makščių kalaviją, 
atkreiptą prieš Jeruzalę, ir 
parpuolė kniūbsti ant žemės 
kaip jis, taip ir vyresnieji, 
apsivilkę ašutinėmis" (I Kron. 
21,16). 

Graikų-romėnų pasauly 
kometos buvo laikomos fata-
linių įvykių pranašais. Gar
susis Ptolemėjus galvojo, kad 
kometos atnešančios karus, 
karštą orą ir suardančios 
tvarką pasaulyje. Plinijus Vy
r e s n y s i s s a v o Historia 
Naturalis knygoje rašo, kad 
kometa esanti ypačiai bau
ginantis kūnas, nelengva esą 
su ja susigyventi ir ji reiš
kianti didelį kraujo pralie
jimą. 

Kad tai tiesa, galėtų patvir
tinti Anglijos karalius Harol
das. 1066 m. pasirodžiusi Hai-
ley kometa išpranašavo jam 
žiaurų pralaimėjimą. Vilja
mas Nugalėtojas savo gau
saus laivyno ir raitelių pagal
ba nuvertė Haroldą nuo sosto 
ir pats vainikavosi Anglijos 
karalium. Šiam įvykiui pažy
mėti karalienė Matilda, Vilja
mo Nugalėtojo žmona, užsakė 
didžiulį gobeleną. Viena jo de
talė vaizduoja stilizuotą kome
tą ir pasiuntinį, pranešantį 
karaliui Haroldui liūdną nau
jieną. Gobelenas ir dabar 
dar laikomas Prancūzijoje, 
Bayeux miesto bibliotekoje. 

Nekaip su kometom išėjo ir 
aztekams. Kai 1517 m. Meksi
koje pasirodė didelė kometa, 
aztekų imperatorius Moctezu-
ma tuoj išžudė savo astrolo
gus, nes jie neišpranašavę 
šios kometos, neišaiškinę jos 
reikšmės. Verti buvo astrolo
gai tokios bausmės, nes kome
ta tikrai buvusi tragiška. 
Netrukus, t.y. 1521 m., ispa
nai, kuriems vadovavo Cor-
tez, sunaikino aztekų impe
riją ir jų civilizaciją. Yra 
išlikęs aztekų paveikslas, ku
riame vaizduojamas impera
torius, stebįs šviesią kometą. 
Ją pamatęs, Moctezuma pasi
davęs niūriai depresijai ir tuo 
palengvinęs i s p a n a m s jį 
nugalėti. 

Kometų baisumą vaizdin
gai apibūdino prancūzų gydy
tojas Ambroise Parė\ aprašy
damas 1528 m. kometą: „Si 
kometa buvo tokia bjauri ir 
baisi ir sukėlė tokį terorą liau
dyje, kad vieni mirė iš bai
mės, kiti susirgo. Ji atrodė la
bai ilga ir buvo kraujo 
spalvos. Joje buvo matyti 
sulenktos rankos pavidalas, 
laikantis didelį kardą, lyg bū
tų pasiruošęs kirsti. Abiejose 
jos spindulių pusėse buvo 
matyti daugybė kirvių, peilių 
ir kraujais dažytų kardų, tarp 
kurių buvo daug baisių žmo
nių veidų su barzdomis ir pa 

tarp dviejų tos pačios kome
tos pasirodymų. Argi neįspū
dinga? 

Trečias kometų baimės 
motyvas buvęs įsitikinimas, 
kad plaukuotoji žvaigždė 

Ambroise Parė sakytų: kruvini kardai, durklai ir peiliai kyšo iš šios 
kometos. Andreas Celichius užginčytų: garbanotos kasos ir ugninės 
klostės — nuodėmių dūmai. Čia matyti 1962 m. pasirodžiusi Ikeya 
kometa. 

8išiaušusiai8 plaukais" (Peter 
Lancaster Brown, Comets, 
meteorites and men, p. 17). 
Kas tokį vaizdą nesusirgęs 
galėtų atlaikyti? 

Be nelaimių, karų bei krau
jo praliejimo kometos pra
našaudavusios karalių, kil
mingųjų ir aplamai istorinių 
asmenybių mirtį. Šviesi kome
ta, pasirodžiusi 44 m. prieš 
Kristų, buvusi Juliaus Cezario 
siela, gabenama į dangų. 451 
ir 453 m. po Kr. kometos pra
nešusios Atilos, o 455 m. 
kometa Romos imperatoriaus 
Valentijono HI mirtį. Šis 
tikėjimas buvo taip giliai į 
žmonių dvasią įsiskverbęs, 
kad kronikininkai, užrašy
dami karalių mirtis, kartais 
be blogos valios užregistruo
davo ir tokių kometų, kurių vi
sai nebuvo. Taip atsitiko 814 
metais. Kometos niekas tada 
nematė, jokia kometa nepasi
rodė. Bet tais metais mirė 
frankų karalius Karolis Didy
sis, galingiausias viduramžių 
valdovas. Kaip tad jo mirtis 
galėtų išsiversti be kometos? 
Tačiau 1621 m. kometa tikrai 
buvusi ne juokai. Per du mė
nesius ji palaidojusi popiežių 
Paulių V, Ispanijos karalių 
Pilypą III ir dar kažkokį kuni
gaikštį. Šekspyras net paprie
kaištauja kometoms dėl jų di
delio dėmesio kilmingiesiems. 
Jo dramoje „Julius Caesar" 
yra tokia eilutė". 

sutiko. Jeigu kometos būtų 
nuodėmių dūmai, tai padangė 
esą nuolat liepsnotų. 

Nemanykime, kad 20-tasis 
amžius, kada aukštoji techno
logija bando žmogų į žvaigž
des nukelti ne metaforine, o 
visai tiesiogine prasme, yra 
laisvas nuo kometų baimės. 
Tik šiais laikais baimę kelia 
ne vien tik kometinė mistika, 
bet ir mokslo duomenų ne
tikslus supratimas. Praėju
siam šimtmety anglų astrono
mas William Huggins surado, 
kad kometų uodegose besą 
anglies junginių. Tarp jų net 
cianogeno dujų. O tai juk bai
sūs nuodai. Dėl to Halley 
kometa 1910 m. sukėlė žmo
nėse paniką: tų metų gegužės 
18 d. žemė turėjo pereiti per 
šios kometos uodegą! Tačiau 
pavojaus nebuvo jokio. Dujos 
taip išretintos, kad mažai kuo 
skyrėsi nuo vakuumo. Jų 
negalima nei pamatyti , nei 
pajusti. Bet Žmonių tai vis 
tiek nenuramino. Paniką dar 
labiau kurstė sensacijų besi
vaikanti spauda. Kaip rašo 
astronomas Carl Sagan , Los 
Angeles Examiner laikrašty 
galima buvo rasti tokių ant
raščių: „Klausyk, ar tavęs 
kometa dar nenucianoge-
navo?... Visa žmonių giminė 
tuoj iŠ8imaudy8 dujų pirty", 
„Daug kas jau jaučia dujų 
skonį" ir t t (Cosmos, p. 80). 
Gal čia kiek iš humoristinės 
pusės pažiūrėta, bet žmonėm 
tai nebuvo juokai. Vieni pasi
rinko geriau savižudybę, ne
gu baisias kančias dujų debe
sy, kiti rinkosi į bažnyčias ir 
ašarodami meldėsi, prašy
dami Dievo pasigailėti, o dar 
kiti kėlė balius, svečiavosi 
aukštai ant -togų, kad pasku
tinį kartą p s. gi l inksmintų ko
metos akivaizdoj ir žūtų drau-
g e su v i s a ž m o n i j a . 
Prekybininkai tuo tarpu vi
som jėgom stengėsi pasaulį 
gelbėti, uoliai pardavinėdami 
antikometines piliules ir dujo
kaukes. Panaši destrukcijos ir 

Nebuvo Mark Twain (iš tik- užteršimo baimė buvo jaučia-
rųjų Samuel Longhorne Cle- ma ir 1927 m., kai netoli že-
mens) kilmingasis, tačiau jo mes praėjo- m a ž a periodinė 
gyvenimas buvo įrėmintas kometa — Pons-Winnecke. O 

1914 m., pasirodžius Dela-
van kometai, atsiliepė senųjų 
viduramžių nuojauta — kome
ta esanti karo nelaimių pra
našystė. 

Antroje šio šimtmečio pusė-
esanti Dievo rūstybės apraiš- je pasireiškia daugiau moksli-
ka. Magdeburgo liuteronų nis smalsumas, sumišęs su 
superintendentas Andreas 
Celichius 1578 m. paskelbė 
teologinį traktatą apie kome
tas. Jame autorius aiškina, 
kad žmonių nuodėmių dūmai 
kyla kasdien, kiekvieną 
valandą ir kiekvieną moraen-
tą. pilni smarvės ir baisumo 
prieš Dievo veidą ir pagaliau 
jie taip esą sutirštėja, kad i 
susiformuojanti kometa su 
garbanotomis kasomis ir 
ugningomis klostėmis, kurių 
liepsnos kurstomos Aukščiau
siojo Dangiško Teisėjo rūsty
bės. (Carl Sagan, Cosmos, p. 
78). Nevisi su tokiu aiškinimu 

nuostaba. Šviesios kometos 
pasirodymas dėl to iššaukia 
stiprių reakcijų. Per tris sa
vaites 1974 m., kada Kohou-
tek kometa buvo šviesiausia, 
Hayden planetariumas New 
Yorke gavo apie 20,000 laiškų 
ir užregistravo vidutiniškai po 
1,000 skambinimų per dieną. 

Jau greitai, 1985 m. pabai
goj ir 1986 m. pradžioj sušvis 
mūsų padangėje i š i lgos 75 
metų kelionės sugrįžusi Hal
ley kometa. Kokių reakcijų iš
šauks ji šį kartą, ką išpra
našaus? Gal atominį karą su 
visos žmonijos susinaikini-

Sidabrinė romėnų moneta, nukalta imperatoriaus Augusto Juliaus Ce
zario mirčiai paminėti. Manoma, kad antroji monetos pusė vaizduo
janti kometą, kuri pasirodė padangėje 44 metais prieš Kristų, ką tik 
nužudžius Julių Cezarį. Ji švietusi septynias dienas ii eilės, tekėdama 
maždaug valandą prieš saulėleidi. 

19 amžiaus prancūzų spaudos karikatūra, vaizduojanti įtūžusią 1857 
m. kometą, betrupinancią vargše žemę. Buvo tada bijoma, kad ši 
kometa galinti su 2eme susidurti. 

NAUJI LEIDINIAI 
• LIETUVIŲ TAUTOS PRA

EITIS. Tomas VII. knyga 1(29). 
Redakcija: Vytautas Bagdana-
vičius, J. A. Račkauskas, Alicija 
Rūgytė. Chicaga: Lietuvių isto
rijos draugija, 1984. 206 psl. Kai
na — 10 dol. Gaunama pas leidė
jus, pas platintojus ir Drauge. 

Lietuvių istorijos draugijos nepe
riodinis istorijos ir gretimųjų 
sričių leidinys čia skirtas šv. 
Kazimiero 500 metų mirties 
sukakčiai pažymėti. Jame 
spausdinama: Šv. Tėvo Jono Pau
liaus II pamokslas Sv. Petro 
bazilikoje 1984 m. kovo 4 d., 
pasaulio lietuvių vyskupų žodis 
jubiliejaus proga, vysk. Kazimie
ro Paltaroko straipsnis, gautas iš 
okupuotos Lietuvos, apie karalai
tį šv. Kazimierą, istoriko Zenono 
Ivinskio studija apie šv. Kazimie
ro kanonizaciją ir jo kultą Lietu
voje, istoriko Pauliaus Rabikaus
ko, SJ, studija apie šv. Kazimiero 
poveikį italams, prel. Jono Bičiū
no straipsnis apie šv. Robertą 
Bellarminą kaip šv. Kazimiero 
biografą, Vytauto Bagdana-
vičiaus straipsnis „Šv. Kazimie
ro tėvo laikai", A. Rodos straips
nis apie šv. Kazimiero relikvijų 
išplitimą, K. Račiūno mintys 
apie šv. Kazimierą — Lietuvos 
globėją bei kun. dr. Igno Urbono 
straipsnis „Šventas Kazimieras 

mu? (Tai gana reali galimy
bė). Gal Sovietų žlugimą ir 
„įmperalistdnės" Amerikos 
hegemoniją pasauly? O gal 
JAV prapultį ir Sovietų glo
balinį terorą? (Tai labai, la
bai reali galimybė). Pagaliau, 
kas gi yra kometa? 
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Kai elgetos miršta, nepama
tysi kometų. 

Padangė pati suliepsnoja, 
kai miršta princai. 

Ir štai, visai neseniai, jau 
moderniais laikais, lyg ir 
nugirdusios Šekspyro pr ie 
kaistą, kometos atitolo nuo 
kilmingųjų ir atkreipė dėmesį 
į paprastuosius. Kai 1835 m. 
gimė Mark Twain, padangę 
puošė garsioji Halley kometa, 
o kai jis mirė 1910 m., toji ko
meta grįžo vėl, lyg norėdama 
pasiimti rašytoją su savim. 
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Bayeux gobeleno detalė vaizduoja U>H£, n- ill**y 
kometą. Kairėje žmonės st«»bi«i ..plaukimu r-nigt-
de". De*inėje pasiuntiny* pran*»#a karaliui Harol

dui nuoimio* k 
Haroldo »o«tu, 
tojo laivyną*. 

nmcUim paftirodvmą Apuftoje po 
matyti invB*ini» Viljamo Nugalė-

Jogailaitis". 
i leidinį {glausta medžiaga apie 

Šv. Kazimiero vardu pasivadinu
sias dabartines religines lietuvių 
institucijas: prel. Lado Tulabos 
„šv. Kazimiero pontifikalinė 
lietuvių kolegija Romoje", Vikto
ro Gidžiūno „Seserų kazimierie-
čių vienuolijos sukaktis, 1907-
1982", sesers Perpetuos „Švento 
Kazimiero akademija, 1911-1952',' 
Jūratės Statkutės-De Rosales 
„Švento Kazimiero miestelis 
Venezueloje", kun. Vytauto 
Bagdanavičiaus, apžvalga S. H. 
Uminskio knygos apie šv. 
Kazimierą. Kada šiais sukaktuvi
niais šv. Kazimiero metais lyg ir 
pasigedome išsamesnio leidinio 
apie šventąjį ir jo reikšmę 
tolimesnei lietuvių istorijai, šis 
lietuvių istorijos draugijos leidi
nys tą spragą iš dalies užpildo. 

Nors galima buvo tikėtis 
tikslingesnės medžiagos atran
kos, reikia džiaugtis tuo, kas 
padaryta — šv. Kazimiero 
gyvenimo reikšmės ir tolimesnio 
poveikio lietuvių tautos tikintie
siems, apmąstymu, kuris rūpes
tingai sutelktas šioje knygoje. Ji, 
beje, yra gausiai ir vykusiai 
iliustruota pavyzdžiais iš šv. 
Kazimiero ikonografijos tiek liau
dies kūryboje, tiek iškilių lietuvių 
menininkų. 

• Augustinas Voldemaras. 
RASTAI. 100 metų gimimo 
sukakčiai paminėti. Chicaga: 
Laisvosios Lietuvos knygų 
leidykla, 1983. Spaudė Mykolo 
Morkūno spaustuvė, Chicago, IL. 
688 psl. Kaina — 20 dol. Perkant 
I ir II tomą — 25 dol. už abu. 
Gaunama pas leidėjus, pas 
platintojus ir Drauge. 

Šia stambia knyga Lietuvos 
atgimimo sąjūdis pateikia 
žymaus Lietuvos veikėjo, poli
tiko, mokslininko prof. Augus
tino Voldemaro rastų antrąjį 
tomą ir jo trumpą biografiją, 
paruoštą Morkaus Šimkaus. 
Pirmojo A. Voldemaro raštų 
tomo, išleisto 1976 m., įžangoje 
buvo plačiau apžvelgta jo reikš
mė Lietuvai. Dabartiniame jo 
raAtų tome sudėta vertimai jo 
straipsnių prancūzų, vokiečių ir 
rusų kalbomis, ginant Lietuvos 
reikalus. Prof. Augustino 
Voldemaro publicistika tuo metu, 
kada knygų apie Lietuvos proble
mas tarptautiniame forume 
beveik nebuvo, atliko didelį 
darbą, išryškindama Lietuvos ir 
lietuvių tautos reikalas. Kada 
pats A. Voldemaras buvo pagau
tas nelemtų politinių įvykių ir 
tapo jų auka, žūdamas sovie
tiniame kalėjime, prasminga, kad 
jo idėjų tesėjai pasirūpino jo 
raštų surinkimu ir redagavimu. 
Visa šitokia medžiaga yra 
nepakeičiamos vertės 20-tojo 
amžiaus lietuvių tautos likimo isto
rijai. 
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• ALSRA, VI tomas (1981 m. 
vasaris — 1982 m. kovas). 
Redagavo Jonas Damauskas. 
Chicaga: Akademinės skautijos 
leidykla, 1984. 236 psl. Kaina su 
persiuntimu — 7 dol. Gaunama 
Drauge. 

šeštasis dabartinės Lietuvos 
pogrindžio leidžiamas žurnalas, 
išspausdintas Akademinės 
skautijos leidyklos, apima nr. 26-
30. šiuose numeriuose pogrindžio 
autoriai dėmesį skiria rusiškojo 
kolonializmo politikai, matomai 
lietuviškuoju požiūriu, ekonomi
niam mūsų krašto išnaudojimui 
Sovietų Sąjungos mastu, kultū
rinei jo priespaudai, dvasiniam 
terorui, vykdomam po gražių 
šūkių ir teorijų skraiste. Pogrin
džio Aušra — nepakeičiamas šalti
nis, norint patirti ir dalintis 
okupuotos Lietuvos rezistencinė
mis nuotaikomis. 

• Alfonsas Grauslys. IEŠKAU 
T A V O V E I D O . Dvasinio 
ugdymosi į ta igos . Antroji 
papildyta laida. Torontas: 
Prisikėlimo parapija, 1983. 
Viršelį piešė Aldona Totorai-
tienė. 360 psl. Kaina — 10 dol. 
G a u n a m a p a s le idėjus 
(Prisikėlimo parapija, 1011 
College Street, Toronto, Ontario, 
M6H 1A8, Canada), pas platin
tojus ir Drauge. 

Kun. Alfonsas Grauslys, 
pamoksl ininkas ir gausių 
religinių raštų autorius, 1971 
metais išleido knygą Ieškau Tavo 
veido, kurios dabar pateikiama 
antroji papildyta laida, kadangi 
pirmoji laida buvo bematant 
išparduota. Šioji laida naujai 
peržiūrėta ir dviem naujais 
skyriais padidinta. Knyga 
nagrinėja religines temas, bet ji 
nevengia ir plačių gyvenimo 
klausimų, norėdama juos religine 
šviesa nušviesti. Tokie yra: 
gyvenimo būdo poveikis tikė
jimui, kančios problema, Dievo 
ilgesys, grožio vaidmuo santykyje 
su Dievu, geros širdies ir 
krikščioniškos meilės tarnybos 
lemtinga svarba kelyje į Dievą, 
evangelijų ir kitos religinės 
skaitybos reikšmė dvasiniam 
gyvenimui, mistikų Elisabeth 
Leseur ir Simone Weil mintys, 
kalbančios mūsų amžiui. Auto
riaus gilus ir platus žvilgsnis į 
dvasinį krikščionio gyvenimą jau 
ir anksčiau yra sutelkęs didelį jo 
skaitytojų būrį — jie neapsivils ir 
šia knyga. Gaila, kad knygoje 
yra pasilikę per daug rašybos ir 
korektūros klaidų, nes juk antroji 
laida būtų buvusi gera proga jas 
pašalinti. 

• Algirdas Gustaitis. TIKROJI 
LIETUVA. Chicaga: Lietuves 
šaulių sąjunga tremtyje, 1983. 
Didelio formato, kietais virše
liais, 292 psl. 79 žemėlapiai ir 
iliustracijos. Spaudė Mykolo 
Morkūno spaustuvė, Chicago, TJL 
Kaina — 20 dol. Gaunama pas 
platintojus. 

Autorius knygą sudarė, 
b e s i r ū p i n d a m a s Lie tuvos 
valstybinių sienų klausimu, kurį 
jis jau ir anksčiau yra kėlęs mūsų 
periodikoje. Jo noras — išaiškin
ti, kokių valstybinių ribų 
siektina, kai bus atstatoma 
nepriklausoma Lietuva. Tad jis 
remiasi istoriniais duomenimis, 
nurodydamas, kad siektinos ribos 
yra platesnės, negu iki šiol 
lietuvių tarpe pripažįstama. Gal 
labiausiai vertingas, nepareinant 
nuo autoriaus tezių, yra paskuti
nis knygos skyrius „Lietuva 
senuose žemėlapiuose". Cia 
pateikiamas tikrai įspūdingas 
senų žemėlapių reprodukcijų 
rinkinys su jį palydinčiais 
autoriaus komentarais. Knyga 
nepaprastai švariai ir meniskai 
išleista. 

• LIETUVOS ŠAULIU SĄ
JUNGOS TREMTYJE V t -
TAUTO DID2IOJO ŠAULIU 
RINKTINES 30 METŲ SU
KAKTIS (1964-1984). Chicaga: 
Vytauto Didžiojo šaulių rinktinė. 
1984. Spaudai paruošė Birulė 
Jasaitienė. Viršelis Petro Alek
sos. Spaudė Mykolo Morkftao 
spaustuvė, Chicago, 111. Dide&o 
formato, 144 psl. 

Trisdešimties metų sulaukusiai 
Vytauto Didžiojo šaulių rinktimi 
Chicagoje skirtas leidinys, 
gausiai iliustruotas, apžvelgiau 
tia šaulių rinktinės veiklą nuo 
1954 iki 1984 metų. šalia gausy 
bės sveikinimų rinktinei, dėme
sio verti kun. dr. Juozo Prunsltioir 
rašytojo Anatolijaus Kairio 
straipsniai, apmąatantyi šaulių 
rinktinės įnašą į lietuviškąją 
kultūrine veiklą išeivijoje. 
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Ką mums duos Lituanistikos katedra 
Pokalbis su jos vedėju profesorium Bronium Vaškeliu 
J U O Z A S PRUNSKIS 

Visa lietuviškoji išeivija, o 
ypač Chicagoje, džiaugiasi, 
kad Lietuvių Bendruomenei, 
su gera visuomenės talka, pa
vyko suorganizuoti Litu
anistikos katedrą Illinois uni
versitete, Chicagoje. Džiugu, 
kad pasisekė gauti jai va-
dovauti lietuvį su reikia
momis kvalifikacijomis ir su 

. dideliu patyrimu, 
u Prof. dr. Bronius Vaškelis, 
literatūros mokslininkas, nuo 
Šio rudens Illinois universi
tete bus lituanistikos mokslų 
profesorius ir Lituanistikos 
katedros vedėjas. 

1947 metais jis baigė eks
ternu Luebecko lietuvių gim
naziją. Toronto universitete 
studijavo rusų kalbą ir litera
tūrą ir 1958 metais gavo 
bakalauro, o 1961 m. ma
gistro laipsnį. Magistro tezės 
tema: „Jurgio Baltrušaičio 
rusiškoji kūryba". Pennsylva-
nijos universitete, Phila-
delphijoje, studijavo rusų lite-

, ratūrą ir lituanistiką. Išklausė 
prof. A. Salio ir prof. A. 
Senno dėstomus kursus litu
anistikos ir baltistikos sri
tyse. 1964 metais už diserta
ciją „Jurgio Baltrušaičio 
lietuviškos poezijos kalba" 

" cavo filologijos daktaro laips
nį. Dėstė rusų kalbą Pennsyl-

;>yanijos universitete, o nuo 
.1963 m. rusų kalbą ir literatū-
•rą Lafayette College, Easton, 
-Pennsylvania. 1975 m. buvo 
pakeltas j pilnus profesorius 

-ir- penkiolika metų ėjo Sve-
"timų kalbų katedros vedėjo 
pareigas. 

Buvo labai įdomu daugiau 
patirti ir apie jo užmojus, 
prisiėmus naująsias pareigas 
Illinois universitete, ir todėl 
pateikiau jam kai kuriuos 
klausimus. 
. 

— Kaip Jums pavyko apsi
spręsti priimti Lituanistikos 
katedros Illinois universitete 
vedėjo pareigas? 

lt: 
.,**.—~ A p s i s p r ę s t i nebuvo 
lengva. Jau buvau susigy
venęs su mintimi, kad 

JUafayeto koledže pasiliksiu iki 
pensi jos . Staiga telefono 
skambutis: ar nenorėčiau kan
didatuoti į Lituanistikos ka
tedros vedėjo postą. Reaga
vau neigiamai. Tik po kurio 
laiko ėmiau svarstyti: kodėl 
mokyti rusų kalbą ir literatū
rą, jei atsiranda galimybė tą 
patį laiką pašvęsti litu
anistikai? Iki tol lietuvių lite
ratūros tyrinėjimas buvo, kaip 
ne kartą pusiau juokais išsi
reiškiau, mano „hobi", kurį 
Lafayeto vadovybė pripažino 
moksliniu darbu. Tik pasta
raisiais porą metų, pasikeitus 
koledžo rektoriui, turėjau, kad 
... 

Prof. dr. Bronius Vaškelis. 
ir be entuziazmo, didžiąją 
laisvalaikio dalį pašvęsti rusų 
literatūros bei kultūros stu
dijoms. Žinoma, galutinį apsi
sprendimą nemažai įtaigavo 
Pasaulio lietuvių ir JAV bend
ruomenių v a d o v a u j a m ų 
asmenų paskatinimai priimti 
universiteto siūlomas parei
gas. Illinois universiteto dar
bo garantija iki pensijos ir, be 
abejo, Chicagos lietuvių gau
sus ir įvairus kultūrinis gy
venimas buvo patrauklūs 
dalykai. 

— Kokie pirmieji įspūdžiai 
Illinois universitete ir Chi
cagoje? 

— Chicaga man nėra terra 
incognita, nes čia daug kartų 
lankiausi suvažiavimų bei 
simpoziumų metu, teko pasi
darbuoti keliose bibliotekose, 
Draugo ir Naujienų archy
vuose. Tokiu būdu susidarė 
nemažas būrelis pažįstamų 
bei draugų. Aplamai, pirmieji 
įspūdžiai labai geri, pasaky
čiau, per geri. 

Nemažą šešėlį metė persi
kraustymo bėdos: kova su dė
žėmis, o ypač su knygomis, 
susikaupusiomis per tris
dešimt akademinio gyvenimo 
metų. Tačiau viską išsklaidė 
mano nelauktas Chicagos lie
tuvių susidomėjimas Katedra, 
siūloma pagalba, sveikinimai 
ir kartais nuoširdi užuojauta, 
apsiėmusiam tokį darbą. 

Maloniai nustebino Slavų 
fakulteto dėstytojų, o itin jo 
vedėjos. šiltas sutikimas. 
Fakultete vyrauja tikrai kole
giška atmosfera. Ne vienas 
pasidžiaugė, kad pagaliau 
Illinois universitete Chi
cagoje įsteigta pirmoji kated
ra humanitarinių mokslų sri
tyje. Lenkų l i t e r a t ū r o s 
profesorius apgailestavo, kad 
lenkai, būdami keliariopai 
gausingesni už lietuvius Chi
cagoje, jau kelinti metai vien 
tik dar kalba apie kelių mili

jonų dolerių lenkų katedrą. 
Anot jo, lietuviai turi savo 
operą, rengia teatro festi
valius ir štai įsteigė Litu
anistikos katedrą. Galbūt 
lietuviai ir šį kartą būsią, 
kaip ne kartą istorijoje, len
kams pavyzdžiu. 

— Illinois universite dirba
te Jūs ir dr. Violeta Keler
tienė. Koks yra darbų pasi
skirstymas? 

— Šiame universitete jau 
rodos, 10 metų egzistuoja 
bakalauro laipsniui įsigyti 
lituanistinė programa. Jos 
buvusiai vedėjai dr. M. Sau-
laitei-Stankuvienei išvykus, šį 
rudenį pradėjo dirbti dr. Vio
leta Kelertienė. Lituanistikos 
katedros programa yra tai
koma aspirantams („graduate 
students"), siekiantiems įsi
gyti magistro ir daktaro laips
nius lituanistikoje. 

Priimdamas Katedros vedė
jo pareigas maniau, kad bū
siu atsakingas tik už kated
ros veiklą, o dr. V. Kelertienė 
už bakalauro programą. Pra
dėjus darbą, fakulteto vedėja 
dr. B. Sijivic-Simsic pranešė, 
kad turiu būti abiejų pro
gramų — lituanistikos studijų 
vedėju. Neįvyko esminių 
pakeitimų: dr. V. Kelertienė 
pasilieka atsakinga už baka
lauro programą, o aš rūpi
nuosi Katedros reikalais. Tik 
užuot buvusi tiesiogiai at
sakinga fakulteto vedėjai, dr. 
V. Kelertienė informuoja bei 
tariasi su manimi. 

— Ar galėtumėte pakomen
tuoti studentus? 

— Darbą pradėjau su trimis 
aspirantais — du siekia ma
gistro laipsnio, o trečias — 
daktaro. Pradžiai ta i laiky
tina labai gerai, nes aspiran
tūroje, ypač kalbų ir literatū
ros kursuose, paprastai yra 
nedidelis studijuojančių skai
čius. Pvz., jau keletą metų vei

kiančiose lenkų ir rusų aspi
rantūrose tėra po 2 - 4 
studentus. Be to, yra vilčių, 
kad aspirantų skaičius litu
anistikos studijose didės, nes 
jau iš keleto pasiteiravusiųjų 
apie stipendijų galimybes bei 
studijavimo sąlygas supra
tau, jog vienas nori pradėti 
lituanistikos studijas ateinan
čių metų sausio pradžioje, o 
kitas — ateinantį rudenį. 

Su studentais, norinčiais įsi
gyti bakalauro laipsnį, nespė
jau asmeniškai susipažinti. 
Girdėjau, kad lietuvių kalbos 
pradedančiųjų kurse yra ir nė 
žodžio nemokančių lietuviš
kai. Aukštesniuose lietuvių 
kalbos ir literatūros kursuose 
dėstoma viskas tik lietuvių 
kalba. Rudens ketvirtį baka
lauro programoje studentų 
yra šiek tiek daugiau, negu 
buvo pernai, bet jų galėtų būti 
dar daugiau, nes vien tik lie
tuvių kilmės studentų Illinois 
universitete Chicagoje esą per 
du šimtus. 

— Kokius planus Jūs turite 
universitete? 
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— Turbūt reikėtų kalbėti ne 
vien apie planus, bet taip pat 
apie nūdienos darbus, nes 
vieni su kitais artimai susieti. 
J au paruošiau aspirantams 
kursų projektus žiemos ir pa
vasario ketvirčiams ir atėjo ži
nia, kad greit jie bus patvir
t int i . Šiuo metu ruošiu 
programas magistro ir dak
t a r o l a i p s n i a m s l i t u 
anistikoje. 

Ieškoma būdų ir kelių litu
anistikos bibliotekai pra
plėsti . Universitete y ra 
nemaža prof. A. Salio asmeni
nė biblioteka, kurioje yra dau
giausia kalbotyros dalykai. Ją 
reikėtų papildyti naujais kal
botyros leidiniais. Itin mažas 
skaičius yra grožinės lietuvių 
literatūros kūrinių ir litera
tūros mokslo darbų. Slavų 
fakultetui neturint lėšų, krei
piausi į universiteto va
dovybę, nes reikia turėti bū
t i n i a u s i a s knygas š ių 
akademinių metų žiemos ir 
pavasario ketvirčiams. Paža
dėjo, bet iki šiol lėšų negauta. 

Tuo pačiu laiku sudarinėju 
magistro ir daktaro progra
moms būtiniausios literatūros 
sąrašą. Be to, dar šiais metais 
esu numatęs paruošti pilną 
Katedros bibliotekos pra
plėtimo projektą ir prašyti 
universiteto lėšų, kad per ko
kius trejus metus galima būtų 
sukaupti reikiamų knygų bei 
periodikos leidinių iš kalbo
tyros ir lituanistikos sričių. 

Vienas svarbesnių Kated
ros tikslų turėtų būti galimy
bė spausdinti Illinois uni
versi teto leidyslos vardu 
lietuvių ir anglų kalbomis 
knygas, turinčias ryšį su 
Lietuva. Tokiu būdu lietuviš
kos knygos pasiektų plates
nius svetimtaučių sluoksnius. 

— Ar Jūs numatęs dirbti 
tik universitete? Ar įsijung
site į Chicagos lietuvių, ir 
aplamai išeivijos kultūrinį 
gyvenimą? 

— Atrodo, kad nebus kitos 
išeities — teks mažiau ar dau
giau įsijungti į visas tris 
sritis. Lituanistikos katedra 
yra įkurta Pasaulio lietuvių 
bendruomenės, bus išlaikoma 
išeivijos lietuvių aukomis ir 
visokeriopai remiama Lie
tuvių fondo. Tiesiog neįsi
vaizduotina, kaip Katedros 
vedėjas galėtų užsidaryti tarp 
universiteto sienų. Be to, bū
nant Lituanistikos instituto 
pirmininku, teks bendradar
biauti su išeivijos lituanistui} 
darbą dirbančiais asmenimis 
ir tuo pačiu įsijungti į išei
vijos kultūrinį gyvenimą. Ži
noma, atliekamą laiką nuo 
šių reikalų bandysiu pašvęsti 
moksliniam - tiriamajam dar
bui. Juk Lituanistikos kated
ra yra ne tik mokymo, bet ir 
lituanistikos mokslų instituci
ja. 

Judith Wright 
MOTERIS KŪDIKIUI 

Tu, kurs buvai tamsa, sušildei mano kūną, 
kurios tamsoj išaugo daigas. 
Aš visą pasaulį susikūriau savyje: 
visas pasaulis, kurį tu regi ir girdi, 
maitinosi mano svajingu krauju. 

Jame bekraščiai žvaigždynai skriejo, 
spalvingi paukščiai sklandė, žuvys nardė, 
ir judantys žemynai plaukė. 
Laikas ir prasmė many glūdėjo — 
ir meilė, nepažinusi savo mylimojo. 

Pasaulio kryžkele, židiny — 
laikau tave giliai versmėje, 
iš kurios tu ištruksi, bet nepabėgsi — 
kuri atspindi, kaip veidrody, tavo 

miegančią formą, 
kuri maitina tavo augantį pradą. 

Aš vystu, o tu atsiskiri nuo manęs; 
ir nors tu žaidi gyvybės šviesoje, 
esu aš žemė, esu šaknis, 
esu šaka, kuri maitino vaisių, 
grandis, jugianti tave su naktimi. 

MOTERIS VYRUI 

Beregė darbininkė naktyje, 
saugau besielį ir beformį daigą, 
kuris ruošiasi prisikėlimo dienai — 
tylus ir greitas jis, ir paslėptas giliai, 
pramato neįsivaizduotą šviesą. 

Tai dar ne kūdikis — kūdikio veidu; 
tai dar bevardis, nevadinamas vardu, 
bet tu ir aš gerai žinojom jį — 
tai mūsų ieškotas ir mūsų surastasis, 
tretysis, kuris slėpėsi mūsų glėbyje. 

Tai jėga, kuria virpa strėlė tavo rankose, 
mano krūties įtemptas lankas, 
mūsų akių aštrus kristalas. 
Tai tas audringas kraujo medis, 
auginantis vingriai suklostytą rožę. 

Tai kūrėjas ir kūrinys, 
tai klausimas ir atsakas; 
neregė galvutė stuksinti į tamsą, 
ašmenų švitrus blizgėjimas. 
Laikyk mane, aš taip bijau. 

PAPARČIŲ MEDŽIAI 

Jų tylios tamsios liepsnos rusena laikų 
angoje. 

Aplink juos metų metais augančios girios 
pakeitė užmirštos žemės veidą 
ir lapais užvertė gimimo šaltinius. 

Tik niūrūs paparčių medžiai 
dar vis laikos seniai gyvenimo sulaužytos 

sandaros; 

amžių prakeikti, per šaltus šimtmečius, 
jie stebi dylantį mėnulį, bet patys niekada 

nemiršta, 

nes laikas užmiršta duotą pažadą, 
ir gyvenimas pamiršta jų vienatvę. 
Tarp įvairiaspalvių paukščių ir gėlių, 
jie kaip gentis, iškalta akmeny. 

Pasirėmę vienas kitu, jie žiūri į bedugnes, 
virš kurių tamsos nardo margi paukščiai, 
kurie trumpai sukrykštavę staiga 

pradingsta; 
ir metai ritasi tolyn su milijonais saulių. 

Paimk jų šaltą daigą ir pasodinki savyje, 
jų lėtos šaknys skverbsis vis gilyn ir 

vis gilyn, 
jas sekdamas, pasieksi paskutinę briauną, 
virš neįsivaizduojamos, neišmatuojamos 

ribos, 
už kurios žmogus prisimena tik miegą. 

Vertė LIDIJA ŠIMKUTĖ-POCIENĖ. 

Judith Wright gimė 1915 m. gegužės mėn. 31 
d. Australijoje, Armidale mieste, New South Wales 
valstijoje. Ji yra kilusi iš vienos anksčiausiai 
Australijon atvykusių europiečių šeimos, kuri jau 4 
- 5 kartas yra išgyvenusi Naujosios Anglijos 
gamtoje. 

Poetė augo VVallamumbi vietovėje, gražioje kal
nuotoje gamtoje. Pradėjusi mokslą namuose, tęsė jį 
New England mergaičių gimnazijoje ir dvejus 
metus (1934—36) studijavo Sidnėjaus universitete. 
1937 m. išvažiavo į Angliją, vėliau pėsčia 
apkeliavo Vokietiją, Austriją ir Vengriją. 1938 m. 
grįžo Australijon. Padirbėjusi įvairiose vietose, pa
galiau gavo tarnybą Queensiand universitete. Čia 
sutiko savo vyrą J. P. McKinney, kuris dėstė 
istoriją. Jiems apsigyvenus tropikinėje Queensland 
valstijoje, Mt. Tambourine, 1950 m. gimė jų 
vienintelė dukrelė Meredith. Gyvendama Mt. 
Tambourine, ji parašė The Two Fires eilėraščių 
rinkinį. 

Judith Wright poezijoje atsispindi Australijos 
peisažas. savita šio krašto gamta ir gyvūnija, abo
rigenų mitai, meilės, gimimo ir mirties temos. Jos 
stiliuje randame daug charakteringų australiškų 
išsireiškimų, o temose pinasi metafizika ir realybė, 
perduodamos su gilia moteriška intuicija. 

The Cycads (Paparčių medžiai) yra geras šių 
temų pinties pavyzdys. Paparčių medžiai yra patys 
primityviausi augalai žemėje. Mt. Tambourine 
augo vienas antikinis papartis „Grandfather 
Peter", kuriam prof. C. J. Chamberlain (pasaulinis 
šios srities autoritetas) nustatė 10—15000 metų am
žiaus. Šiame eilėraštyje kalbama apie grandį, 
žmoniją jungiančią su pasaulio naktimi, tą neįsi
vaizduojamą ribą, už kurios Žmogus prisimena tik 
miegą — tą laikotarpį prieš pirmąjį verksmą ir 
pirmąją mirtį. 

Juditb Wright ir A. D. Hope yra laikomi geriau
siais (vyresnės kartos) dar tebegyvenančiais 
Australijos poetais. Judith Wright poezijos 
rinkiniai: The Moving Image (1945 m.), Woman to 
Man (1949 m), The Gateivay (1953 m). The Two 
Fires (1955 m.), Birds (1962 m.). 

Lidija Simkatė-Pociene 

• Jonas Gutauskas. TIK 
VIENAS ŠUOLIS. Eilėraščiai. 
Torontas, 1984. Spausdino 
„Tėviškės žiburiai". 92 psl. 
Jvadas Marijos Stankus 
Saulaitės Viršelis ir iliustracijos 
sesers Mercedes, SSC. 

Kun. dr. Jonas Gutauskas 
švietimo ir sielovados darbą 
pradėjo dirbti dar Nepriklauso
mybės metais — kapelionavo ir 

mokytojavo Kupiškio ir Biržų 
gimnazijose. Okupacijų metais 
dėstė Vytauto Didžiojo univer
sitete. Pokario metais buvo III 
Popiežiaus misijos delegatūros 
narys lietuviams. Ateitininkų 
Federacijos dvasios vadas. Atvy
kęs j Kanadą, jsteigė 1959 m. 
Delhi, Ont., lietuvių parapiją. 
Jis taip pat buvo Krikščionis 
gyvenime knygų leidyklos pradi 

ninkas ir pirmasis pirmininkas. 
Yra daugelio religinės minties 
knygų, ypač religinės pedagogikos 
srityje, autorius. 

Labai dailiai išleistoje, nors ir 
nedidelėje knygoje dabar surinkti 
jo eilėraščiai, kuriais, dr. Marijos 
Stankus-Saulaitės žodžiais, jis 
,,apgalvoja savo gyvenimą, 
apibūdina gamtą, kalbasi su 
Dievu ir su draugais". 
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Lituanistikos studijos — proga mums visiems 
V I O L E T A K E L E R T I E N Ė 

— Prof. dr. Violetos Keler
tienės, lituanistikos studijų baka
lauro programos Illinois uni
versitete, Chicagoje, vedėjos žodis 
Lituanistikos katedrai skirtoje 
vakaronėje 1984 m. spalio mėn. 
19 d. Jaunimo centre, Chicagoje. 

Profesoriaus Vaškelio kur
s a i a s p i r a n t a m s p radė jo 
veikti tik šį rudenį, o Litu
anis t ikos studijos studen
tams , Illinois universitete, 
Chicagoje, siekiantiems baka
lauro laipsnio, veikia jau 
dešimtmetį. Illinois universi
tete studentas gali pasirinkti 
l i tuanistiką kaip šalutinę 
mokslo šaką (minor) a rba 
ka ip pagrindine šaką (major). 
Per tą laiką apie 300 stu
dentų lankė lituanistikos kur
sus . Jie ne tik išmoko kalbą, 
bet skaitė ir išgyveno mūsų li
teratūrą, studijavo mūsų kul
tūrinius tekstus. Šiuo metu 
dėstomi 8 kalbos kursai , 4 li
teratūros- kursai, po vieną 
lietuvių kultūros ir vertimo 
kursą. Taigi ne tik p la tus 
pasir inkimas, bet ir galimybė 
s u s i p a ž i n t i su į v a i r i a i s 
lietuvių kultūros aspekta is ir 
proga mąstyti lietuviškais 
k lausimais lietuvių kalba. 
Laisvam pasaulyje tokios 
progos nėra buvę nuo Vytau
to Didžiojo universiteto laikų. 
Galime teigti, jog remdami 
katedrą ir siųsdami savo stu
dentus jon, auginame naujų 
lietuvių inteligentų kartą, iš
mokslintą lietuviškoje dva
sioje. O kas žino, kokie už
davinia i jos laukia? Gal ir 
n e p r i k l a u s o m o s L ie tuvos 
a t s t a tymas? 

Lietuviu kalba v ra komuni-

Prof. dr. Violeta Kelertienė 

kacijos priemonė, o lietuvių li
teratūra yra kultūros ir tau
t i n i ų bei v i s u o m e n i n i ų 
vertybių atspindys. Tai jau 
yra įrankiai jaunimo - stu
dentijos lietuviškam sąmo
ningumui ugdyti. Tačiau Litu
anistikos katedra nėra tiktai 
jauno amžiaus studentams. 
Tai pailiustruoja, kad ir fak
tas, jog mano šiuo metu dės
tomą dramos kursą, galima 
sakyti, lanko ne tik stu
dentai, bet lyg ir neakivaiz
diniu būdu ir jų tėvai. N e 
vienas studentas ar studentė 
man yra prasitarę, jog Mama 
ir Tėtis irgi skaito užduotas 
dramas, šeimoje vyksta gyvos 
diskusijos, gvildenami litera
tūriniai bei istoriniai klausi
mai. Taigi ši pažintis su lite
ratūra duoda progą tėvams 
suartėti su savo vaikais, 
įveikti tarpgeneracinį plyšį, 
diskutuoti mūsų kultūros 
vertybes. Taip plečiasi visos 
šeimos akiratis. 

Suaugusiems siūlyčiau tą 
akiratį praplėsti dar daugiau. 
Lituanistikos katedra nėra t ik 
studento amžiaus studen
tams. Katedros durys a tdaros 

visiems. J A V jau seniai pri
pažįstama, kad mokslui ir 
savęs tobulinimui galo nėra 
— suaugusieji irgi gali, o gal 
net turėtų, lankyt i kursus visą 
amžių. Kuo toliau, tuo daž
niau žmonės gyvenimo eigoje 
keičia savo profesiją, kartais 
net kelis sykius. Universi
te tas teikia galimybę litu
anist ikos kursus dėstyti ir už 
universiteto ribų, pvz., kursus 
būtų gal ima laikyti ir Jau
nimo centre, dirbantiems ar 
pens in inkams patogiu laiku. 
Kitos mažumos Chicagoje jau 
taip daro. Kodėl mums lietu
viams nesišviesti? 

Kitas būdas suaugusiems ar 
s tudentams, nesiekiantiems 
mokslinio la ipsnio Illinois 
universitete, bet norintiems 
praturt int i savo žinių bagažą 
lietuvių kultūros rėmuose, yra 
įsirašyti į l i tuanist ikos kursus 
savarank i škoms studijoms. 
Profesoriaus ar profesorės 
priežiūroje, jie gali dirbti prie 
kokio jiems įdomaus projekto. 
Įgydami akademinį priėjimą 
jie gali ištirti įvairaus pobū
džio klausimus. Galimybės čia 
labai plačios ir pareina nuo 
paties tyrinėtojo noro ir in
tereso. 

Lituanist ikos studijos Vaka
ruose dar n iekados neturėjo 
tokių galimybių klestėti ka ip 
šiandien. I šnaudokime v isas 
galimybes, kurios mums da
bar suteiktos. Illinois uni
versitete mes radome sau 
t inkamą prieglobstį ir etninių 
mažumų draugus , kuriems 
irgi rūpi atsivežtų kultūrinių 
vertybių i š la ikymas ir kurie 
supranta mūsų siekius. Illino-
jaus universiteto Chicagoje 
simbolis y r a liepsnos. Tegul 
tos liepsnos uždega mus visus 
lietuviško mokslo labui! 

NAUJI LEIDINIAI 
• Lituanus vol. 30 no. 3 (Fall, 

1984). Keturis kartus per metus 
išeinantis mokslų ir menų žurna
las anglų kalba, skirtas kelti ir 
tyrinėti klausimus, susijusius su 
Pabaltijo kraštais ir tautomis, 
ypač Lietuva. Redakcija: Myko
las Drunga, Antanas Klimas, 
Tomas Remeikis, Jonas Zdanys. 
Administracija: Jonas Kučėnas. 
Redakcijos ir administracijos 
adresas: Lituanus, 6621 S. Troy 
Ave., Chicago, 111. 60629. Metinė 
prenumerata — 10 dol., bibliote
koms ir įstaigoms — 15 dol. 

Šiame numeryje Arvydas 
Tamulis rašo apie kompiuterių 
naudojimą lietuviškoje bendruo
menėje, Milda Budrienė apie 
lietuvius gydytojus — Aušros 
redaktorius, Albertas C. Či-
žauskas apie Ambrogio Contari-
ni — Venecijos diplomatą 15 a. 
L ie tuvo je . A n t a n a s K l imas 
nagrinėja kai kurias unikalias 
lietuvių kalbos savybes, ją išski
riančias iš jos kilmės šeimos — 
indoeuropiečių kalbų grupės. 
Kristina Vaičikonienė nušviečia 
Augustino Voldemaro valstybinį 
va idmen į Nepr iklausomoje 

Lietuvoje, jo 100 metų gimimo 
sukakties proga. Spausdinama 
Janinos Degutytės eilėraščių ver
timai į anglų kalbą, paruošti dr. 
Marijos Stankus-Saulaitės. A. V. 
Dundzila supažindina su įvy
kiais dabartiniame lietuvių kultū
riniame gyvenime. Recenzuo
jamos knygos: Jono Puzino 
Rinktiniai raštai, 2 tomai (Jonas 
Dainauskas) ir Lietuvių Fondas 
(B. S. V.). 

• Varpas nr. 19 (1984). Įsteigtas 
1889 metais. Redaktorius — An 
tanas Kučys, 1448 Star Lane, 
Lemont, 111. 60439. Adminis
tratorė — Elena Rūkienė, 3346 W. 
65th PI., Chicago, 111. 60629. 
Leidžia Varpininkų filisterių 
draugija. 200 psl. Gaunama pas 
leidėjus, pas platintojus ir 
Drauge. Kaina- 4 dol. 

Šiame numeryje redaktorius A. 
Kučys išsamiu straipsniu „Idėjų 
vingiuose" komentuoja išeivijos 
pastangas įsisąmoninti Lietuvos 
laisvės idėją ir rūpestį išlaikyti 
lietuvybę gyvą išeivijoje. Deja, 
apžvelgdamas pastarųjų metų 
publicistiką šiomis temomis, 
labai saviškai interpretuoja kai 
kurių autorių mintis — pvz., 1983 
m. Ateities akademiniame 

Dal ia Kučėnienė dainavo Floridoje 
Dainininkė Dalia Kučėnienė ne 

vienam jau yra ne kartą girdėta 
lietuviškuosiuose renginiuose 
Chicagoje ir kitose mūsų koloni-
nijose. Ši energinga išeivijos 
viduriniosios kartos solistė taip 
pat nevengia pasirodyti ir ne 
lietuvių tarpe. Prieš keletą metų ji 
yra dainavusi JAV vyriausybės 
globojamų meninių pasikeitimų 
koncertuose Taivvano Kinijos 
respublikoje. Ir šią vasarą Dalia 
buvo išvykusi dainuoti Argen
tinon ir Urugvajum 

Grįždama iš Pietų Amerikos 
Chicagon, mūsų solistė stabtelėjo 
atsikvėpti pietinėje Floridoje ir 
čia rugsėjo 30 d. Miami Lietuvių 
klube atliko meninę programą, 
padainuodama daugiau tuzino 
savo repertuaro dalykų. Pradėda
ma klasikine W. Glueck arija iš 
operos Alceste, Kučėnienė dar 
padainavo šešetą lietuviškų 
liaudies bei originalių dainų ir 
tris savitas ispaniškas dainas. 
Programa baigta arijomis iš G. 
Puccini Madama Butterfly ir G. 
Verdi Likimo galios. 

Kai kurie Šios programos 
dalykai solistės dainuojami jau 
ne pirmą kartą. Šia proga tačiau, 
negirdėjus Dalios Kučėnienės 
dainuojant jau keletą metų, 
aiškiai pastebima jos daroma 
pažanga dainavimo technikoje, o 
taip pat ir atliekamų dalykų 
muzikinėje interpretacijoje. Jos 
balsas dabar žymiai sklandžiau 

išlygintas. Anksčiau kiek abe
jotinos aukštesniosios gaidos 
dabar skamba daug tvirčiau ir 
balso atspalviu derinasi su 
dainininkės žemesniaisiais 
registrais. Taip pat aiški 
dainininkės pažanga atliekamų 
dalykų muzikiniame apipa
vidalinime, ypačiai lietuviš
kosiose dainose. Išskirtinai 
nuotaikingai ir lietuviškai 
nuskambėjo „Oi, giria, giria", 
viena negausių M.K. Čiurlionio 
harmonizuotų liaudies dainų, 
kurią Daliai iš savo repertuaro 
rekomendavusi Vincė Jonuškai-
tė-Zaunienė. Tolygiai lietuviškais 
atspalviais padainuota ir V. 
Jakubėno daina „Tėvas su 
močiute savo". 

Standartinio repertuaro operų' 
arijas Kučėnienė atliko nuotai
kingai ir korektiškai, be balsinių 
ar technikinių kliūčių. 

Solistę fortepijonu palydėjo 
dabar Floridoj įsikūrusi pianistė 
Danutė Liaugminienė. 

Vasarai pasibaigus savo klube 
pirmą kartą susirinkę Miami ir i» 
apylinkių lietuviai solistę 
išklausė su dėmesiu ir jai dėkojo. - , 
nuoširdžiais plojimais. 

Algis Šimkus 

Skulptorė Elena Urbaitytė prie savo darbo „Pasiuntinys 29" (24x39 
colių dydžio, aliuminis, 1984). 

savaitgalyje Chicagoje skaitytas 
dr. Kęstučio Skrupskelio ir dr. 
Antano Sužiedėlio paskaitas, 
išspausdintas Draugo priedo 1983 
m. gruodžio 3 ir gruodžio 10 
laidose. Apžvalgininkas, atrodo, 
nekreipia dėmesio, jog paskai
tininkai dalį savo teksto privalo 
p a š v ę s t i t i e s i o g i n i a m savo 
pasirinktųjų Vakarų pasaulio 
mokslininkų tautiškumo analizės 
atskleidimui, kad paskiau ją savo 
ruožtu galėtų sklaidyti ir vertin
ti. Neskirdamas mokslinių šalti
nių citavimo ir nagrinėjimo reika
lo nuo tiesioginio jų tezių 
propagavimo, jis meta priekaištą 
visai vėlesnei išeivijos intelektua
lų kartai, įtardamas ją tautinio 
sąmoningumo stoka. Bet viešoms 
diskusijoms neapeinama sąlyga 
yra, kad oponuojant kitoms min
tims, būtų ir rūpestis įsigilinti į 
tai, kas tikrai yra sakoma ar 
rašoma. Kitaip tėra vartomi 
šiaudų kūgiai. Be abejo, mums 
visiems gyvybiškai svarbūs mūsų 
tautos išlikimo klausimai, tačiau 
spaudoje juos sklaidant taipgi 
svarbu ir intelektualinis sąžinin
gumas. 

Naujasis Varpo numeris 
turiningas apsčia ir įvairia 

Dailininkės Nijolės Banienės darbų parodos Čiur
lionio galerijoje. Jaunimo centre, atidaryme 1984 
m. spalio mėn. 12 d. dailininkai: Aleksandras Mar
čiulionis, Eleonora Marčiulionienė, Marija Ambro-

zaitienė, Nijolė Banienė, Ada Korsakaitė-Sutku-
vienė, Magdalena Birutė Stankūnienė ir Vanda 
Balukienė. 

Nuotrauka Jono Tamulaicio 

Kultūrinė kronika 
• Elenos L'rbaitytės skulptū

ros darbų iš plieno, molio ir dažų 
paroda vyksta nuo 19X4 m. spalio 
mėn. 23 d. iki iapkričio mėn. 10 d. 
Phoenix galerijoje, New Yorke. 
Vartodama technologiškai pa
prastą, modtrnistišką industri
nių plokščių ir linijų žodyną, 
skulptorė sugeba įjungti turinį 
bei mitą į savo kūrybos ne
didelius, švytinčius gabalus, 
dedamus ant žemės arba kabi
namus ant sitnos. Jų struktūra 
yra nubrėžiama dažais — mėly
nai, pilkai, retkarčiais raudonai. 
Šitie spalviniai brūkšniai jos kū
rinius paverčia tapyba, ne tik 
skulptūra. Meninės disciplinos 
sulydomos antiformalistiškai. 
Parodoje išstatyti ir keli darbai, 
sujungiantys metalą ir molį. Iš to 
kyla medžiaginis kontrastas, 
kurio dėka šie darbai įgauna 
primityvią, iššaukiančią galią. 

medžiaga: E. Jasiūnas rašo apie 
didįjį varpininką Vincą Kudirką 
125 metų sukakties nuo jo 
gimimo proga, dr. K. K. Karvelis 
apie Lietuvos ateitį, žiūrint iš 
tarptautinės arenos, Antanas 
Kučys apie Petro Vileišio veiklą, 
iškovojant leidimą lietuviškai 
spaudai šio šimtmečio pradžioje, 
J . Vilčinskas apie Baltijos valsty
bių klausimą Europos parla
mente, Jonas Daugėla apie tautos 
laisvinimo problemas Vliko 1983 
m. seime, dr. Albertas Gerutis 
apie dr. Jurgį Šaulį. „Jaunimas 

• pasisako" skyriuje rašo Gintaras 
G r u š a s . G i n t a P a l u b i n s 
kai tė ir Jolanta Vaičai tytė . 
S p a u s d i n a m a s d r . K a z i o 
Griniaus raštas apie 1863 metus. 
pagal Kazimieros Vilkiūtės-
Loniauskaitė8 — Brazdžionienės 
rankraštį, Mečio Mackevičiaus 
prisiminimų iš pirmosios bolševi
kų okupacijos fragmentai, Elzbie
tos Kardelienės atsiminimai iš 
Jono Kardelio gyvenimo. 

Numeryje t a i p g i įdė tos 
ištraukos iš Lietuvos pogrindžio 
AuSros nr. 31/71 straipsnio 
„Rusų siautėjimas Merkinės 
apylinkėse" Prisimenamas a.a. 
Mykolas Siraokaitis (1909-1983). 
Recenzuojama vyskupo V. 
Brizgio knyga Žmogus realiame 
gyvenime, aprašomas Lietuvos 
TSR istorijos-etnografijos muzie
jus (K. Karvelis). Apžvelgiami 
nauji išeivųos politinės bei 
grožinės literatūros leidiniai. 
Taip pat platus „Gyvenimas ir 
idėjos" skyrios, kur komentuo
jama iše-.vijo*! politinė ir kultū
rinė veikla. Gale spausdinami 
gausūs skaitytojų laiškai Žurnalo 
redakcijai. 

• Moteris nr. 4 (1984 liepa-
rugpįūtis). žurnalas, leidžiamas 
Kanados Lietuvių katalikių 
moterų draugijos. Redaktorė — 
Nora KulpaviČienė. Adminis
tratorė — B. Pabedinskienė. 
Adresas: 1011 College S t , Toron 
to, Ont M6H 1A8, Canada. 
Metinė prenumerata — 10 dol. 

L'rbaitytės darbuose užbaigti vin
giai ir aštrūs kampai erdvę su-
pjausto, tuo pačiu metu ją skleis
dami platyn ir aukštyn. Tokiu 
būdu jos darbai, atrodo, yra 
pasinešę skrydžiui į dangų, todėl 
gal ir visa serija pavadinta 
„Pasiuntiniai". 

Urbaitytės kūrybos versmė yra 
eupietiškasis ir klasikinis menas. 
Vartodama industrines medžia
gas kaip priemonę integruoti 
savo meninę viziją į amerikietiš
kąjį pasaulį, Urbaitytė savo 
skriejančiomis formomis ir gau
sybe galimų vaizdų atskleidžia 
besitęsiantį savo dvilypumą — ji 
yra drauge dalyvė ir stebėtoja. 

Chicagos teatruose 

Salvadoro tragedija 

• Tomo Venclovos laiško Čes
lovui Milošui apie Vilnių iš
trauką, pavadintą „Ma ville de 
Vilnius" (verstą Jolantos Vaičai 
tytės), išspausdino 
Paryžiaus dienraštis Liberation 
1984 m. birželio mėn. 5 d. laidoje. 
Tomo Venclovos ir Česlovo 
Milošo dialogas apie Vilnių jau 
anksčiau buvo pasirodęs lietuvių, 
lenkų, švedų, čekų ir rusų 
kalbomis. 

• V i t o l i o E . Vengr io . 
straipsnis „Bookplates: Past, Pre-
sent and Puture" buvo išspaus
dintas John & Mary's Journal, 
no. 8, Winter, 1983, Dickinson 
College, Carlisle, Pennsylvania. 
Straipsnis paremtas autoriaus 
paskaita apie ekslibrius, skaityta 
seminare „The Art and Craft of 
the Book: a Celebration," vyku
siame Dickinson College 1983 m. 
rugsėjo mėn. 29 — spalio mėn. 1 
d. Kartu su žurnale spausdinamu 
s t r a i p s n i u įdė tos l i e t u v i ų 
menininkų V. Kisarausko, P. 
Repšio, P. Lantucho, H. Vepštie-
nės ir V. O. Virkau miniatūros. 

scenoje 
Vienas iš pačių stipriausių 

pastatymų šio sezono Chicagos 
teatruose yra tragiškoji drama 
„The Fifth Sun". Vaidinimas 
susietas su mitologinėmis būty
bėmis, tai ir pavadinimas paim
tas iš to krašto mitologijos. 
Tačiau visas veikalas — vaizduo
ja dabartį: brolžudiškas kovas 
Salvadore, išryškina socialinių 
reformų reikalą, pasibaisėtiną 
žudomų šeimų košmarą, o ypač 
kunigų ir vienuolių įsijungimą j 
gyventojų šiurpius pergyveni
mus, juos ginant, su jais išvien 
kovojant, ar laikantis atsarges
nio nuošalumo. Viso veikalo 
centre, — arkivyskupas Oscar 
Arnulfo Romero, nuo jo įvesdini-

įtakingas mo iki nužudymo. Pavaizduotas, 
kaip kaskart ryškėjas vargo 
žmonių herojus. 

Dramoje švyti psichologiškai 
pagrįsti charakteriai. Nėra n vu-
mo, o gilus įsijautimas ,i-
kuotą situaciją. Šis pašiau . s 
— ne pramoginis žaismingumas, 
o gilus žvilgsnis į mūsų laikų 
socialines įtampas ir žūtbūtines 
kovas. Apima laikotarpį nuo 1977 
m. vasario 22 d. iki 1980 m. kovo 
24 d. Autorius Nicholas Patricca 
yra ir poetas, ir esejistas, taigi 
dramoje švyti dailus, sąmojingas 
žodis ir gili mintis. Patricca yra 
gavęs daktaro laipsnį Chicagos 
universitete ir yra religinių studi
jų profesorius Mundelein kole
gijoje. Arkivyskupo Romero 
asmeny jis įkūnija krikščioniško 
socialinio teisingumo herojų. 

Tačiau drama šališka. Nema
žai pylos skiriama Amerikai už 
kišimąsi į Salvadorą, palaikant 
vyriausybę, kuri siejama su 

Sol. Dalia Kučėnienė --
Nuotrauka Algimanto Kezio 

didžiausiais žemių savininkais. 
Tiesa, yra ir užuominų apie 
sukilėlių ryšį su marksizmu, bet 
nei Castro, nei Maskva, kaip 
sukilimo instigatoriai, neišryšlriff"' 
ti, o įvairių pacifistų atstovai ptf 
vaidm io dalina lapelius, kur 
ra; »».a veikti, kad Amerika 
nu*- k*u karinę paramą Cen? 
t r in ta A.nerikos valstybių 
vyriausybėms. 

Aktoriai visi nuostabiai gerai 
pasirodo. Y ič Ja T .Laughlin 
arkiv. Romem vaidmeny. Ne 
veltui 1981 m. jis gavęs Jeff 
premiją, kaip geriausias akto
rius. Stiprus kunigo vaidmeny 
Ray Rodriguez, atėjęs ifi Good
man teatro. Ryški Lorna Raver 
Johnson, atėjusi iš New Yorko 
scenos , seselės vaidmeny. 
Meksikietis R. Carrillo — reiš
kęsis filmuose ir televizijoje, kaip 
ir Dennis Cockrum, kuris turi 
magistro laipsnį iš teatro studi
jų Michigano univers i te te . 
Puiki režisūra Dennis Zaceko, 
teatro profesoriaus Loyolos* 
universitete. 

J . Pr . 

Dalis svečių dail. Nijolės Hnni»-nės parodos ati 
daryme: Magdalena Birut* Stankūniene. Ka*y«i 
Bradflnas, Jonas Stankūnas, Edis ?>j!aitt« R 

Damijonaitis, Apolinaras P. Bagdonas, Adolfas 
M«rkrii« \H nu Markelienė. Nijolė Balzarienė. 

Nuotrauka Jono Tamulaicio 
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