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Deimančiukai 
Iš spaudai paruošto rankraščio apie Maironį 

JAV etninės mažumos 
skinasi kelią į mokslą 

Šių metų kovo mėnesio pradžio
je buvo paskelbti Westinghouse 
Science Talent Search konkurso 
laimėtojai — deš imt j a u n ų 
mokslininkų, atr inktų iš visų 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
gimnazijų. Westinghouse Science 
Talent Search yra seniausia ir 
aukščiausio prestižo krašte pa
siekusi jaunųjų gamtos moksli
ninkų atrankos institucija. Įsteig
ta prieš 46 metus, išlaikoma Wes-
tinghouse Electric bendrovės ir 
administruojama Science Service 
mokslinės organizacijos, ji yra 
nuo seno pripažinta, kaip išren
kanti iš viso krašto labiausiai ža
dančius jaunus mokslininkus, 
kurie praeityje toliau yra jjas,ieke. 
daugybę mokslinių lairnėjirrių, 
net įskaitant penkis vėliau ga
vusius Nobelio premiją. 

Spauda pabrėžė, kad pirmą 
kartą šio konkurso istorijoje 
pačios aukščiausios premijos teko 
dviems mergaitėms. Louise Chia 
Chang, 17 metų, iš Westwood. Il
linois, laimėjo pirmą vietą ir 
20,000 dolerių stipendiją už jos 
universitetinio lygio darbą su ge
nais, veikiančiais vėžio celėse. Ji 
sakė, kad susidomėjimą gamtos 
mokslais jai įžiebė jos šeima: .,Tė
vas mano vyresnei seseriai nupir
ko mikroskopą ir aš atradau, kad 
žiūrėt į salotų lapą, 400 kartų pa
didintą, buvo smagiau negu val
gyti pietus". Elizabeth Lee VVil-
mer, 16 metų, iš Stuyvesant High 
School New Yorke, žadanti lan
kyti Harvard arba Stanford uni
versitetą, laimėjo antrą vietą ir 
15,000 dolerių stipendiją už jos 
matematinius tyrinėjimus. Ji 
sprendė, kokias savybes turi 
turėti žemėlapis, kad tiktai trys 
spalvos jame ženklintų atskirus 
plotus, ir jokie du susisiekiantys 
plotai nebūtų tos pačios spalvos. 
J i pažymi: „Jei gali įrodyti teore
mą, kurios pagalba galima rasti 
polinominio la iko algoritmą 
nuspręsti , a r diagramą yra 
galima nuspalvoti trim spalvom, 
tuomet gali rasti polinominio 
laiko a lgor i tmus įvairiausių 
rūšių labai garsioms, labai sun
kioms matematinėms proble
moms, kaip, pavyzdžiui, ke
liaujančio pirklio problemai'*. 
Šiajai išspręsti reikia sudaryti 
trumpiausią, greičiausią būdą 
pirkliui sutikti savo klientus 
įvairiuose miestuose. Devintą 
vietą gavo Maria Jose Silveira, 
17 metų, iš Bronx High School for 
Science, taip pat New Yorke, už 

jos tyrimus apie parazi tus , 
sukeliančius rimtą neurologine 
žalą negimusiuose kūdikiuose. 
Jos tėvai emigravo į JAV iš 
Urugvajaus 1968 metais. 

Mergaičių pranašumas gamtos 
moksluose buvo staigmena, nes 
iki šiol gamtos mokslai buvo 
visuomenės laikomi beveik išim-
tin i ,.vyrišku" terenu. Ne tokia 
staigmena buvo tai, kad iš dešim
ties čia išskirtų jaunuolių net 
keturi yra azijatų kilmės ameri
kiečiai. Pirmąją vietą laimėjusi 
Louise Chia Chang ir septintą 
vietą gavęs Maxwell V. Meng iš 
Columbia, Maryland. atsitiktinai 
sužinojo, tiktai kai VVashingtone 
teisėjai vertino ju projektus, kad 
jų abiejų motinos prieš 35 metus 
sėdėjo tame pačiame suole vienoj 
Taivvano gimnazijoje. Jau kuris 
laikas, kai JAV aukštosiose mo
kyklose gamtos mokslų studijose 
vyrauja iš Tolimųjų Rytų kilę 
amerikiečiai studentai. Be abejo, 
jų mokslinį pranašumą skatina jų 
kilmės tautybių į nauja kraštą 
atsivežta tradicija — gili pagarba 
mokslui ir darbštumo vertinimas, 
diegiamas nuo pat mažens jų 
šeimų gyvenime. Ir dėl to nuola
tinis kai kuriu JAV visuomenės 
sluoksniu rūpestis įvairia mažu
mų proporcija viešame krašto 
gyvenime čia pradeda įžiūrėti 
„pavojų". Į tai Rytu Azijos kilmės 
amerikiečiai mokslininkai atsako 
teigimu, kad prasideda slapta 
diskriminacija prieš jų tautybių 
studentus, norinčius įstoti į ge
r iausius JAV univers i te tus . 
Pavyzdžiui, praėjusiais metais 
Princeton universiteto matema
tikos profesorius Wu Chung 
Hsiang atkreipė į tai viešumos 
dėmesį, sukeldamas tam tikrą 
skandalą JAV akademiniuose 
sluoksniuose. Kiek čia yra 
teisybės, tiek reikia tikėtis, kad 
kaip prieš pusę šimto metų žydų 
kilmės amerikiečiai įstengė pra
laužti antisemitinę JAV universi
tetų laikyseną ir dabar sudaryti 
žymią dalį jų profesūros, taip 
dabar padarys ir Azijos kilmės 
amerikiečiai mokslininkai — ka
dangi, reikia džiaugtis, akade
minėje sferoje ilgainiui laimi 
mokslinių pasiekimų lygis, ne iš
ankstinės pažiūros, kokia turėtų 
būti „ idea l ios" visuomenės 
sudėtis. 

Mums. lietuviams, todėl ypač 
džiugu, kad vienas iš šių metų 
Westinghouse Science Talent 
Search laimėtojų — turbūt pirma 

PRANAS DOM. GIRDŽIUS 

Visi mokėmės, anot Puškino, 
kai dabar atsimenam atsidusę. Ir 
šiaip, ir taip, ir šio, ir to. Taipjau 
buvo nuo amžių pradžios. Ne 
veltui tėvai anais geraisiais lai
kais, pliekdami vaikus diržu ar 
rimbu, sakydavo, jog už vieną 
plaktą užpakalį duoda šimtą ne
plaktų, du šimtu kvaišų, kuosų, 
vėplų, žioplų, paikų, trenktų 
(mandagiai šnekant, truputį, 
sako. keistų), tūkstantį nesutupė
tų, pagulėtrankių, vėjavaikiu, 
kvėškepurių, minkštabūdžių. pa-
leistlūpių. nusmuktkelnių, nu
grubnagių, bukapročių, minkš-
takošių, avigalvių, vištgaidžiu. 
Kiek duoda dar kitų? Kietaspran
džių, nutrūktgalvių , minkšt-
paučių nepataisysi nė diržu, nė 
strampu, nė už ausų tampy
damas, dabar neseniai atrado 
Amerikos psichiatrai. 

Kad būtum valyvas ir šviesus, 
p i rmiaus i a tur i išmokti be 
kompaso, be nieko, kur yra Egip
to žemė. Jei atsitinka, kad kitas 
suaugęs Dievo įsakymus pamirš- ' 
ta. tai rykščių ir diržo už Egipto 
žemę lig mirties neužmiršta. Iš 
čia gal yra kilęs Žemaičių žemėj 
antisemitizmas? Tiek mergai
tėms, t iek berniukams sun
kiausia būdavo pasijudinti iš 
Egipto žemės prie kitų Dekalogo 
eilučių: mylėk tėvą motiną, 
nevok, neužmušk. Po Dekalogo 
išmokt septynis sakramentus. Ne 
vieną, ne du, o visus. Kad kai 
pusę jų užmirši, vis tiek dar būtų 
iš ko pasirinkti. Nuo tėvo motinos 
išsivadavus, lotynų kalbos trečio
sios linksniuotės daiktavardžiai, 
iter. marmor, ver, cadaver. Pas
kui, išmok po puslapį Ovidijaus ir 
Vergilijaus, formules su ordinate 
ir abscise. 

Taip darė gerais ir blogais lai
kais — tėvų tėvai. Plakdami 
užpakalius, vaikus išleido į po
nus, į kunigus, kurie savo keliu 
žmones kankino. Hieropolio vys
kupas Papias, žiūrėk, iš jaunų ir 

Paminklas Mairofljui Kaune. 
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Nuotrauka Reginos Jautokai tė 

kartą konkurso istorijoje — yra 
lietuvių kilmės jaur olis Stephen 
A. Racunas. 16 metu, iš New 
Kensington, Pa., kurio projek 
tas iš atominės fizikos laimėjo 
šešt°ją vietą. Stipendijos, paska
tos dešimčiai laimėtojų, sudaro 
110,000 dolerių sumą. Trisdešimt 
kitų finalistų gavo po 1.000 
dolerių. Visi ketur iasdešimt 
atrinktųjų jaunuoliu buvo pa
kviesti penkių dienų vizitui i 
Washingtoną. Čia jie turėjo progą 
pademonstruoti savo projektus ir 
kalbėtis su konkurso teisėjais, 
kurie ne tik vertino jų projektus, 
bet taip pat su jais aptarė jų to
limesnio mokslinio kūrybingumo 
perspektyvas. 

(p.r.) 
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senų kunigu reikalavo, kad 
evangelijas bažnyčiose no iš raš
to skaitytų, o atmintina: sakytą. 
Kad nesukluptum sakydamas, 
jog Judas pasikorė, o ne nusižu 
dė. laikyk, kad nori. sakykloje 
slapta suflerį Rabinas Acher ha 
Garsi apgaudinėti nenorėjo, tai 
be Dekalogo visas penkia= Toros 
knygas atmintinai mokėjo, o 
Jonas Bunyan — visą Šventąjį 
Raštą. Keii ~i:<r,die iš gėlių ge
neracijos taip padarė, kad pra
lenktų rabiną ir Rabelais Gar-
gantuą, mokėiusi abėcėlę iš pra
džios, vidurio ir iš galo. Tai žinios 
iš enciklopedinių ir iš istorinių 
šaltiniu. Nors, j i tiesa, yra buvę 
ir tarp gimnazistų, jog vienas iz
raelitas atmintin ii mokėjęs visus 
logaritmus. 

Mūsų mokslo pradžia buvo 
namie prie ratelio — žiemą. Pa
vasarį, kaštanams šventoriuje 
žydint — bažnyčioje. Pirmoji 
mokytoja - motina, pirmasis 
mokytojas, už stalo kaime kelnes 
lopydamasis traktorius. Mo
t ina mokė po rių iš Aukso 
altoriaus, katekizmo kunigėlis, o 
daraktorius - ai ėcėlės. Užuojau
tos! Trys noksią . apie žeme, pra
garą ir dang'i bure nelengva. 

Išskyrus Egipt '• žemę, lengviau 
jau buvo Dek ai- cas prie ratelio. 
Tarnas, tarną::*', jautis, asilas — 
poteriuose žodž ii vulgarūs, bet 
daiktai žinom k tsdieną matomi 
(išskyrus asiin o raidės, vienos 
pailgos, kito- ap alios, nieko tau 
nesako. Jei Prai ciškaus Rabelais 
Gargantua per penkerios metus 
išmoko abėcc v >bulai, tai darak 
toriui nepav\ kda ro išmokyti abė 
celę atbulai. Vaikai, vasara 
piemenaudami, raides ir garsus 
tyčiomis tardavo bjauriausiai, 
viską užmiršdavo, išskyrus savo 
pavardę pas-- ->ti: su vinim ant 
rago buliui.- mglim karvei ant 
nugaros. 

Tikrose mokyklose, miestuose, 
mokiniai mol uniformuoti ir 
buvo daugi ipsišviete. Ką 
žiemą išmokdavo, vasarą po 
kepure nešiodavos: uniforma su
kaustytas organizmas sulaikė 
geriau savit inV mokslą ir šili
mą. Deja. k; -lo žinios nebū 
davo vėdinamos, susigulėdavo 
kaip grūdai ūkininko klėtyje. 

Žiūrėk, formules mokiniai iškal
davo, o, sprendžiant uždavinį, 
nemokėdavo jų pr i ta ikyt i be iz
raelito pagalbos. Visokių buvo. 
bet vienu atžvilgiu visi sutarė, 
izraelitas ir iš kaimo atėjęs avi
galvis, kad m o k y t i s i š t i su s 
puslapius lotyniškai su didele 
gausybe modus conjunctivi, ne 
klasicizmas, o sadizmas. Daukan
tas, iš kaimo atėjės, tokį mokslą 
sėkmingai išėjo per didele kant 
rybę. Skaudžiai sunku doram 
magis t rui buvo s u t i k t i , jog 

romėnų morum intcgritas buvo 
a u k š t e s n i s nei žemaičių a r 
ka lnėnu . O girių tokių ta i 
romėnai t ikrai neturėjo. Reikėjo 
gero pedagogo įrodyti, jog loty
niškas mokslas ne sadizmas, o 
klasicizmas. 

Jei Marija Montessori buvo dar 
vos gimusi, ta i Johanas Heinri
chas Pestalozzi atsakyti mėgino: 
kada mok inys , neverč iamas 
mokytojo, sau vienas mokosi 
'kada Horacijų, kada Vergilijų, 
kada Šventąjį raštą?) ir kada 
nesimokydamas išmoksta, pvz., 
riebų anekdotą, nepadorią dai
nelę arba pasaką apie velnią. 
Tėvai prileisdavo, jog tam padeda 
pats velnias. Štai apie ordinatę ir 
abscise mokėmės tik vienas kitas, 
o diferencialines lygtis sprendė 
tik izraelitas, tuo tarpu Kai du 
stos, visados. Du broliukai kuni
gai. Seni. seni. duok tabako moka
me kone visi nesimokę. Peda
goge, kodėl? Kad patiko, kad 
buvo gražu, kai girdėjom, kad 
kažkas, rodos, lyg apie mus pa
čius. Aha, ne visi Kristaus krau
ju atpirkti! Didysis pedagogas 
šiaip ir taip sukosi, bet tikro išsa
mumo jo atsakyme vis tiek ne
buvo: trūko graikiškų terminų ir 
lotyniškos definicijos. Tarp ko 
kita, pedagogas pabrėžė tik vieną 
postulatą, kad labai negerai 
mokytis abėcėlę — atbulai, kaip 
Gargantua kad darė. Ūkininko 
a tsakymas jau išsamesnis: jo 
vaikas todėl lotyniškai mokosi, 
kad re ikės jam giedoti pr ie 
a l to r iaus Per omnia saecula 
saeculorum. Gi filistinui nė 
diena, nė valanda nežinoma. 

Be dainų, pasakų, riebių anek
dotų gatvėje, ką mes mokykloje 
lengvai pasisavinom iš mūsų 
poezijos be rykščių, be prievarta
vimo? Nieko iš Donelaičio, nors jį 
labai aukštiname: nieko iš Dau
kanto, Poškos, Valančiaus; šį tą 
iš Strazdelio. Margalio, daugiau 

\ \ tautas Ignas Pavasari* 
Linoraižinys, 19ST 

K lietuvių dailininkų . .Parodos '87". vykusios Čiurlionio galerijoje. .Jaunimo 
^entre. Chicagoje nuo vasario 20 iki kovo S dienos, o šį savaitgalį \ yksta:>< ><>-
Roekville. Marvland. 

iš Baranausko, Vienažindžio, 
daugiausia — iš Maironio. Bravo, 
bis! Taip ir manėme. Bet pagal 
Sokratą, reikia įrodymų, kodėl 
Maironį žmonės mokėsi mokykloj 
ir špitolėje. Ar kad jis buvo didelis 
poetas? Be abejo, siūlosi atsaky
mas. Didelis gi buvo ir Donelaitis. 
Ar kad Maironis buvo artimas 
liaudžiai? Ne toks artimas, kaip 
Strazdelis ar Vienažindys. Mairo
nis buvo ne mažiau poniškas už 
Baranauską, vyskupą. Šalia 
vyskupo vieta jam būtų buvus 
visai gera, bet kai nepavyko. Mai
ronis pasir inko tėvynę tarp 
Donelaičio, epiko, ir Vienažin
džio, lyriko. Jei Donelaitis dainas 
nešvankiais bliovimais išvadino, 
tai Vienažindys nesukūrė nieko 
kita. kaip tik dainas, dainuo- * 
damas ir rašydamas apie gamtą 
ir buvusią mylimą. Ne prie pia
nino kaip Kristijonas, tik armo
nika pritardamas, o kartais ir 
verkdamas. Maironis santūres
nis, o jo eiliuota kūryba daug po-
etingesnė, nors poetas ir dainiaus 
vardą turėjo dėl vieno kito 
eilėraščio. Jei Vienažindžio kūry
boj žymu egotistinis motyvas ir [ 
gamta, tai Maironiui rūpėjo 
daugiau idėjos ir tauta. Cia ne i 
pro šalį Kanto ir Hėgelio pagalba: 
pirmajam vyrauja gamtos grožis 
meno pasauly, antrajam tapytas 
paveikslas idėjai išreikšti. Iš čia 
vokiečių metafizinis idealizmas 
daktaro laipsniui gauti iš Fichtės Z 
Ding an sich kritikos. Garbė Visa
galiui ir Švenčiausiajai Marijai, 
kad idealistinė filosofija prigijo 
tik Vokietijoje. Vienažindžio Kur 
prapuolė tas kelelis, kur pro 
kryžių ėjo patiks t ik įsimy
lėjusiems. Ir tik tada, jei jie žino. 
jog toje dainoje dainius prisimena 
Rožę Stauskaitę, išvežtą į Sibirą. 
Maironio gi Miškas ūžia arba 
Traku pilis kiekvienam lietuviui 
patiks, nes idėja visuotinesne. 
nors čia germaniškos dvasios ir 
pasigestų Hėgelis. 

Baranausko Anykščių šilelis be 
gamtos įvairumo bendresnę idėją 
turi . tik jinai per daug tikrovės 
nustelbta, analitinio protavimo 
pilna. Tai graži turtinga fotogra 
fija, parodanti landšaftą dėtai iš-
kai su augalais ir gyvuliukais. 
bet skaitytoja neišjudinanti ką 
nors paklausti. Ko pagaliau ir 
klausti, kad viskas jam aišku? 
Maironio Miškas ūžia tai jau ne 
fotografija, o dailininko tapytas 
paveikslas, kur vietoje nomenkla
tūros paveikslo fokuse kažkas 
kyšo, sukeldamas gilų ispūdį 
įsiskverbti į pačią kenčiančią ker
tamo medžio šerdį, paragauti 
medžio natūros pagoniško šven
tumo, fenomenalinių sąnašų 
užnešto. Je i keliu puslapiu 
AnykSčių šilelis tik pasivaikščioti 
įsimylėjusių porelei, tai Maironio 
vos kelių eilučių brandus eilė
raštukas sustabdo lietuvį įsikiau 
syti į medžių ošimą Augusto 
Žygimanto giriose, kur persižeg
nojęs matininkas pradėjo jas ma
tuoti, o paskui — atsisakė. 

Kad miškas verktų, gal tik. val
dant Augustui Žygimantui, t a ip 
buvo. Daukanto aprašomos girios 
sentimentų neturėjo, laikėsi at 
kakliai kaip Pilėnų gynėjai. 
Kritikai gali abejoti, ar eilėrašty 
pavartotas anas veiksmažodis 
tiesiogine prasme, ar metaforiš
kai. Žmonės tikėjo, kad pravirk
davo ir žmogaus balsu prakalbė
davo tik kertami medžiai, ne tam
siosios girios nė žmonių, nė žvė-
rių — nieko nebijančios. Kad me
džiai tarp savęs kalbasi ir viens 
su kitu susikalba, gali spręsti iš 
ju ošimo. Kartais ir sena žmogų 

(Nukelta į J psl.) 
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Keturi veidai 
EDITA NAZARAITĖ 

Jolanta Maleryte, Vairus Aleksa. 
Saulius Kubilius, Gintarė Remeikyt*. 
KETURI. -Jaunųjų poezijos rinkinys. Chi-

Ueities literatūros fondas, 1986. Li
teratūros serija Xr. 32. Aplankas ir 
viršelis Jono Kuprio. Spaudė „Draugo"' 
spaustuve. 4545 West 63rd Street, Chi-
1 . i'inois 60629. 104 psl. Kama— 7 
dol., su persiuntimu 8.50 dol. Gaunama 
„Drausk-". 

Pat raukl ia i ap ipavida l in ta 
jaunųjų poezijos knyga Keturi, 
mano giliu įsitikinimu, yra uni
kalus reiškinys. Gimę, užaugę ir 
subrendę (išskyrus Jo l an t ą 
Malerytę) - neklysiu pasaky
dama — vienoje laisviausių ir tur
tingiausių pasaulio šalių, kuri 
siūlo pasakiškas gal imybes, 
jaunieji nenusisuko nuo savo 
tėvų kalbos, mainais jiems nieko 
kito negalinčios pasiūlyti — t ik 
savo neapsakomą gražumą... 
Šitokiu keliu eina tik pasišventę 
žmonės, neapribodami savo 
ateities vien savanaudiškais tiks
lais. Prie šios kuklios knygos 
pasirodymo, be abejo, prisidėjo ir 
rašančių jaunuolių tėvai, kurie 
savo tautine ir moraline dora 
sugebėjo įtikinti, jog egzistuoja 
dar ir kitos "labai svarbios verty
bės. Vertybės, kurias mažiausiai 
vertina jų turtingoji gimtinė — 
dvasines vertybes. 

Knyga pradedama Jolantos 
Malerytės eilėm. Ji viena iš visos 
ketveriukės gimusi ir užaugusi 
Lietuvoje, ten ir eiliuoti pra
dėjusi. Tą galima atspėti ir neži
nant jos biografijos, nes žodžio 
meistrystės atžvilgiu jos eilės yra 
stipriausios. J i ir didžiausią 
pluoštą išspausdinusi, dvidešimt 
šeši eilėraščiai. Jolanta rašo 
klasikine eiliavimo forma, jos 
išsireiškimai grakštūs ir darnūs. 
Poetė sugeba sukurti giedrą, šiltą 
nuotaiką. Neatsitiktinai jos eilė
se tiek daug vasaros. Ir nemaža 
poetinių atradimų: „Gaudė aguo
nos kritusią saulę —'", „Dangus į 
puodelius supiltas". ,,Visą liepą 

Liepos meduje skandino... / Tie
sė lieptą / Vėjas liepžiedžių 
pusnynuos ...", ..Nulijo vasarų 
ratai? Saulėgrąžų lietūs.. ." 
Jolanta kuria nuotaikas, jausmų 
virpėjimus, kurie i š re i šk ia 
vaikystes ilgesį, sąlytį su gamta. 
Ta prasme pasisekę eilėraščiai 
yra ,,Kai laukinė ant is vėl 
suriks", „Neį' leidau", „Mane 
girdė". „Iškrito saulė iš mano 
ranku". Perskaičius Jolantos 
eiles, jautiesi tartum iš šilto, švie-

Saulius Kubilius 

saus ir saulėto peizažo išėjęs. Tar
tum būtum pailsėjęs ir paleng
vėjusia širdim. 

Visai kitoks atrodo Saulius 
Kubilius, gimęs saulėtoje Aus
tral i joje , p a t e i k ę s aštuonio
lika eilėraščių. Jo poetinė for
ma nuosaiki, neišpuošta ausį 
kutenančiais išsireiškimais, bet 
taupiu žodžiu reiškiamos gilios 
mintys, amžinos žmonijos proble
mos ir rūpesčiai. Tai filosofiškas 
kūrėjas. Įdomesnieji eilėraščiai 
būtų „Nerone, tu tyli šiandien", 
„pirmoji sėkla", „Leidžiasi šios 
dienos sau lė" , „Nepažįstamų 
nakt i s" . „Paleisk plunksną". 
„Nei šokam", „Išėjai". Išgry-
nintom formom, nenaudodamas 
poet inių puošmenų, Saul ius 
kuria grynas kaip deimančiukai 
ei les , t u r inč i a s s t iprų inte-
lektualinĮ krūvį. Tad kokių nors 
virtuoziškų išsireiškimų nėra, gal 
..kūno nuogas rūbas" ar „Nusky
nęs nusileidusią saulę" ir užkliū

tų išrankiam žvilgsniui. Tačiau 
eilėraščiai suprantami, greitai 
įsimena. Reiškiant gilias ir pras
mingas mintis, formos kuklumas 
pabrėžia minties žėrėjimą, tarsi 
tauraus juodo aksomo pagalvėlė 
ba l tą perlą. Bet nereikėtų 
visiškai numoti ranka į formos 
vertę, kad poezija neatsidurtų 
kitame pavojuje — eiliuotame 
filosofavime. 

Sąmoningai sugretinau Male
rytės poeziją su Kubiliaus, nes jie 
labai skirtingi, nors knygoje jų 
kūryba pristatyta kita tvarka. 
V a i m s Aleksa ir G i n t a r ė 
Remeikytė kažkuo labai panašūs, 
gal kad augę toje pat kultūrinėje 
aplinkoje. 

Vainio Aleksos poezija yra ra
cionali, čia nerasime tokių grynų 
jausmų kaip Jolantos Malerytės 
eilėse. Nėra čia ir toli žvelgiančio 
filosofavimo. Vainio poezija gan 
gil iamintė, atspindinti jauno 
žmogaus nerimą, o taip pat ir 
kažkokį vos juntamą skausmą, 
sumišusi su lengvu kartėliu, 
e inančiu iš pačių jo ir jo 
prosenelių šaknų. Tam t ikra 
prasme Vainio poeziją galime 
traktuoti kaip paskiepytą medį. 
Nemažai tikrai puikių eilėraščių, 
pvz„ „toli už ribų", „mes ne mirk-
čiojantys", „durys užsidaro", 
„vargas, vargas, vargas", „nuo 
trijų kryžių", „sprogstančiam gy
venime reikia". Jauno poeto 
potenciją liudija ir šie išsi
reiškimai: „diena leis gyventi ' 
naktis būti žmogum /", „mama, 
kodėl tu amžina < už ką tu taip 
ramiai kovoji?", „ir mes be 
baimės drebam' , „mėlynume 
spalvų užuominos" „gė lės 
tankėja prie centro, ypač gerai 
auga virš žaizdų". Gal jo poezija 
kiek stokoja tematinio platumo, 
įvairumo. Biografijoj pažymima, 
kad Vainis rašo ir angliškai. Ne
žinau, apie ką jis rašo anglų 
kalba, tik įžiūriu šiokius tokius 
spąstus jo lietuviškai poezijai. 
Būtent — neteisingai supran
t a m ą l ie tuviškumą. Aišku , 

i kiekvienam savas rūbas arčiau 
kūno, ir mums tokie eilėraščiai 
brangūs širdžiai, bet, deja, tik 
mums, lietuviams. Manau, kad 
augančiam poetui reikia stengtis 
pakilti iki unhersumo, žinoma, 
su savo tautiniu „kvapu", kas ir 
padaro mus savitais kosmopoli
tizmo vandenynuose. 

Jauniausia rinkinio autorė Gin
tarė Remeikytė pateikė mažiau

sią pluoštą eilėraščių — kaip ir 
dera jaunylei, visad truputį pale
pinamai... Kiek liūdnai nuteikia 
skurdokas žodžio rūbas, nedaug 
rasime gražių išsireiškimų, kaip 
kad šie: „baigiu / nuplauti / grimą 
/ Kurį man / užtepė / vaikystės 
juokdariai" arba „Iš vynuogių iš-
spaudžiam kraują / ir pilam į 
gyslas / kad širdis plaktų". 
Eilėraštis „Motinos dovanos" 
prasideda gal neblogai, bet toliau 
silpnėja. Ar daug poezijos yra 
šiame aprašyme: „puokštę ramu
nių (įmerkiau į stiklinę ir pasta
čiau prie veidrodžio ant komodos) 
/ butelį šampano (išgėriau su 
draugais) / tortą su žvakute (kar
tu uždegėm ir užkandom)". Tai 
pernelyg asmeniška, kad sujau
dintų skaitytoją, nes tas asmeniš
kumas, deja, nepakyla iki api
bendrinimo, kuris paverstų eilė
raštį į poetinį simbolį, užgaunan
tį kito žmogaus sielos stygas. 
Pernelyg daug tiesmukiško tei
gimo. Gintarė yra medicinos dak
tarė; tai profesija, reikalaujanti 
neeilinio atsidavimo, tad poezijai 
lieka „hobi" vieta, ir ta i neiš
vengiamai veda į mėgėjiškumą. 
Poezijai, kaip ir bet kuriai kitai 
veiklai, reikia daug atsidėjimo, 
triūso ir energijos. Guostis vien 
tuo, kad lietuviškai parašyta — 
nevertėtų. O kad autorė turi 
poetinę gysle lę , rodo tokie 
eilėraščiai kaip „Pas graikus" ar 
„Ža i s l a i " . Gin tarės eilėse 
pasitaikė ir šiokių tokių klai
delių: ne „kinietiška patarlė", bet 
„kiniška", ne „samagonas", bet 
„naminė" arba „degtinė". Labai 
įdomus y ra jos pasku t in i s 
eilėraštis „Kukučio va ika i" , 
kuris, mano galva, labai gražiai 
išreiškia Lietuvoje negimusių 
lietuvių jaunuolių (ne visų, aišku) 
šiokias tokias pretenzijas. Gerai 
įsiklausykime; „Aišku, / Kukutis 
kartais / nepažįsta / savo vaikų • 
(ir nenori / pažinti...), Ir vaikai 
kartais / nepažįstame / Kukučio 
/ (ir nenorime / pažinti...). Maža 
to, kad „mus" ir , juos" skiria fizi
niai atstumai, t.y. geopolitinė pa-

Gintarė Remeikytė 

dėt is , bet per šias ei lutes 
nemaloniai smelkiasi dvasinio 
ryšio mirties kvapas. Ir, nors 
eilėraštis užbaigiamas optimis
tišku „PER PASAULI KELIAU
JA KUKUČIO VAIKAI", bet, 
kad ir kaip didelėm raidėm be
rašyta, tačiau optimizmo čia įžiū
riu labai nedaug. Atvirkščiai. 

Na, pas ie lgiau kaip t ik ra 
pamotė, apipešiojau jaunėlę, ir 
tiek. Bet man atrodo, kad reta 
kritika yra piktybiška. Kūrėjas, 
jei turi kokių ambicijų, privalo 

žinoti savo silpnas vietas, idant 
galėtų su jomis kovoti h- būt inai 
— nugalėti. Pačiam saro silpnu
mus pastebėti sunku, žinau tai iš 
savo kūrybinės patirties, na, o jau 
kaip gerai matyti užtat kitų 
trūkumai! Tikras smagumėlis. 
Ką gi, ir mylinti motina kar ta i s 
kepšte l i savo b r a n g i a u s i a m 
turteliui per minkštą vietelę. Tad 
ir mano „mušimas" daugiau 
motiniškas, nei pamotiškas. Nes 
kam gi, jei ne mums, l ietuviams, 
rūpės mūsų lietuviškoji poezija? 

Deimančiukai 

Jolanta M*loryt«' 

(Atkelta iš 1 psl.) 

prakalbina. Ne vienas kerdžius 
paliudys, jog jo paklausdavo dvi 
senos susisukusios pušys, kai jis 
iš miško parsigriudydavo vakare 
su galvijais: „Ar j au pargeni, ar 
jau pargeni?" 

Be Miškas ūžia, geriausios Mai
ronio eilutės, kur vos keli žodžiai 
skaitytoją iš snaudulio pabudina, 
lyg senas bičiulis prisėlinęs per 
petį tau patapšnotų iš užpakalio, 
o tu nudžiugtum, kai pasirodęs į 
akis, pasakytų, jog tai — jis. To 
nežino bažnytkaimy demagogas 
ant statinės, skelbdamas 
liežuviu, o į t ikindams — pirštu. 

Miškas ūžia. vienas iš pirmųjų 
Maironio eilėraščių, be abejo, 
sudėtas Petrapily, tai geras 
raktas i poeto šalį. Kai toji šalis 
Petrapily nebuvo tvirtai apsi-
kasus, savų ir svetimų puldi
nėjama, poetas prie Nemuno 
atsikėlė ir. prašydamas pagalbos 
iš Aukščiausiojo, per bažnyčią su 
žmonėmis suartėjo, drąsi mintis 
iškyla, ar Maironio kūryboj 
religiniai motyvai nesumažino 
pirmosios meilės pažado. Jei 
įžūlumas saiko neturi iš to, kuris 
tėvynę prikėlė, reikalauti, kad 
pralenktų Krėvę, pagonybę gar
bindamas, galima stebėtis, jog 
vėliau parašytuose eilėraščiuose 
bočiai, milžinų kapai, didvyriai, 
suskambėję ne prie altoriaus, o 
tik sakykloje, nesukelia skaityto
jui tokio gailesčio ir rūpesčio, 
kaip Miškas ūžia. Dar prieš poeto 
mirtį antruoju mūsų himnu vir
to ne daina apie mišką, taip gai
valingai susijusi su lietuvio psi
chika, bet krikščioniškoji „Ma
rija. Marija". Tokia mintis ir rau
doniesiems buvo paranki. Šiuo 
atveju reikėtų Maironiui išsa
mesnės studijos vien tik minėtu 
atžvilgiu. Kad poetas buvo kuni
gas, ne abejingas, o giliai reli

gingas, kad pamaldumo žmonėse 
tada daugiau buvo, ir prelatas 
tautos buvo keliamas and pjedes
talo. Tokios aplinkybės turėjo 
prisidėti prie laiko kolorito, 
nulėmusio kūrėjo pirmykščią 
vagą. 

Ar didėjąs populiarumas poetą 
taip iškėlė, kad žmonės jo eilė
r a šč ius neverč iami mokėsi? 
Netenka dėl to abejoti. Vargo 
mokyklai vadovėliuose ir chresto
matijose Maironis pirmavo. Ne 
Janonis, ne Baltrušaitis ir net ne 
Gustaitis arba vėliau Herba-
čiauskas. Bendroji opinija palai
kė geriau pamaldų kataliką negu 
kokį bolševiką, tada dar tuo var
du nepakr ikš ty tą . Vis t iek 
sveikos nuomonės ir sako buvo. 
Netvi r t ino nė J a k š t a s , nė 
Šliūpas, kad ve Valančius ir Ba
ranauskas buvo didžiausi poetai, 
nes vyskupas už kunigą aukštes
nis, kad Maironio eilėraščius 
žmones mokėjo, jog autorių į 
prelatus pakėlė. Mokėjo ir dekla
mavo, jog poeto talentas nulėmė? 
Teisingas, bet nusibodęs įrody
mas. Kaip k i rv iu nuk i r tus , 
atrodo, jog nėra ko daugiau gin
čytis: talentas viską daro. Gerai, 
Donelaitis turėjo gal daugiau ta
lento, o kodėl jam nebuvo vietos 
nė žmonėse, nė estradoje, paklau
site, silogizmo reikalaudami. Ar 
kad protestantas anas buvo, ar 
dėl kalbos sunkumo, ar kad netu
rėjo savo publikos? Dėl visko, jei 
nori būti objektyvus kritikas. O 
jei esi akademikas, pasakysi, jog 
publika mėgsta labiau lyriką 
negu epą. 

Ale žmogus smarkus, kitiems iškadą 
darydams, 

Ans razbaininks, ans klasforius 
budelio vertas. 

Toks žmogus, sakau, nupelno griekn 
ir galges. 

Iš karto matai , jog sudėtos 
eilutės - kunigo. Protestantų 

kunigo tegul, toks tarnavo Liu
teriui. Gerai, skaitykime štai 
kitą kunigą, dominikoną, Tiške
vičių palaižūną, pučiantį kitokią 
dūdą: 
Namai tie danguj buvo, kur saulė 

tekėjo. 
Dėl to mėnuo su žvaigžde čia būti 

norėjo, 
Nes mėnuo ir žvaigždės visą nuog 

saulės šviesybę 
Aptur, dėl to čia savo padėjo meilybę. 

Ar autorius grafų rūmuose 
kada pietavo, ar tik iš tolo juos 

kontempliavo, kai rašė, tobulu 
rimu pralenkdamas Maironį, 
aukščiau cituotų eilučių, vieno ir 
kito kunigo, be rykščių ir prievar
tavimo niekas nesimokys ir 
nepasisavins. 

Tai kokiu atveju žmogus puola 
išmokti ką ir pasisavinti, lyg 
gražią moterį pamatęs? Pe
dagogas anąkart visko nepasakė. 
Esą, kad gražu, kad dora, kilnu, 
esą tai, kad mums atrodo, lyg 
būtų apie mus pačius. Visų peda
gogų panaš ios šnekos. Tu

mas-Vaižgantas tokius dalykus 
vadindavo deimančiukais . Ne 
deimantais, nota bene! Daikto 
idėja, ne d a i k t a s P l a t o n u i 
aukštesnis. Deimančiuko sąvokai 
pagauti padeda išorinis daikto 
gražumas, fenomenas, ne kantiš
kas Ding an sich. Gražumas 
egzistencialistui Artūrui Fallico 
ne tas pats, kas Pablo Picassui 
menas. Jei nepatinka paveikslas, 
dailininko nekaltink, o geriau — 
traukis. Mergaitei nudžiuginti 
nusipirksi rinkoje deimančiukų. 
Kam kada ką kokį padovanoti — 
pasirinkimo mokslas. Donelaitis, 
Gusta i t i s , B a l t r u š a i t i s gal 
daugiau kreipėsi į protą. Širdžiai 
prakalbinti įgaliodami Maironį, 
neskiriantį to meto estetikoj 
meną nuo grožio. Poetas, profe
sorius, prelatas, visi susidėję, su
tarė su pedagogu, kas gražu, 
nepaisydami nė Artūro Fallico, 
nė Pablo Picasso, tada dar vos 
gimusių. Šiųjų nepatenkino dei
mančiukai, žinoma. 

V nniv A l r k v i 

• Vitolio E. V e n g r i o išsamią 
Vinco Kisarausko veikalo Lie
tuvos knygos ženklai. 1518-1918 
(Vii nius: Mokslas, 1984) recenziją 
išspausdino Slavic and East 
European Journal vol. 3, no. 3 
(Fall 1986). Kisarausko knyga 
tyrinėja ligi šiol mažai pažintą 
sritį: savininkų ženklus knygose, 
įskaitant ranka darytus įrašus, 
super-ekslibrius, eksl ibrius ir 
knygų antspaudus . Lietuvoje 
ekslibriai pradėti vartoti 16-to 
šimtmečio pradžioje, anksčiau 
negu daugelyje Vakarų Europos 
kraštų. Tačiau ekslibrių studijos 
Lietuvoje rimčiau pradėtos tik 
mūsų l a i k a i s . K i s a r a u s k o 
veikalas yra ilgai lauktas , ver
tingas įnašas į šią meno istorijos 
sritį — jis ne t ik sudaro būtiną 
žinyną lietuviškų ekslibrių spe
cialistams, bet ta ip pat pateikia 
naujos medžiagos žydų, lenkų, 
rusų ir šiek tiek vokiečių ekslib
rių istorijos tyrinėjimams. 
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Iš jaunųjų poezijos rinkinio ,,Keturi" 

Jolanta Malerytė 

*** 

Vasara skalauja upėse vaivorykštes, 
Pievose džiovina, 
Saulėtam šaltiny, drebulių paunksmėje, 
Ilgesį skandina... 

Garbanas žaliąsias medžiams iššukuosiu 
Sukom papartinėm, 
Nes padovanojo vasara man širdį — 
Virpantį šaltinį... 

* * * 

Aš sugrįšiu vidurvasary, 
Kai tavo lūpos ir žemė 
Suskeldės nuo kaitros... 
Aš sugrįšiu lietum 
Ir pagirdysiu tavo ir žemės 
Alsų troškulį. 
Aš sugrįšiu vidurvasary, 
Kai mėlynas šilų varpelių džiaugsmas 
Virpės padangėje. 
Aš sugrįšiu, 
Kai tu mane pašauksi... 
Grįšiu vidurvasary... 

Kai laukinė antis vėl suriks, 
Riksmą juodas miškas pasitiks. 

Ateities ieškoti lyg sapne 
Dabartis išvarė vėl mane. 

Medžių šakos tylą lies ir lies, 
Aš visur ieškosiu... praeities. 

Neprašyta eisiu atgalios... 
Dabartis į šalį vis vilios... 

Kai laukinė antis suskardens. 
Praeitį išbrėšiu ant vandens. 

MALDOS PABAIGA 

... ir senojo rožančiaus nebausk! 
Kaip ir visi jis neša savo kryžių... 

... ir rudenį lapams atleisk! 
Iš teismo jie išeina mirti pasmerkti... 

... ir vienadienėms meilėms atleisk! 
Jos naktį paukščiais peleniniais miršta... 

... ir priimk mano vienatvę. 
Kaip jūreivio žmona priima jo ištikimybę. 

Vainis Aleksa 
PIRMASIS CIKLAS 

» * • 

kviečiu vėžį! 
smirdalą! 
išsišakok manyje 
einu sutikt tokį kaip tave. 
nebus pagundos man kalbėt 
kaip galėjo būt ar bus 
tėvas vaiko priverstas sapnuos 

kaip yra 
akis už akį 

tėve! (1945 buvo aišku, 
kad nebeliko 
kelio atgal) 

durys užsidaro 
nebežinom ar mes ten ar čia 
kulkosvaidžių tratėjimas vėl toli toli 
o saldaus sapno užuominos 
jau čia pat. 
visi galvoja 
pasidaryti pagalvę iš rasto rūbo ir laukti. 
diena leis gyventi 
naktis būti žmogum 
tie patys geležiniai kaulai staugs 
kiekvienam sapne 
dabar tave kankina 
dabar žiūriu tiesiai į akis 

mama, kodėl tu amžina 
už ką tu taip ramiai kovoji 

* * * 

peržengęs plentą tarp nakties ir laukų 
renku brolius į puokštę, 
pasukęs kampu namon esu pataikytas 
varnos žvilgsnio, 
visi kurie mane stebi 
užima man kvapą, 
nuo visko kas mane liečia 
aš atgrumbu, 
viską ką aš nujaučiu 
randu įgyvendinta, 
net savo gyvenimą. 
pakilęs nuo kriauklės stoviu prieš 
nugriautą sieną, 
ryški aušra, aišku 
kokiom detalėm 
pasileidimas puošiasi 
ir vėl. 

mano prieše, esi žiaurus 
aš toks nebūdavau. 

molinis ąsotis 
pažadintas niūniavimuose 
stovi mano kitaip tamsioj nakty. 
kitąkart kabo 
dailus rankšluostis 
lyg ištiesta ranka pasiektų. 
trapūs senukai 
pasodina mane prie ratelio, 
aš dar jaunas, dar greit susigaudysiu, 
o praeinantis Dievas 
niekad niekam nepalieka daugiau. 
bet pajunta tauta 
kai ji išrinkta, einam aplink 
trobelę begaliniu keliuku. 

už užkaltų langų laukia 
Dzievulis rūpintojėlis 

mes ne mirkčiojantys, 
broli, pabudėk. 
kokioj sutemoj tarp teroro ir meilės 
gęsta mūsų miestas, 
mūsų dangus 
praskrenda žemai, 
trumpas meilės sapnas be teisybės 
dar trumpesnė ta teisybė 
kuri neverta kovos, 
įtempk savo regėjimą 
nušluostysiu tau kaktą. 
karo turgus dar praeis procesijom 
nesuprantamom kalbom. 
lyg sako, kad mirtis jėga visiem 
kurie jos prašo 
ir tau broleli reiks jėgų. 
afganai išsilaiko 
ukrainiečiai nepasiduoda 
ir mes be baimės drebam. 
pabudėk dar šiam pasauly 
broli 
visko 
gali būt 

ėmė ir prakeikė miestą 
ir save 
su savo žmonėmis 

AU-ksandra Vilija Eivaitė Per vėlu baimintis 
Aliejus, 1985 

Iš lietuvių dailininkų „Parodos '87". 

Saulius Kubilius 

pirmoji sėkla 
buvo lengvutė 
kaip pūkas 
ir vėjas 
stiprus rūstus ir 
galingas 
ją nešė 
kai žemėje 
dar nebuvo 
nė vieno 
medžio 

vakarą 
užkopęs ant aukšto kalno 
renku dangaus ašaras 

žibančiom akim 

nuskynęs nusileidusią saulę 
dedu kišenėn 

namie 
įsidedu saulę į akį 
ir užmiegu 

sapnuoju mėnulį 
kurio pasiekti negaliu 

atsibudęs 
saulę vėl matau 

Leidžiasi šios dienos saulė, 
nusineša su savimi 
auksinį taką į savo širdį. 

Ten prie horizonto 
jos niekas nepasitinka 
ir nepasiima 

Į savo širdį. 

TABOR FARM 

Atsinaujinti šioj žemėj 
negaliu. 
Ji, jau atsinaujinusi, 
sveikina mane. 

Žalia laukų žolė 
kviečia mesti žvilgsnį 
link horizonto, 
kur linguoja 
žaliuojanti tamsuma 
ir numirusi šviesa. 

Gintarė Remeikytė 
ŽAISLAI 

Vakar... 

Susprogdinau balioną. 
Nebepripučiu. 

Nukirpau lėlei plaukus. 
Nebeatauga. 

Paleidau aitvarą. 
Nebepagaunu. 

Šiandien... 
Žaidžiu su rašalu, 

tapydama sudužusius žaislus. 

KUKUČIO VAIKAI 

Pasklido gandas 
vbs*j stotimi, 
jog mes ne Kukučio vaikai, 
kadangi negimėm Kukučio tėviškėj 
(o Kukutis iš tėviškės ne iškeliauja). 

Dainius — 
elektrine gitara 
pritariu neauksinėm sutartinėm 

begalinėm kanapinėm. 

Vaiva — 
audžiu juosteles 
kompiuteriu. 

Linas — 
turguose pardavinėju 
marškinukus su užrašu 

.,Kugelis — Breakfast of 
Champions". 

Rūtelė — nusikirpau kasas. 

Ąžuolas — dėviu gintarini auskarą. 

Aišku, 
Kukutis kartais 
nepažįsta 
savo vaikų 
(ir nenori 
pažinti)... 

Ir vaikai kartais 
nepažįstame 
Kukučio 
(ir nenorime 
pažinti)... 

Bet be abejo 
PER PASAULĮ KELIAUJA 

KUKUČIO VAIKAI! 
") Viena tx>ba sake. 

Petras Melnikas 

Didaktiniai susitikimai 
Pusiaukelėje bendrakeleivis Šneideris pra

dėjo ruoštis išlipti. 
— Aufvviedersehen, — jis atsisveikino su 

Jurgiu . Pirštu gan išdidžiai pro traukinio 
langą parodė fabrikėlį, primerkė akį ir išėjo iš 
vagono. Sucypė ratai, t raukinys sustojo. Šnei
deris išlipo ir nuo perono Jurgiui ranka 
pamojavo. 

Jurgis dabar sėdėjo vienas. Traukiniui 
pajudėjus , j i s k l ausė s i augančio ra tų 
dundėjimo, galvojo apie Šneiderį, apie jo biz
n ie r i šką , emig ran t i šką pasaulį , įkyrią 
didaktiką ir tai jį žadino iš apsnūdimo. Ir 
Jurgis nuo vaikystės stengėsi atrasti savo vadi
namą „pasaulį". Bet kitaip. Jis ieškojo nepri
klausomumo ne tik nuo savo tėvų, bet ir 
mokytojų, ir net draugų. Jo padėtis tačiau buvo 
keista: su kaimynų vaikais ir vėliau universi
te te j is šnekėjo tik angliškai, bet, vos įžengus 
į tėvų namus, jis visa tai turėjo užmiršti ir su 
tėvais kalbėt kita kalba. 

Jurgis stengėsi nesiskirti nuo kitų, būti 
nepritapusiu. Niekas nesišaipė iš jo dvilypės 
padėties, dauguma draugų net nesidomėjo, kas 
jis toks, kas jo tėvai. Jiems svarbu buvo jis, Jur
gis. „George" jį vadino universitete ir viskas. 
O štai Šneideris... 

* * * 

Kai pablyškęs, nuo vaikystės prakirsta 
lūpa, siaurų pečių studentas Jurgis lengvai 
suposi vagone priešais raudonskruostį keleivį 
su storu portfeliu, optimistiškai nusiteikęs 
Šneideris jį šnekino, klausė, kur važiuoja, 
pasakojo apie save. 

— ... Reikia, reikia pailsėti... Mano pavardė 
Kur t Schneider, — keleivis prisistatė. - Aš an
tros kartos vokietis, matote... - aiškino plepus 
Šneideris ir pasileido į ilgą savo ir savo tėvo 

gyvenimo istoriją. Tėvas atvažiavo iš Vokieti
jos, dirbo fabrike, po to išdrįso eiti į biznį ir 
dabar štai jis paveldėjo tėvo fabrikėlį. Vokieti
jos dar nematė, bet skaito vokiškus laikraščius, 
lanko birštube, sekmadieniais ten groja orkest
re armonika. 

Šneideris klausė, kuo ypatingi lietuviai, ką 
jie čia veikia? Jurgis jam nenoriai atsakinėjo: 
„Daug nežinau, nesu veiklus". 

Šneideris stebėjosi: „Aš esu amerikietis, bet 
vokiški susibūrimai man kartais patinka". 
„Patinka?" — stebėjosi Jurgis. „Kodėl ne
turėtų?" — atsakė nustebęs Šneideris, bet 
susimąstęs dar pridėjo, kad šiandien jaunimas 
yra gal kitoks. Seniau daug kas sekė tėvų 
pėdomis, dabar išsilavinęs jaunimas nesupran
ta, net juokiasi iš tėvų etniškumo, papročių. 
Mėgsta t ik etniškus valgius: sauerkraut, piz-
za ir chop suey. Keistuolis! Jurgis namuose 
prie tėvų prisitaikydavo. Bet, išvažiavęs į 
tolimą universitetą, dalyvavo įvairiose de
monstracijose už šį bei tą, greitai pamiršo tėvus 
ir su jais rišantį gyvenimą. Galų gale pasijuto 
laisvu. Retai pasirodydavo namuose. Atrodė, 
kad viską pamiršo. Staiga susirgo. Bet ir tada 
bloga žinia nevargino tėvų. Ir tik kai daktaras 
patarė pailsėti, parašė: atvažiuoju, sirgau. 

Traukinys triukšmingai įriedėjo į stotį. 
Perone jis juos atpažino: tėvas ir motina 
susirūpinusiais veidais! Jurgis juos apkabino. 
Valdydama susijaudinimą, motina stengėsi 
atrodyti linksma. 

— Malonu, malonu. Malonu tave matyti. 
Visi stengėsi atrodyti linksmi. 
— Kaip sveikatėlė? — paklausė tėvas. 
Išėję iš stoties sėdo į automobilį. Pakeliui 

j namus motinos verčiamas Jurgis papasakojo 
apie universitete praleistas dienas. Verksmin

gu balsu motina jam prikišo: „Ir nieko 
nerašei". 

Namuose jie jam iškėlė savotišką sutikimo 
šventę. Nuoširdi užuojauta, sena namų atmo
sfera, tėvų paslaugumas Jurgį graudino, o mo
tinos rūpestis, ypač jos pokštai linksmai nutei
kė visus. 

Slaugomas ir prižiūrimas Jurgis diena iš 
dienos pradėjo jaustis ceriau ir jam tėvų namai 
vėl atrodė kaip tie geri seni tėvų namai, o 
daktaro receptas pailsėti pradėjo atrodyti gan 
išmintingas. Tačiau prie namų jis neprigijo ir 
nuobodžiavo. 

Jis stovėjo prie lango, žiūrėjo į gatvę ir tin
giai žiovavo. Gatvė būdavo tuščia. Nė vieno 
žmogaus. Kas kelias minutes pro šalį pra
šliauždavo automobilis. Kitoj gatvės pusėj 
namai vienodi, panašūs vienas į kitą. Suraukta 
kak ta j is žiūrėdavo pro langą. Keistai iškreip
tu veidu jis reagavo i monotonišką vaizdą. Tai 
vis dažniau jam atsitikdavo. Jo viduje buvo 
tuščia. Atrodė, ten nieko nėra. 
I Kar tą šeštadienio rytą jam paskambino 
gimnazijos draugas Petras ir pakvietė į dramos 
repeticiją. 

— Kokią? 
— „Vinco Kudirkos". Šiandien rolių pa

skirstymas. Gal pnsidėsi? 
— Cool. Tai atvažiuok. 
Už pusvalandžio Petro automobilis stovėjo 

prieš namus. Jurgis įšoko ir pastebėjo, kad 
Petras pasikeitęs, su trumpais plaukais, ir ant 
rankos žibėjo vestuvinis žiedas. Kas atsitiko? 
Vyras jau vedęs ir vairuoja dailų automobilį... 
Kaip tai atsitiko0 - Jurgis jo paklausė. 

— Prieš metus mano boselis darbovietėj 
priėjo prie mano stalo i r pasakė: ,,Ar plaukai 
nekutena kaklo ir nugaros po marškiniais? 
Ką?" Nusijuokė ir sau nuėjo. Buvau naujas 
kompanijoj (ir iš viso man buvo laikas apsi
kirpti), tai ir nuėjau pas kirpėją, kuri buvo 
jauna ir daili blondine. Iš kartoji man patiko. 
Pradžiom smiti'-1"'*' po darbt 

praėjus) mėnesi. 
— Sveikinu. 
— Keisčiausia, kad pr ieš vedybas 

paaiškėjo, jog ji buvo mano boselio dukra, — 
Petras juokėsi. 

Juokėsi ir J u r g i s , p r a l i n k s m ė j ę s , 
nežinodamas ar tikėti, ar netikėti Petro istori
ja, gal tik cukrum apibertu pasiteisinimu prieš 
sena draugą. Jie visi tokie, radę savo Džiulje-
tas . galvojo. Jurgis jų net neieškojo. Skaudėjo, 
kai jos į pablyškusį, siauru pečių Jurgį ne t 
nepažvelgdavo. 

Lietuvių namuose Jurgis atpažino senus 
veidus ir pamatė naujų. Visi laukė režisieriaus 
ir rolių paskirstymo. Jis pastebėjo ir Kazį, 
keistuolį, juokdarį ir „smart" gimnazijos 
draugą, užsiėmusį kampe an t suolo ir 
bel inksminant į būrelį va ikinų su savo 
pokštais. 

Jurgis nuėjo apžiūrėti sceną, kuri buvo 
sena. ta pati. Čia jis seniau vaidino sargybinį, 
kartą tarno rolėj nešiojo lėkštes į stalą. 
Išmokęs tapo geriausiu sambūrio statistu. 
Prisiminimai ji perkėlė į senas nerūpestingas 
gimnazisto dienas. 

Atėjus režisierei su padėjėju, kažkokia kny
ga ėjo iš rankų į rankas. Prasidėjo jos skaity
mas įvairiais balsais, įvairiu turinio pajutimu. 
Vieni baubė, kiti tyliai, vos girdimai ją skai tė 
plonais balseliais. Atėjo eilė ir Jurgiui , bet jis 
skaitė nenorom, lėtai, vos pusę puslapio. Jo 
balse buvo jaučiamas pavargimas, po ligos jis 
net neskambėjo. Gilinosi tik į skaitomo dalyko 
turinį. 

Po jo skaitė kiti. bet juokdarys Kazys atsi
sakė, sakydamas: 

— Aš čia atėjau t ik pasižiūrėt i , j u s 
prižiūrėti. 

Salė nusikvatojo ir po to prasidėjo rolių 
paskirstymas. Iš pradžių trečiaeilės rolės, 
kurių vieną gavo ir Jurgis, ir antraeilės. Petras 
gavo vaidinti rusų žandarą, kiti kitas, kiek 
svarbesnes roles, ir buvo išrinktas Kudirka. 
' 

visų ištardavo lietuviškus žodžius ir Jurgis jam 
kiek pavydėjo. ,,Aš niekada geros rolės negau
siu su savo amerikietiškų akcentu", gan kar
čiai pagalvojo. „To them I'm a nerd", net verk
ti kažkodėl užėjo noras. Bet susivaldė. 

Skubėjo su Kaziu bent pajuokauti. Bent su 
vienu gerokai čia pasijuokti. Prisėdo kampe 
ant suolo prie savo ištikimo draugo ir 
pašnekėjo apie senas linksmas dienas ir 
pokštus, kuriuos iškrėsdavo mokytojams 
gimnazijoje. Atsimeni... Kai tu... Taip, taip... 
Tada tai buvo laikai, abu šnekėjo. Dabar kas 
kita. Jurgiui labai patikdavo, kai Kazys gim
nazijoj komiškai imituodavo aktorių Dennis 
Vveaver. kuris šlubuodamas vaidino Chesterį 
televizijos serijoj „Gunsmoke". 

— Dėl senu laikų, Kazy, ar neparodytum 
man Chesterio imitacijos? Plyšdavau juokais, 
— pasakė Jurgis. 

Kazio veidas tačiau išsikreipė į keistą, dar 
niekad nematytą šypseną. 

— Tai būtų labai lengva dabar. — atsake 
jis. 

— Tai gerai, — sumišęs ragino Jurgis. 
— Prieš kiek laiko turėjau avariją. — teisi

nosi Kazys. — Po jos likau kiek šlubas. — 
parodė koją. — Ji gan nelanksti. Ar nematai? 
— ir Jurgiui Cbesterio imitacijos jis jau 
neparodė. Ne. Jokiu būdu. 

9 0 4 
Jurgis Kazį matydavo repeticijose, dar vis 

žiūrėdavo namuose pro langą, kai nuobodžiavo. 
Bet jau kitaip. Atrodė, kad jo viduje kažkas at
sirado, bet jis nežinojo kas. Absoliučios tuštu
mos ten nebuvo, nes prisimindavo Šneiderio 
biznieriškas kalbas, susitikimus su pasikeitu
siu Petru ir užsispyrusiu Kaziu. Cbesterio jis 
neimitavo. 

Jurgiui palengvėdavo, kai kitoj gatvės pusėj 
išbėgdavo iš namų pažaisti vaikai. Kai lango 
stiklu nuriedėdavo vandens lašai. Nors akys 
matydavo tą patį vaizdą, jis stovėjo įrėmęs 
kaktą i šaltą stiklą ir kartais jautė, kad reikia 
baigt atostogas ir grįžt atgal i universitetą — 
ten pritapti lyg lengvi 

< 
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LIETUVIŲ DAILININKŲ PARODA '87 
Šiais metais nuo vasario 20 iki 

kovo S dienos Jaunimo centro 
Čiurlionio galerijoje. Chicagoje. 
Vasario 16 dienos proga, ..Gale
rija", vadovaujama Algimanto 
Kezio. suruošė meno paroda, 
pavadintą „Paroda '87". Parodos 
kataloge skaitome, kad ji bus 
perkeliama į kitus miestus, 
būtent VVashingtoną ir Torontą. 

Parodoje dalyvauja 28 meni
ninkai, iš kurių keturi yra nese
niai mirę. Dauguma dailininkų 
yra gerai pažįstami galerijos 
parodų lankytojams. Vieni yra 
tokie veteranai, kaip Antanas ir 
Anastazija Tamošaičiai. Eleonora 
ir Aleksandras Marčiulioniai, 
Vytautas Ignas. Jadvyga Paukš
tiene. Veronika Švabienė. Žibun-
tas Mikšys. Kiti yra dažni parodų 
dalyviai — Vida Krištolaityte, 
Aleksandra Vilija Eivaitė. Ja
nina Marks. Nijole Palubins-
kienė. Zita Sodeikiene. Vytautas 
O. Virkau. Jurgis Daugvila. ir 
mirusieji Rimvydas Cinką. Algir
das Kurauskas. Bronius Murinas 
ir Romas Viesulas. 

Rečiau matomi Čiurlionio gale
rijos svečiai buvo Elena Kepa-
laitė iš New Yorko. kuri parodo
je išstatė dvi nedideles, abstrak
čių formų, bronzos skulptūras. 
Elenos Urbaitytės. taip pat iš 
New Yorko. matėme vieną alie
jaus meno kūrinį ..Gemini", 
kuriame, stambiomis suabstrak-
tintomis spalvotomis formomis, 
dailininkė išreiškia savo estetinę 
vaizduote. Austė Pečiūraitė iš 
New Yorko išstatė vieną akrili-
kos kūrinį ..Urda ir Šelmerdenė". 
Kaip pats pavadinimas nusako, ji 
piešia nekasdienines būtybes. Iš 
žiedų ir augmenijos lapų 
išplaukia savotiškos būtybės, 
kurios lyg dvasios skraido 
erdvėjė'^Iarija Strasevičiūtė iš 
Hinsdale. Illinois, eksponavo 
vieną spalvoto pieštuko darbą, 
kuriame autorė žaidžia abstrak
čiomis formomis. Šios skirtingos, 
ryškių spalvų formos juda. lekia, 
skrenda, suteikdamos žiūrovui 
žaismingą nuotaiką. Ivona D. 
Kaz-Jepsen <"Alexandria. Virgi-
nia1) savo dviejuose paveiksluose 
vaizduoja gamtos keitimąsi skir
tingos dienos šviesos metu. 

įdomūs yra du menininkai, ne
seniai kalbėję per vakarones Jau
nimo centro kavinėje. Jie yra 
Yone Kvietytė-Young ir Ronal
das Poška. 

Dail ininkės Yonės Kvie-
tytės-Young iš Calgary. Kanados, 
kurios kūrinius anksčiau teko 
matyti tik skaidrėse, šioje paro
doje buvo du originalai išjos dar
bų serijos, pavadintos ,.Fans 

Dalis lietuvių dailininkų. ..Parodos'87" dalyvių, su 
Lietuvos konsulu Chicagoje Vaclovu Kleiza per parodos 
atidarymą vasario 20 diena Čiurlionio galerijoje. Pirmo
je eilėje: Marytė Gaižutienė. konsulas Vaclovas Kleiza. 

Vanda Alekniene, Jurgis Daugvila, Jadvyga Paukštienė. 
Antroje eilėje: Aleksandra Vilija Kivaite, Algimantas 
Kezys, Rolandas Poška, Veronika Švabienė, Magdalena 
Birutė Stankūniene ir Vincas Lukas. 

Nuotrauka Jono Tamulaičio 

Naujas mūsų 
inžinierių ir 

architektų proveržis 
Labai džiugu, kad mes šalia 

gero dienraščio, šalia vertingų 
savaitraščių ir kultūrinių bei 
politinių žurnalų, o taipgi šalia 
įvairių sąjūdžių organų, turime 
dar ir vertingus profesinius perio
dinius leidinius. Muzikai , 
kompozitoriai leidžia Muzikos 
žinias, medikai Mediciną, 
mokytojai Švietimo gaires, o inži
nieriai ir architektai — Technikos 
žodį, kurį redaguoja pajėgus 
kolektyvas: vyriausias re
daktorius inž. V. Jautokas, jo 
pavaduotojas inž. G. J. Lazaus
kas, skyrių redaktoriai: J. L. Bilė-
nas, A. Didžiulis. A. Kerelis, V. 
Peseckas, A. Vaitys, dar talki
nami redakcijos narių: A. Bilėno, 
J. Rimkevičiaus, J. Slaboko, A. 
Vitkaus, o pats spaudos sekcijos 
vadovas yra inž, K. Burba. Tai vis 
stipriai besireiškią inžinieriai, 

| architektai, kurie gabiai valdo ne 
vien savo profesinius instrumen
tus, bet ir kūrybingų spaudos 
žmonių plunksną. 

Jų visų pastangas vainikuoja 
pas i sek imas - Šis Žurnalas e ina l s „Parodos '87" - Austės Pečiūraites 
j a u net 36-ri metai. J i s pas iekia darbas „Urda ir Šelmerdenė" (akrili-
prenumerator ius dvylikoje ' " ,OOQl 

Chicagos teatruose 

Vindsoro kūmutės 
Chicagoje 

ka. 1983). 

VVest". J i ant japoniškos ištiestos 
vėduoklės formos tapo vakarietiš
kos kultūros įvaizdžius. Tarp su-
a b s t r a k t i n t ų formų ga l ime 
įžiūrėti Marilyn Monroe veidą. 
Pasinaudodama mišria technika 
• aliejumi, pastelėmis, rašalu) 
dailininke išgauna švariai išbaig
tus ir elegantiškus meno kūri
nius. 

Dailininkas Ronaldas Poška iš 
Rockford, Illinois, yra originalus 
tuomi. kad jis pats pasigamina 
popierių ir jį panaudoja savo 
kūrybai. Sumaišęs popieriaus 
medienos masę su dažų pigmen
tais, ją lipdo ant popieriaus ir 
tokiu būdu išgauna reljefinio pa
veikslo įspūdį. Jo kūrinys, susi
dedantis iš keturių paveikslų, 
vaizduoja r a m ų ir mis t i šką 
rudens sezoną. 

Čikagiškės Marytė Gaižutienė 
ir Magdalena Birutė Stankū
nienė buvo išstačiusios nau
jausius savo darbus. Keramikė 
Gaižutienė originaliai ir įdomiai 
išreiškia savo etnines šaknis. 
Laisvos formos vazas ir plokštes 
ji i šdekoruoja švelniais , vos 
įž iūr imais t au t in ia i s raš ta is . 
Dailininkė Stankūnienė, anks
čiau sukūrusi paveikslų serijas 
apie dirbančias lietuves moteris 
ir skirtingus mėnesius Lietuvoje, 

dabar buvo iškabinusi keturis 
kūrinius iš vėliausios sukurtos 
serijos, lietuvių mitologijos tema, 
„Jūratė ir Kastytis". Savo stora, 
lanksčia , banguota linija ir 
aiškiomis, žalia, geltona, ruda, 
spalvomis, be smulkių detalių iš
reiškia Jūratės ir Kastyčio jūros 
karalystės įvaizdžius. 

Kadangi ši paroda susidėjo iš 
sep tynio l ikos moterų ir 
vienuolikos vyrų menininkų 
darbų , joje matėme įvairių 
technikų — aliejaus, grafikos, 
pastelės , kolažo, skulptūros, 
keramikos, gobeleno ir įvairių 
stilių — impresionizmo, eks

presionizmo, siurrealizmo, ab
strakto meno kūrinius. Parodos 
eksponatai visi darniai sugyveno. 
Nebuvo tokių, kurie išsišokę 
norėtų nustelbti kitus, ir nebuvo 
tokių, kurie del to turėtų pasi
t r auk t i . Paėmus juos visus 
apskritai, jie parodos žiūrovui 
suteikė meniškai gerą, malonų ir 
simpatingą įspūdį, kaip teisingai 
Algimantas Kezys parodos ka
taloge rašo, kad mes lietuviai 
savo kūrybo ne daug kuo skiria
mės nuo kitų tautų kūrėjų — 
turime visko, ką kiti turi, kai ko 
mažiau, kai ką su kaupu". 

Sau lė Jautokai tė 

Vilniaus—Madisono „seserystė 
— dezinformacijos festivalis 

Sovie t inės dezinformacijos 
aparatas jau beldžiasi į Amerikos 
rotušių duris. Vasario viduryje 
Madisone, Wisconsino valstijoje, 
įvyko „Draugystės su Sovietais 
festivalis", kurio metu paaiškėjo, 
kad yra naujas projektas gimi
nystės ryšiais susieti Madisoną ir 
Vilnių. Numatyta, kad gegužės 
mėnesį Vilniaus ir Madisono bur
mistrai susitiks Madisone. 

Šį gražiavardį projektą — „The 
Madison-Soviet Sister Cities Pro-
ject" ypač propaguoja Madisono 
savivaldybės narė Ruth Pauly, 
kuri lankėsi Sovietų Sąjungoje ir 
Vilniuje. Projektą taip pat palai
kąs vienas VVisconsino universi
teto profesorius ir kitas miesto sa
vivaldybės narys, trečios kartos 
JAV lietuvis. 

Tokiais projektais sovietų 
propagandos apara tas bando 
mulkinti Vakarų pasaulio viešąją 
nuomonę. Kai ..broliais" ar 
„seserim" pasiūlomi Pabaltijo 
miestai, vakariečiai informuo
jami apie savanorišką Pabaltijo 
valstybių įsijungimą į Sovietų 
Sąjungą ir raginami spausti savo 
vyriausybes, kad jos pripažintu 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
aneksaciją teisėta. Su šokėjais, 
dainininkais ir instrumentalis
tais į ,,miestus — gimines" 
suguža partijos pareigūnai ir de
zinformacijos specialistai. Taip 
graži tautų ir miestų draugystės 
idėja paverčiama melo festivaliu 

hoc" komiteto nariai); 
2) Rašyti laiškus Madisono bur

mistrui (The Honorable Joseph 
Sensenbrenner, Mayor of Madi-
son, City Ha l i . Madison, 
Wisconsin); 

3) Rašyti laiškus Madisono 
laikraščiams, radijui, televizijai; 

4) Pakviesti „Madison-Soviet 
Sister Cities Project" į viešus de
batus Pabaltijo klausimu — 
Wisconsine ir Illinois yra daug 
lietuvių akademikų, kurie galėtų 
tuose debatuota dalyvaut i ; 
stengtis tokiais debatais sudo
minti televiziją; 

5) Įjungti į šią veiklą Madisono 
ir apylinkių, ypač University of 
Wisconsir, lankančius pabaltie-
čius studentus; 

6) Veikti drauge su latviais ir 
estais, kuriuos reikia skubiai 
informuoti: 

7) Informuoti Madisono reli
gines organizacijas ir universi
teto studentu religines bendruo
menes apie religijos persekio
jimus Lietuvoje. visk. 

kraštų: Šiaurės ir Pietų Ameri 
koje, Europoje, Australijoje, o 
ka ip specialistų informacijų 
šaltinis, jis gaudomas ir Lietuvo
je. Visi apie šio žurnalo leidimą 
susibūrę žmonės dirba nemoka
mai, aukodamiesi savo profesinei 
spaudai. Turima t ik apmokama 
mašininkė. 

Pasinešę i naujus laimėjimus ir 
vertingo žurnalo ateityje išsilai
kymą ir turiningumą, Technikos 
žodžio leidėjai ir redaktoriai 
praėjusiais metais iš pagrindų 
persvarstė susidariusią padėtį, 
visas galimybes ir nusprendė šio 
žurnalo leidimą bei turinį dar 
patobulinti. Nuspręsta įsigyti 
kompiuterį skubiam ir tiesiogi
niam teksto surinkimui. Tam 
reikalui nu ta r ta praves t i 
kompiuter io įsigijimo vajų, 
ieškoti mecenatų, rinkti ap
mokamus skelbimus. Kad ir kiek 
padid inant p renumera tą , ji 
pasiliks neaukšta — 10 dol. 
metams. Reikia turėti galvoje, 
kad taip patobulintas žurnalas 
bus siuntinėjamas nemokamai 
mokslo institucijoms, archyvams, 
dienraščiams ir kai kurioms spe
cialioms įstaigoms. Lietuviai 
drąsiai gali su tokiu stipriu 
specialistų žurnalu pasirodyti 
kultūros židiniuose. 

Kad neišsibarstytu prie žurnalo 
besikaupiami įvairi medžiaga, 
nuspręs ta tvarky t i žurnalo 
archyvą ir nuotraukų rinkinį. 
Mokslo įstaigoms, archyvams net 
bus paruošti keli reprezentaciniai 
komplektai. Turint prieš akis 
didesnius užmojus, stengiamasi 
įtraukti naujus žmones. 

Tos visos pas t angos neša 
vaisių. Reikia tik pasklaidyti 
Technikos žodžio numerį ir bus 
lengvai galima įsitikinti, kaip 
stiprus, gausus naujomis profesi
nėmis informacijomis ir studi
jomis yra šis žurnalas. Neteko pa

stebėti, kad kita kuri etninė 
grupė JAV-se tokį vertingą šios 
rūšies profesinį žurnalą leistų. 

Iš pradžių Technikos žodis 
tebuvo k e t v e r t o s puslapių 
laikraštis, o dabar išleidžiama iki 
48 puslapių žurnalas. Jau išleis
ti 194 numeriai. Juose bendra
darbiavo 309 autoriai, o puslapiu 
iš viso susidarė 7750. Žurnalas 
pasižymi plačiu tur in io ir 
iliustracijų įvairumu. Skelbia 
terminologijos nuorodas, atskirų 
architektų ir inžinierių projektus, 
spausdinami memuarai, nekrolo
gai, duodamas patentų ir išra
dimų sąrašas, aprašymai, techni
kos apžvalga. Skelbiamos žinios 
apie lietuvius, dalyvaujančius 
savo straipsniais JAV ir kitų 
kraštų spaudoje. Duodama biblio
grafinė techninės literatūros ap
žvalga, informuojama apie 
įvykius ir projektus Lietuvoje, 
vedamos ūkinės studijos Lietuvos 
a t s ta tymui , aprašoma skyrių 
veikla bei pravedamas infor
macinis vienų su kitais supa
žindinimas. Turimas laivininkys
tės ir žvejybos skyrius, duodamos 
žinios apie latvių ir ukrainiečių 
inžinierių ir architektų veiklą. 
Taigi — žurnalas plačios apimties 
ir plačių užmojų. 

J u o z a s P r u n s k i s 

Vienas didžiausių pasaulio dra
maturgų — Šekspyras sukūrė 38 
vaidinimus, kurių daugelis jau 
per ketvertą šimtmečių tebesi
laiko scenoje. Vienas iš jo drą 
minių kūrinių — ,,Vindso£» 
kūmutės" (Th? Merry Wives of 
VVindsor.'. parašytas ir pirmą 
kartą pastatytas 1598 metais, ir 
dabar statomas Chicagoje. Jį cia 
į sceną išvedė Absolute teatras, 
savo vaidinimų patalpose 1225 
VVest Belmont . Tai smagi 
komedija su daugybe išdaigų, su 
meilės ir pavydo susikryžiavi-. 
mais. su slaptų susitikimų or-. 
ganizavimu ir su daugeliu suriš
tų su tuo nuotykių. Režisūros 
<Warner Crocker) dar įvesta 
įvairiausių pokštų, šiek tiek ir 
baleto, tai vaidinimo slinktis" 
gyva, nuobodžiauti nėra kada. Šis 
ve ika las buvo pas t a ty t a s ir 
Lietuvos teatre 1938 metais. ' 
Pastatymas kartotas ir okupuoto
je Lietuvoje 1977 metais, tik 
pakeičiant pavadinimą į „Vind-
zoro šmaikštuolės". Pagal šią 
komediją kompozitorius Nicolai 
yra sukūręs to paties pavadinimo 
operą. 

Chicagos pas t a tyme daug 
sklandumo įneša patyrę aktoriai. 
Daugelis jų su universitetiniu 
išsilavinimu. David Cameron 
net pasiekęs filosofijos daktaro 
laipsnį. Paul Engelhardt tur i ma
gistro laipsnį vaidyboje, pasiektą 
Southern Illinois universitete. 
Michael Nall neseniai dalyvavo 
sukūrime filmo „Geometry of 
Love", susukto Meno institutui. 
Henry Michael pasiekęs magistro 
laipsnį Southern Illinois universi-i 
tėte, kur jis ir profesoriavo. Tim 
Pbi lb in Lewis univers i te te 
pasiekęs magistro laipsnį vaidy
boje. Richard A. Schrot studijavęs 
Illinois valstybiniame universi
tete. Kerry Thompson — North-
vvestern universitete pasiekusi 
laipsnį žodinės interpretacijos, 
srityje. Brad VVright baigęs, 
Northwestern universitetą. 

J u o z . Pr . 

• A leksand ro Štromo studija 
The Soviet Method ofConquest of 
the Baitic States: Lessons for the 
West išleido The VVashington In
stitute for Values i n Public 
Policy. Dr. Štromas savo vėliau
sioje knygoje nušviečia daugeliui 
šio krašto piliečių ne visai aiškiai 
žinomą Estijos, Latvijos ir Lietu
vos sovietinės aneksacijos isto
rija, primindamas, jog 1940 metu 
okupacija nebuvo dalis Sovietu 
Sąjungos gynybos Antrajame pa-

— Ty; 

sauliniame kare taktikos, bet 
greičiau padarinys ideologiškai 
pagrįstos jos užsienio politikos, 
nukreiptos oportunistinės eks:-: 
pansijos l inkme. Ryšys taTp' 
Sovietų Sąjungos užsienio poli
tikos ir komunistinės ideologijos-
tebėra Vakarams įsidemėtina-pa-
moka. Pabaltijo kraštų okupacija 
yra istoriškas šio ryšio liudijimas, 
sudarantis nuolatinį iššūkį Vaka
rams. Kaip dr. Štromas pabrėžia, 
„Į Pabaltijo kraštus reikalinga 
žvelgti, kaip turinčius neginčy
tiną teisę i pilnai suvereninių 
valstybių statusą... be jokių i š 
ankstinių sąlygų (kaip referenėfe-^-
mo ar kokio nors Maskvos orga»-
nų nutarimo'1 ju suvereniteto r̂įį~„ 
statymui". Leidinys yra 54 FJsįfcr 
Kaina -- 3.95 dol. Gaunamas ISįTt 
The VVashington Institute PreSs£.•'" 
Suite 200. 1667 K Street. N W ^ 
VVashington, DC 20006. 

Dailininkes Magdalena Birute Stankūniene ir .Jadvyga Paukštiene per 
..Parodos '87" atidars ma vakario 20 diena, Jaunimo centro Čiurlionio galerijo
je. Chicagoje. Nuotrauka Jono Tamulaičio 

• Birutės Cip l i jauska i tės 
studija ..Donelaitis' Die Vier 
•Jahreszeiten" buvo išspausdinta 
Gesamthochschule VVuppertal ir 
Universitaet Muenster 1983 
metais '.vykusio kolokviumo, 
skirto 18-to šimtmečio litera
tūrai, darbų rinkinyje, kuris iš
leistas Heidelberge 1986 metais. 

^ „.»...- University of VVisconsin-Madi-
IšeivIjaTo ypač VVisconsino ir son ispanų literatūros profesore 

Illinois lietuviai turėtų i tą sovie- Birute Ciplijauskaitė savo pa
tinęs meškos maivymąsi aktyviai skaitoje nagrinėjo Kristijono 
reaguoti Lietuviai menininkai Donelaičio Metus, pabrėždama jo 
Amerikoje mieli ir laukiami saitus su klasikinės literatūros 
svečiai; sovietinės imperijos melų tradicija, bet ypač iškeldama 
virtuves tarnautojams ir jų su- Donelaičio originalumą, kuri jam 
k la id in t i ems amer ik ieč iams laidavo ligi tol dar tik besifor-
reikia duoti tinkamą atsakymą, muojanti lietuvių literatūrinės 
Keletas akcijos būdų: kalbos tradicija ir kurį jis įsten-

1) Rašyti laiškus tuo klausimu ge panaudoti apeliacijai i lietuvių 
VVisconsino a ts tovams JAV tautinį jausmą dešimtmečiais 
Kongrese ir senatoriams (keturi anksčiau, negu kilo visuotinis he-
Konereso atstovai vra „Baltic Ad- tuviu tautinis atgimimas. 

Lietuvių tautodailės instituto Bostono skyriaus tautinių 
lėlių paroda bus atidaryta ateinanti penktadienį, kovo 27 
dieną, 7:30 v.v. Čiurlionio galerijoje. Jaunimo centre, Chi

cagoje. Paroda ruošia A.V.T. Kunigaikštienės Gražinos 
vyresniųjų skaučių būrelis. 

' 


