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Apie Lietuvos aukštąsias mokyklas... ir ekonominę blokadą 
Pokalbis su profesorium Vladu Domarku, 
Kauno politechnikos instituto rektorium 

Tvarka ir laikas 
Ateinančią savaite daugelis iš 

mūsų keliausime į Washingtoną. 
Sutiksime Gorbačiovą, ku r i s at
skrenda Amerikon kalbėt is su 
Bush 'u viršūnių konferencijoj. 
Šio tipo konferencijos tai politinis 
tea t ras , kurio t ikslas yra sudary
ti vaizdą, jog didžiųjų žemės ga
lybių vadai racionaliai tvarko pa
saulį. Lietuvių demonstracijų 
Washingtone t ikslas — įsibrauti 
į tą galiūnų privačią operetę, 
įnešti dozę realybės. Mes liudija
me, kad pasaulis keičiasi. Ir tai 
ne pagal strategų planus , o pagal 
istorines jėgas, sprendžiančias 
laisvės dialektiką. Mūsų dramos 
t ikslas — parodyti t iems, kurie 
mus matys, kad Lietuva neatsi
tiktinai yra pasaulio dėmesio cen
tre . Viskam yra tva rka . 

Amerikos ir Kanados lietuvių 
didžiais skaičiais pr is is ta tymas 
Washingtone ir kitose Gorbačio
vo aplankomose vietose, ka r tu su 
pačių Baltijos respublikų vyriau
sybių laukiamomis reakcijomis, 
yra moralinis veiksmas, kurio pa
sisekimas užtikrintas. J i s nepri
klauso nuo spaudos ar televizijos 
palankios ar nepatenkintos reak
cijos. Mūsų tenai ats iradimo tiks
las kitoks. Lietuva, per savo žmo
nes, prisistato ka ip nepakviesta 
dalyvė aukštame susit ikime. Lie
tuva pastaraisiais mėnesiais yra 
tapusi trečioji„superpower". Ta
čiau visai naujo tipo galybė, ne 
ginkluota jėga ar ekonomine sti
prybe pasiremianti . J u k ta is da
lykais esame ko gero pasaulyje 
neturtingiausia valstybė. Lietu
vos galybės s ta tusas — idėjinių 
elementų jėga. Ginkluota jėga ne
atstoja drąsaus tiesos išsakymo. 
Lietuva vyrauja idėjinėje rinkoje. 
Lietuvių stiprybė — šal tas realis
t iškas pasaulio suvokimas, neat
skiriamas ir nuo mistinio pasi
švent imo laisvės ir te isybės 
realizavimui. 

Lietuvos nepageidaujamas pa
sirodymas jų arenoje gal iūnų pa
sitarimui priduoda realumą, ku
rio ten stokojama. Lietuvos neį
vertinta ir tiesiog nemaloni, bet 
neįkainojama dovana šitai konfe
rencijai — mūsų t ikėjimas, kad 
pasaulis nestovi nepajudinamas, 
bet kinta. Dalyvaudami demon 
stracijose teigsime, kad lietuviai 
žino, jog pasaulyje yra tvarkaraš
tis ir tvarka. 

Visi lietuvių veiksmai priklau
so nuo suvokimo, kad yra tvarka
raštis. Šių dienų sunkiausiais 
momentai5; galime pasiguosti ir 
pasididžiuoti mūsų Aukščiausio
sios Tarybos tobulu laiko pajuti
mu. Naujausi įvykiai įrodė Latvi
jos ir Estijos atvejais, kad greitas 
ir energingas išstojimas nebuvo 
klaida. O dabar l auk iame Sovie
tų Sąjungos sprogimo. Tai sekan 
tis žingsnis pasaulyje, kur i s įsuk
tas į judesį. 

Šita sąmonė skiria lietuvius 
nuo amerikiečių stebėtojų. Pavyz
džiui, šios savaitės The Neif York 
Times vedamasis ragino lietuvius 
atšaukti nepriklausomybę. Jis ar
gumentavo, jog lietuvių viltis — 
tampresni, glaudesni ryšiai tarp 
Vakarų ir Sovietų Sąjungos Bai 

su ta i girdėti — tai y r a ryšiai su 
lavonu, nekrofilija. Sąjungai ne
liko pusmečio. v i d u r i o Europos 
laisvės audra persimeta į pačią 
imperiją. Mes gauname tas pa 
čias žinias, ka ip amerikiečiai, bet 
j iems t rūks t a šio interpretacijos 
įrankio, tai y r a , atpažinimo, kad 
ta sistema gr iūna ir pasaulis kei
čiasi. Lietuvos laisvė — pirmieji 
naujo laiko spinduliai . 

Lietuva atstovauja naujam, be-
auštančiam laikui. Yra proga 
t au tų gyvenimą perstatyti pagal 
naują tvarką, teisingumo tvarką. 
Šį projektą vykdo l ie tuv ia i . 
Landsbergio žodžiais Hedrick 
Smith programoje: „We will de-
cide our destiny as a free people." 
Vien tas ryžt ingumas jau vykdo 
projektą. Lietuviams pirmiems 
buvo duota žinoti, kad atėjęs ki
toks laikas. Ta i sunkiai buvo įžiū
r ima iš šalies. O mūsų tarpe vy
ko s tebuklai . Pasauliui neregėti 
dalykai pasirodė Lietuvos istori
joje pakeliui j laisvę. Niekad ne
sitikėjome girdėti Landsbergio ir 
Prunskienės l ietuviškus žodžius 
per televiziją. Niekad nesitikėjo
me šitokio masinio darbo ka r tu , 
tau tos besąlyginio vieningumo 
bendrus t ikslus siekiant. Naujam 
laikui atstovauja Lietuvos išsi
laisvinimas ir įsibrovimas į viršū
nių konferenciją. Mažos tautos , 
siekiančios laisvės, atpažįsta lie
tuvių projektą. Televizijos žinio
se programa apie Quebec*o nepri
klausomybės siekimą prasideda 
su trispalvių jūra. Kitos tautos ir
gi stebi Lietuvos pavyzdį. Kol 
didžgalybės tariasi, bū tų gal ima 
sudaryti idėjinę Saugumo Taryba 
iš Lietuvos, Čekoslovakijos. Ven
grijos ir Rytų Vokietijos. Trispal
vė jau daug daugiau reiškia (ir 
re ikš toliau, kuo ilgiau ši kova 
tęsis) pasaul iui , negu tik lietu-

(Nukelta į 2 psl.) 

Prieš porą savaičių Amerikoje 
l ankės i p ro fesor ius Viadas 
Domarkas. Kauno politechnikos 
instituto rektorius. Nors ir labai 
t rumpam su juo susitikus, profe
sorius Domarkas maloniai sutiko 
su Draugo ku l tū r in io priedo 
skaitytojais pasidalyti keliomis 
mintimis apie Lietuvos aukštųjų 
mokslo įs ta igų š iuola ik in ius 
siekius, o taip pat rūpesčiu apie 
Lietuvos kritišką politinę ir eko
nominę padėtį šiuo metu. 

Vladas Domarkas gimė 1939 
metais Kret ingos apskrityje 
1961 metais baigė Kauno poii 
technikos instituto Elektrotech
nikos fakultetą ir pradėjo dirbti 
to paties inst i tuto ultragarso 
moksl inėje laborator i jo je . 
Mokslinių ryšių su šia laboratori
ja nenutraukė ir vėliau pradėjęs 
dėstyti studentams. Kandidatinę 
disertacija apgynė 1967 metais, 
daktarinę — 1977. Apgynęs dak
tar inę disertaciją, devynis mė
nesius stažavosi University of 
California — Santa Barbara ir 
Stanford University mokslinėse 
laboratorijose. Yra parašęs dvi 
mokslines knygas- Kontrolės ir 
matavimo pjezoelektriniai keitik
liai (su R. Kaziu) ir / rltragarsinė 
eehoskopija (su E. Pilecku), 
daugiau ka ip 100 mokslinių 
straipsnių. 1985 metais buvo iš
r inktas Lietuvos mokslų aka
demijos n a r i u korespondentu. 
Nuo 1983 metų dirba Kauno poli
technikos insti tuto rektoriumi. 

Apie save profesorius Domar
kas , tarp ki tko, šitaip sako. 
..Turėjau sunkią pokario metų 
vaikystę ir jaunystę (man esant 
dešimties metų. mirė motina), 
todėl nuo vaikystės įpratau per 
daug net inginiaudamas dirbti. 
Tai, o taip pa t turbūt tam t ik ras 
žemaitiškas užsispyrimas atvedė 
mane į dabart inę poziciją'" 

— Berods, vienas iš Jūsų 
rūpesčių Amerikoje buvo susi
daryti kontaktus Amerikos uni
versitetuose ir tyrinėti galimy

bes studentams iš Lietuvos atvykti 
čia tolimesnėms studijoms, kad 
galėtų grįžti į Lietu< ą kaip savo 
sričių ekspertai? K •. >s, kaip Jūs 
patyrėte, yra tam p, <pektyvos? Ir 
kodėl manote, jog ;: labai svar
bu ateities Lietuvai' 

— Atkur ian t nepr iklausomą 
L ie tuvos Respubl iką , per 
tvarkomos visos institucijos, t a r p 
jų ir aukštosios mokyklos. Todėi 
šį ka r t ą atvykau i J u n g t i n e s 
Amerikos Valstybes, no rėdamas 
geriau susipažink -u inžinier ių 
rengimu šios šalies universitetuo
se bei kolegijose, o taip pat ieško
d a m a s gal imybių L i e t u v o s 
studentams atvykt i studijuoti į 
JAV. Šios kelionė* pneš is tor i ja 
prasidėjo praėjusiu metų spalio 
mėnesio pradžioje, kai į K a u n o 
poli technikos ins t r .u tą (KPI) 
buvo atvykę JAV va ls tyb in ių 
universitetų ir kolegijų asocia 
cijos atstovai — penkių J A V 
universitetų ir kolegijų prez iden 
tai. Tada su jais buvo pas i r a šy t a s 
tarpusavio sup.at imo m e m o r a n 
dumas , kuria ne akcen tuo jama 
tikslinįrjmas keista stuo. *ntais ir 
dėstytojais. 

Ne* rukus po to, gavau O n t r a l 
Michigan Uni .^rs i ty p r e z i ' v n t o 
E. Jakubausk kviet imą aplan
kyti jų univer- tetą. k u r i s ir a t 
vedė mane į J i gtines A m e r i k o s 
Valstybes. C įtral M i c h i g a n 
University pr 
b a u s k a s ne 
priėmė mane -
bet ir rado g? 
didesniąją ke 
Amerikos Vals 
Už visa tai ; 
kingas. 

Be minėto ( 
University bmi 
JAV universr 
^vairiuose n e 
su JAV vaisty: 
ir kolegijų aso 
A. Ostar. V 
neįmanoma, 
džiai nebūtu 
tautiečių — 
Ačiū jiems v 

dentas E . J aku -
ik n u o š i r d ž i a i 
vo un ive r s i t e t e , 
mybę a p m o k ė t : 
nės J u n g t i n ė s ? 
bėse išlaidų dalį. 
n esu laba i dė 

Vilniuje. Katedros aikštėje, ruošiantis Michailo Gorbačiovo atvykimui į Lietuvą 
šių metų sausio ! 1 dieną. 

Aleksandro Juozapaičio nuotrauka 

Michiga . ntral 
*usi da r šešiuose 
tose ir kolegijose 
uose, s u s i t i k a u 
nių u n i v e r s i t e t u 
icijos p rez iden tu 

tai b ū t ų buvv 
?u t a i p nuošii 
padė ję b ū r y s 

•erikos l ietuvių, 
ms už t a i ! 

M a n a u , k a d d a l i s to . ką 
sužinojau JAV universi tetuose, 
bus galima pr i ta ikyt i mūsų in
s t i t u t e K a u n e , p e r t v a r k a n t 
s tudentu studijas bei ruošiant 
naują inst i tuto s ta tutą . Su kai 
k u r i a i s J A V u n i v e r s i t e t a i s 
n u m a t o m a s ir p a s i k e i t i m a s 
s tudenta is bei dėstytojais. Tiesa, 
tokio keitimosi galimybės gana 
ribotos. Trukdo ne tik sudėtinga 
dabar t inė Lietuvos politinė ir 
ekonominė situacija, bet ir kalbos 
barjeras. Tačiau t ikimasi , kad jau 
šių me'ų rudenį bus galima pa 
s iųs t i s tudi juot i į J u n g t i n e s 

..Kumšti* -.r l ie tu- .o ' /-n-irtių vfiH'i i*rai«kij •cpelctr.c" M I I hHii, iv v, ..jj,),...,, ,,,, , , „ , l \V \ i r « ' i - . ,i . u . : - išeivijos lietuviai rinksiu 
Vienur*' ;»| HH ..». I... d,-/.. '•• * i<«hinir»<-.n. '-,,•• u " • • - v alstvbes teis? i nepriklausomybę. 
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Amerikos Valstybes vieną arba 
du mūsų inst i tuto studentus 
Vėliau šį skaičių numatoma 
didinti. 

Manyčiau, kad pirmiausia į 
JAV tikslinga būtų siųsti gabius 
studentus magistro laipsnio stu
dijoms. Taip pat gerai būtų. kad 
dalis iš jų vėliau galėtų įgyti 
praktinio darbo įgūdžius industri
joje arba ruoštų čia Ph. D. diser
tacijas. Tokie specialistai, grįžę i 
Lietuvą, žymiai pagrei t intų Lie
tuvos pramonės pertvarkymą. 

— Kaip ir Jūs pats. be abejo, 
patyrėte, išeivijoje Lietuvos 
;>olitine. ekonomine ir šiuo metu 
jau ir kultūrinė blokada kelia bai 
su rūpestį. Pavyzdžiui, vaistų ir 
kitų būtinu žmonių gydymui 
priemonių trūkumas Lietuvos 
ligoninėse. Arba — maisto 
produktų nebuvimas parduotu 
vėse, kūdikiu ir vaikų maitinimo 
kliūtys. 0 kaip patys Lietuvos gy 
ventojai reaguoja Į Maskvos su
darytų, precedento neturinčią, o 
gražiai pasaulio forume patei 
sinamą padėti? 

— Lankymos i J u n g t i n ė s e 
Amerikos Valstybės*- įspūdžius 
t ikrai temdo pradėta ekonomine 
Lietuvos blokada. Sustiprinta 
blokada pradėta, tik prieš pat 
man išvykstant j kelionę, todėl 
iki šiol neteko tiesiogiai patirti, 
kaip i šią blokadą reaguoja Lietu 
vos gyventojai Tačiau, pagal 
spauda ir televiziją, gal ima susi 
daryti nuomonę, kad lietuviai iki 
šiol išlaiko rimtį ir oriai per 
gyvena blokados negandas. Tai 
dar labiau pabrėžia tos blokados 
beprasmiškumą, o taip pat per 
spėja pasauli, kad iš Maskvos 
reakcijos jėgų gal ima tikėtis 
netikėčiausių, nežmoniškiausių 
išDuoliu Aš manau , kad blokada 

nepasieks Maskvos užsibrėžto 
tikslo, nes tikiu, kad čia svarbų 
va idmenį suva id ins įva i r ių 
pasaulio šalių, jų tarpe ir JAV, 
opinija, smerkianti šį Sovietų 
Sąjungos vadovybės sprendimą, o 
taip pat turėtų ;takos turėt i 
stiprėjančios demokratinės jėgos 
pačioje Sovietų Sąjungoje. 

Žinoma, labai neramina gauna
mos žinios, kad jau t rūksta mais
to produktų, va is tų ir ki tų 
žmonių gyvenimą lemiančių 
dalykų. Antra vertus, šiuo metu 
n e g a l i m a t ikė t i s :r r ea l ios 
užsienio valstybių materialinės 
paga lbos . Todėl šiuo metki 
Lietuvai labai svarbi morali, 
parama ir įvarių šalių aktyvi po 
zicija. k a d kuo greičiau būtų 
atšaukta blokada ir būtų pradė
tos derybos tarp Lietuvos ir 
Sovietų Sąjungos. 

— Ar br.s ir. jei taip. kokie ilga
laikiai padariniai Lietuvai tos 
Maskvos įvestos ekonominės 
blokados? 

— Blokada dar labiau susilp
nins ir ta ip nestiprią Lietuvos 
ekonomiją, ir todėl ateityje Lie
tuvai t ikriausiai prireiks ir eko
nominės kitų šalių paramos. Dėl 
blokados išaiškėjusios silpnos 
ūkio grandys gal paskatins ir 
ūkio struktūros pasikeitimus. 

— Kaip reikėtų blokada supras
ti ryšium su Gorbačiovo visuotine 
politika? Ko iš tikrųjų yra ja 
siekiama? Sulaužyti Lietuvos 
Respublikos vyriausybės ir taip 
pat jos piliečių valią — priversti 
atsisakyti, kaip jau daug sykių iš 
Kremliaus pabrėžta. Kovo 11 
dienos nepriklausomybės at
statymo paskelbimo? O gal yra ir 
užslėptu motyvų kad tai 
politinis pretekstas Maskvai 
palengi'inti tvarkytis su kritiškais 
ekonominiais trūkumais Są
jungoje, kaip kai kurie Vakarų 
spaudos komentatoriai pažymi? 

— Sunku prognozuoti tolesnius 
Sovietų Sąjungos vadovybės 
veiksmus Tačiau net kuriuo atve 
ju aišku, kad dabartinei Lietuvos 
vyriausybei artimiausiais mene 
šiais ir metais vienomis iš di
džiausių bus ekonomines pro
blemos Tikiu, kad dėl jų nebus 
atsisakyta nepriklausomybės, o 
taip p a t noriu t ikė t i , kad 
vyriausybei pasiseks pradėti eko
nomines derybas su Maskva ir 
kad greitu laiku paruoš progra 
mąekonominei krizei likviduoti 
Antra vertus, kol kas Lietuvoje 
nėra prielaidų sparčiam ekonomi
niam vystymuisi nesuformuoti 
a t i t inkami ekonominiai san
tykiai, neišbalansuota materia
line baze , nemaža dalis dir
bančiųjų atpratę intensyviai ir 
sąžiningai dirbti. 

Del to yra tam t ikras pavojus, 
kad dalis Lietuvos gyventojų po 
kurio laiko gali nusivilti iš 
r i nk t a i s p a r l a m e n t a r a i s ir 
naująja vyr iausybe Kad to 
neįvyktų, ir parlamentarai, ir vy
riausybė ekonomijos klausimais 
turi užimti labai realistišką, 
konstruktyvią poziciją. 

- Dėkojame profesoriui Vladui 
Domarkui už paskutinėmis valan
domis prieš grįžtant i Lietuvą 
padaryta pokalbi - Ji lydi mūsų 
i iltys ir linkėjimai nepriklau
somos Lietuvos įsitvirtinimui ir 
klestėjimui. 

'Su profesorium Vladu Domarku 
kalbėjosi Aušra Liulevičiene St. 
.John-.. Indiana, gegutės 2 dieną > 

. 
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JAV Lietuvių jaunimo sąjungos 
ketvirtasis politinis seminaras 

R A M U N E KUBILIUTE 

Balandžio 4-6 dienomis Wa-
shingtone įvyko ketvirtasis JAV 
Lietuvių jaunimo sąjungos kiek-
vieneriais metais rengiamas poli
tinis seminaras. Šiemetinę semi
naro temą — „Lietuva — 1990" 
gvildeno įva i rūs poli t inių 
mokslų, teisės, ekonomijos ir kitų 
sričių specialistai. Seminaras 
sutraukė maždaug 120 dalyvių 
penktadienio programai ir dau
giau kaip 300 šeštadienio prog
ramai Reikėtų paminėti, kad se
minare dalyvavo įvairių vietovių 
JAV LJS skyrių pirmininkai ir 
valdybų nariai, JAV Lietuvių 
Bendruomenės Krašto valdybos 
na rė , įvai r ių LB apyl inkių 
valdybų nariai. I seminarą at
vyko ir maždaug pustuzinis stu
dentų iš Lietu v šiuo metu 
studijuojančių iriuose JAV 
universitetuose. Seminaras vyko 
lietuvių ir anglų kalbomis. Štai 
pora nuotrupų iš šio tikrai pa
rsek ".sio politinio seminaro. 

J A V senator ia i 

illinois valstybės JAV sena
toriai P a u l S imon ir Alan 
Dixon pasidalijo savo įspūdžiais 
dėl JAV vyriausybės pasisakymų 
Li t tu .os klausimais. Pagal Si
mona, mažiausia, ką Gorbačio
vas ir Landsbergis galėtų daryti, 
tai vesti derybas, kaip Pietų Af
rikoje Mandela ir DeKlerk įsten
gia kartu susėsti. Po senatorių 
pasisakymų seminaro dalyviai 
lankėsi pas savuosius Kongreso 
atstovus ar bent pasikalbėjo su jų 
štabų nariais. 

Lie tuvos teisinė padėt i s 
Pietų metu k in i škame 

restorane buvo įdomu išgirsti 
Lietuvos draugą, advokatą Wil-
liam Hough , kalbantį iš savo 
asmeninės patirties apie Lietuvos 
kovą teisinėje arenoje. Jis su 
dideliu įsijautimu atkirto kai 
kurių komentatorių pasisaky
mams, jog Lietuva per skubiai 
paskelbė nepriklausomybę. Jis 
klausė: kur tokie žmonės buvo 
per praėjusius dvejus metus — 
kitoje planetoje? Lietuvos žmonės 
jau seniai yra įrodę, kur jų keliai 
veda. Tarptautiniai įstatymai 
labai aiškūs, tik JAV vyriausybė 
nenori jų pripažinti. Advokatas 

Hough, taip pat priminė semina
ro dalyviams, kad sovietai naudo
jo bet kokį pretekstą įtikinti, jog 
Lietuvoje po nepriklausomybės 
paskelbimo vyksta terorizmas, 
tačiau jis pats savo atremiančius 
teiginius tegalėdavo atnešti tik 
po vidurnakčio, kada pasaulinės 
spaudos žurnalistai jau būdavo 
išsisklaidę. Jis taipgi paminėjo ir 
lietuvius kareivius, pasitrau
kusius iš sovietinės kariuomenės, 
kurių padėtis šiuo metu neaiški 
— Sibiro dykumose, tikriausiai 
žiauriose aplinkybėse. 

JAV pozicija 
Du JAV Valstybės departamen

to pareigūnai (bet ne oficialūs 
kalbėtojai — „spokesmen") 
kalbėjo už JAV vyriausybės 
užimtą poziciją. J . Curtis Streu-
ble pabrėžė, kad JAV nori, jog 
Maskva ir lietuviai sueitų po
kalbiams, bet kad pats iš Sovietų 
Sąjungos pasitraukimo mecha
nizmas ir pasitarimai šiuo 
klausimu nėra JAV reikalas. In-
grid Kollist labai konkrečiai nu
švietė Lietuvos ekonomines gali
mybes. Ji sakė, kad būtina žinoti, 
jog tai, kas gera JAV biznio ir 
prekybos bendruomenei ir JAV 
ekonomijai, yra svarbiausia. JAV 
neduoda garantijų, bet tik pade
da sudaryti ekonomijos kilimui 
sąlygas. JAV jau turi patirties 
su Lenkijos ekonominiu persio
rientavimu, tad tikisi, kad pana
šiai bus ir Lietuvoje. Reikės 
peržengti galvoseną, kad viską 
turi daryti valdžia — reikia 
privačios iniciatyvos. Šiuo metu 
privatus investavimas yra viskas, 
ko Lietuva gali tikėtis. Po jų 
kalbų seminaro dalyviai buvo 
pavedžioti po Valstybės depar
tamento aštuntąjį aukštą, kur 
susi t inka įvairios pasaulio 
valstybių galvos, kada lankosi 
Washingtone. 

Artėjantis P L J S kongresas 

Šeštadienio rytą buvo trumpai 
pranešta apie septintąjį Pasaulio 
lietuvių jaunimo kongresą Pietų 
Amerikoje 1991-1992 metų sąvar
toje. Pasaulio lietuvių jaunimo 
sąjungos pirmininkas Alvydas 
Sap ly s seminaro dalyviams 
priminė, kad yra tokių darbų, ku
rių jaunimas nenori ar negali ap
siimti. VII PLJ kongreso rengimo 

komiteto narė A. Rastauskaite 
teigė, kad kongresas labai 
stengsis laikytis šūkio „Mūsų 
vienybė — tautos stiprybė", kad 
ieškome vieningo darbo, derinant 
veiklą prie Lietuvos. Reikėjo 
apsispręsti, ar rengti PLJ kon
gresą, jei ko gero būtų koks kri
tiškas įvykis Lietuvoje. PLJS pir
mininkas Saplys pranešė, kad 
PLJ kongreso ruošos komiteto po
sėdyje prieš porą savaičių nu
tarta, kad vis vien PLJ kongresas 
turėtų įvykti. Daug darbo, pas
tangų ir finansų įeina į kongreso 
ruošą. 

Kazimiera Prunskienė 
Lietuvos ministerė pirmininkė 

susilaukė didelių plojimų, kai ji 
įžengė į salę. Jos dalyvavimas 
jaunimo politiniame seminare vi
siems suteikė didelio pasitenki
nimo. Atsilankė ir spaudos, ir 
CNN (Cable New Netvvork) atsto
vai. Kazimiera Prunskienė teigė, 
kad Amerika bando išgirsti Lie
tuvą. Nėra dabar kada laukti. 
Lietuva pasisakė iki galo, dabar 
galima lengviau ieškoti kompro
misų. Lietuvos vyriausybė ne tik 
kad gina Lietuvos mažumų tei
ses, bet jas garantuoja. 

Lietuvos ekonomija 

Harvard'o universiteto pro
fesorius Lawrence Summers 
taip pat Lietuvos draugas, kaip ir 
advokatas William Hough. Profe
sorius Summers buvęs Lietuvoje, 
pažįsta jos naująją vyriausybę, 
yra pataręs pareigūnams ekono
mijos srityje. Ten, kur privati ini
ciatyva, tai ne valdžios planas. 
Lietuva gali padėti Sovietų Są
jungai savo pavyzdžiu. Privati 
iniciatyva — Lietuvos pagrindinė 
rolė, tai pinigų įvežimas į Lietuvą 
įvairiems investavimams. Lietu
vos žmonės, pagal prelegentą, tu
ri iniciatyvos, tik reikia rasti 
aukso vidurį tarp tautinio išdi
dumo ir to, kas ekonomiškai ga
lima. 

Purdue universiteto (Calumet, 
Indiana) profesorius Feliksas 
Palubinskas pirmininkauja eko
nominiam Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės komitetui. Jis tei
gė, kad Gorbačiovas atėjo pasi
ruošęs išgelbėti sovietinę 

sistemą. Lietuvai ekonomiškai 
persitvarkyti bus sunkus laiko
tarpis — kai nebus valdžios 
subsidijų, nebebus pigių paskolų. 
Gali būti bankroto. Bus reikalas 
atleisti žmones is darbo (dėl jų 
nedarbštumo ir todėl, kad jie 
dubliuoja kitų darbus). Galimas 
daiktas, kad reikės panaikinti 
ir ištisas industrijas. Reikės 
žmonėms išmok:: naujų darbų. 
Iki to laiko reikės pašalpos, 
reikės socialines apdraudos 
sistemos, reikės r.uspręsti, kas 
valdys. Reikės įkurti vartotojų ir 
pirkėjų kooperatyvus. Bus eks
portų iš Lietuvos, DUS reikalingi 
agentai pardavimui produktų iš 
Lietuvos, reikės sportuoti į Lie
tuvą, reikės ,jc:nt ventures". 
Amerikoje galima ieškoti pagal
bos iš Chambers of Commerce, 
Kiwanis klubų. Bus pasikeitimų, 
bendrų tyrinėjimu. Lietuva gali 
būti matoma kaip durys į Rytų 
Europą. 

Moksliniai pasikeitimai 

Danelė Bieliauskaitė-Vidu-
tienė, dirbanti University of 
Maryland-College Park, pateikė 
žinių ir sugestijų apie mokslinius 
pasikeitimus su Lietuva. Šiuo 
metu programos, sūriomis lietu
viai galėdavo pasinaudoti, Lie
tuvai būnant (pasaulio ir sovietų 
akimis) Sovietų sąjungos dalimi, 
dabar jau negalios kai kuriais at
žvilgiais. Tų procramų kontrolė 
liks Maskvos rar.Kose. Prelegen
tė ragino Lietuves studentus įsi
gyti formalų pasiruošimą anglų 
kalbos mokyme ir vertėjavime. 
Vilniaus universitetas ieško 
specialistų ir progų pasikeiti
mams su JAV uruversitetais ko
munikacijos, antropologijos, ar
cheologijos ir anglų kalbos 
srityse. Kauno universitetas — 
tarptautinėje sntyje, aplinkos 
studijų („enviror.mental arts") ir 
pan. Pacific Lutheran univer
siteto profesorius Gundar King 
paruošė programą ir gavo finan
sinės paramos iš JAV valdžios 
įstaigos. Programa suteiktų Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos studen
tams galimybę atvykt i į Pa
cific Lutheran semestrui, o to 
universiteto studentams vykti į 
Baltijos šalis Tai didesnio masto 
projektas. Kiti. apie kuriuos buvo 
kalbama, tai daug mažesni, kar
tais vienkartiniai ar tik vienpu
siai. 

(Nukelta į 4 psl.) 

e-* * m^ t&tnm^r Mažasis teatras — atgimstančios 
Lietuvos kūdikis 

Režisierius Rimas Tuminas jau 
gerą dešimtmetį dirba Vilniaus 
Akademiniame dramos teatre. Jo 
puikūs spektakliai, kažkam 
nematomam diriguojant, likdavo 
spaudos nepastebėti. Jis visą 
laika intensyviai ieškojo galimy
bės Įkurti savo teatrą. Deja. 
Tiktai atsiradus Sąjūdžiui, 
švystelėjo reali galimybė, o po 
Kovo 11 dienos, Lietuvos Res
publikos atstatymo, gimė dar 
vienas ir jau naujas teatras 
Lietuvoje, kuriam vadovauja 
Rimas Tuminas. 

Teatras pačiame Vilniaus cen
tre, Gedimino prospekte, kol kas 
vadinamas įvairiai: Vilniaus 
teatras, Mažasis teatras, Tumi
no teatras . Pirmasis teatro 
spektaklis ..Čia nebus mirties" 
buvo Baltijos šalių teatro festi
valio nugalėtojas. Jis laimėjo pa
grindinį prizą — „Nikė". Šisai 
spektaklis - didžiausias įvykis 

artistė Egle Gabrėnaitė, kurios 
gyvenimas nuo vaikystės susie
tas su teatru, nes augo aktorių 
šeimoje; temperamentingoji Inga 
Burneikaitė: grakščioji Genovai
tė Ciplinskaite: moteriškoji Regi
na Paliukaitytė; Larisa Kalpo
kaitė, kurią jau spėjo Chicagoje 
kai kas pamatyti filme — Vinco 
Mykolaičio-Putino „Valdove". 
Jūratės Brogaitės žavumu patys 
žiūrovai turės progos įsitikinti, o 
su Janinos Berūkštytės ir Irenos 
Garasimavičiūtės vardais susie
tas ne vienas Lietuvos teatro 
puslapis. Neliks nepastebėta ir 
Vilija Ramanauskaitė. O vyrai: 
R. Bagdzevičius, J. Braškys, A. 
Bružas, M. Capas. A. Dapšys, V. 
Dumšaitis. V Petrauskas, J. 
Rygertas. V Rumšas. A. Rūkas. 
A. Rosenas, M Smagurauskas, A. 
Žebrauskas. A Šinkūnas. Pagrin
dinį vaidmen; atliks Sigitas Rač
kys, kurio stipr, teatrinė asmeny 

Dr. Juozas Girnius Vytauto Maželio nuotrauka 

Dr. Juozui Girniui — 75 metai 
Lietuvių tautos filosofas dr. 

Juozas Girnius šių metų gegužės 
25 dieną šventė 75 metų amžiaus 
sukaktį. I lietuvių filosofinės 
minties lobyną jis įliejo mūsų 
šimtmečio egzistencialistinės 
filosofijos srovę — pagrindinis jo 
dėmesys buvo ir yra skiriamas 
žmogiškos būties metafizikai ir 
moralinei problematikai. Jo svar
biausi filosofiniai veikalai: Tauta 
ir tautinė ištikimybė (1961) — tau
tos sąvokos filosofinė sklaida ir 
tautinės pedagogikos klausimai 
išeivijos sąlygomis (ši knyga buvo 
išversta į latvių kalbą): Žmogus 
be Dievo (1964) — ateizmo istorinė 
apžvalga ir kritinė jo analizė; Ide
alas ir laikas (1966) — kiek kont
roversinis žvilgis į tuometinę 
ateitininkiją ir lietuvių išeiviją. 

Galbūt lygiai tiek pat svarus ir 
dr. Juozo Girniaus įnašas lietu
viškai estetikai ir literatūros 
problemų analizei. Jo įvadas, pa 
rašytas istorinės reikšmes poezi
jos antologijai Žemė (1951) — 
„Žmogaus prasmės žemėje poezi
ja*', suformulavo egzistencinę 
tremties poezijos situaciją ir .į 
lietuvių literatūros istoriją įvedė 
„žemininkų" poetų kartos sąvo

ką. Kazio Bradūno redaguotai 
kritikos antologijai Lietuvių 
literatūra svetur (1968) dr. Juozas 
Girnius taipgi parašė stambią 
studiją: „Visumos žvilgsnis į mū
sų egzodo literatūrą. 

Tarp kitų svarbių dr. Juozo Gir
niaus darbų yra didžiulė mono
grafija Pranas Dovydaitis (1975) 
ir Stasio Šalkauskio Raštų reda
gavimas (iš numatyto tritomio 
jau yra išleistas pirmasis Raštų 
tomas). Dr. Juozas Girnius taip
gi buvo vienas iš pagrindinių Lie
tuvių enciklopedijos redaktorių, o 
nuo 1965 iki 1980 metų redagavo 
kultūros žurnalą Aidus. 

Dr. Juozo Girniaus filosofinio 
mintijimo ir jo veikalų reikšmė 
Lietuvos atgimimui itin pabrėžia
ma ir vertinama dabartiniame 
Lietuvos intelektualiniame pa
saulyje. Jo įnašas mūsų filo
sofinei kultūrai dabar, po tiek 
metų, jau yra tiesiogiai pasiekęs 
tėvynę ir, be abejo, ilgus laikus 
gaivins lietuvišką mąstysena 
kviesdamas } gylį žmogiškos bū
ties problemų sklaidoje, nuolat 
skatindamas žmogišką atsako
mybę prieš Dievą ir savo bend 
ruomenę 

Kertinė paraštė 
(Atkelta iš 1 psl.) 

vius džiuginančios spalvos. Ji ga
vusi pasaulinę reikšmę. Darbas 
lietuviams tik prasidės su mūsų 
laisve. Lietuva išeina į pasaulį. 
Per pasaulį aidi Beethoven'o De
vintosios simfonijos „An die Frei-
heit". Toje laisvės odėje, „toje dai
nelėje — visa Lietuva." Lietuvos 
išsilaisvinimas — uždavinys vi
sam pasauliui ir pasauliui dova
na. ,,Seid umschlungen, Millio-
nen!/ Diesen Kuss der ganzen 
Welt!" Kol statoma nauja tvarka, 
lietuviai yra Vakarų kaltinami 
už nusižengimus prieš stabilu
mą, prieš realybę. Čia ir yra iro
nija. Vakarų stabilumas, ryšiai 
su besukrintančia imperija, jų re
alybė — sūkurys įsivaizdavimų ir 
mandagumo. 

Ironija yra ta, kad lietuviai yra 
tikrieji realistai. Jų pažangumas 
ir galvojimo šviežumas gali 
skambėti kaip mistika. Kokiais 
balsais kalba lietuviai? Girdimi 
ne „shrill voices for indepen-
dence", kaip Amerikos radijas re-
portavo, bet nepalyginamai ra
mūs balsai. Landsbergio balsas 
mus siekia kaip iš sapno. Už to 
sapno veikia šaltas galvojimas, 
planavimas ir protavimas. Šitą 
įrodo kiekvienos žinios. Lietuviai 
siūlo alternatyvą: jų vizija yra ki
tos galimos tvarkos. Bet dabarti
niai faktai yra lemtingi. Dabar 
užtikrinamas, tamsiausiose die
nose, Lietuvos vyraujantis vaid
muo besikeičiančiame pasaulyje. 
Sovietų blokada reiškia, kad 
mums nepumpuojama alyva. Bet 
kol mus savo smarkiam glėbyje 
spaudžia imperija, mes nuolat 
pumpuojame savo minčių ir vaiz
duotės nuodus į bemirštančią sis
temą. Lietuvos pavyzdys daugi
nasi visoje imperijos teritorijoje. 

Viena prasme ir Washingtono 
demonstracijos yra magikos ak
tas: mes norime to, kas atrodo ne
protinga. Ir taip ir būtų, jei nebū
tumėme skaitę ir išpažinę laisvės 
istorijos tvarkaraštį, statę tvarką 
ir pildę amžiams giliausius lais
vės meilės įsakymus. Tačiau tam. 
ko mes norime, tam laikas yra 
prinokęs. v_ G_ L> 

• Balzeko Lietuvių kultūros 
muziejuje ateinantį ketvirta
dienį, gegužės 31 dieną, 7:30 v.v. 
te isės moksl ininkė Lowry 
W y m a n skai tys paskai tą 
„Lietuvos kelias į laisvę". Lowry 
Wyman yra Harvard'o universi
teto Rusiškųjų studijų centro 
narė-bendradarbė. Kartu su tei
sininku William Hough ji buvo 
Lietuvos vyriausybės pakviesta 
būti teisinė patarėja ir yra Kovo 
11 dienos akto l iudininkė. 
Neseniai išleista Lory Wyman 
kartu su William Hough knyga 
Lithuanian Independence: The 
Reestablishment of the Rule of 
Law. 

Ijetuvoj*' siu m«*tų sausio 1 dieną sutinkamas Gorbačiovas. 
Aleksandro Juoiapaičio nuotrauka 

kelerių pastarųjų metų Lietuvos bė išryškėjo spektaklyje aP*e ^a-
teatriniame gyvenime. lilėją, kuriame jis ir sukūrė Ga-

Vaidinimą pamatę svečiai iš lilėjo portretą 
Kanados nesvarstydami pakvietė Naudodami! proga, kad yra 
trupę į Tarptautinį teatrų festi- Šiaurės Amerikos žemyne, globo-
valį „Pasaulio scena", vyksiantį jami Lietuvių katalikų labdarių 
birželio mėnesio pirmoje pusėje sąjungos. Mažojo teatro kolektyvo 
Toronto mieste. Palinkėkime nariai lankysis ir Chicagoje, kur 
jiems ten sėkmės. skirtingai ne; Kanadoje susitiks 

Vaidinime dalyvauja daug vien su lietuvių bendruomene. 
Lietuvos žinomų artistų: Irena Birželio 15 dieną, 7 V.T., Lietuvių 
Leonavičiūtė, viena pirmųjų centre, Lemonte. parodys savo te-
Lietuvos kino žvaigždžių; labai atralizuotą koncertinę programą, 
populiari teatro, kino, televizijos o birželio 16 diena- ? v.v., ir 

l-i#>tuvo« M**r>jo t rn f ro kolektyvo n n n m po spektnkl io su r<-*i«-onurr H imi i l 'uminu 

birželio 17 dieną. 3 v. p.p.. Chi-
cagos Jaunimo centre — jau spė
jusį pagarsėti vaidinimą „Čia 
nebus mirties" Tai išties lie
tuviškas vaidinimas, ko taip 
labai trokšta išeivijos žiūrovas. 

Už surinktas iš spektaklių lėšas 

į Maskvos ekonominės blokados 
sąlygomis gyvenančią Lietuvą 
bus siunčiami vaistai, visų pirma 
vaikų ligoninėms: antibiotikai, 
insulinas ir 11. Šiuos vaistus pats 
šio naujo teatro kolektyvas ir veš 
į Lietuvą 

Tad dar sykį jiems sėkmės, pri
siėmus šią kilnią misiją. Pa
remkime juos ir savo vargstan
čius tautiečius tėvynėje savo ap
silankymu, o patys pamatykime 
reto įdomumo spektaklį 

P.S. 

. 



Šeštadienis, 1990 m. gegužės mėn. 26 d. D R A U G A S - M O K S L A S , M E N A S . L I T E R A T Ū R A Nr 103(21) - psl. 3 

Skambėjo kanklės Chicagoje 
K A Z Y S S K A I S G I R Y S 

Lietuvių tautinio meno ansam
blis „Čiur l ionis" koncertavo 
Chicagoje 1990 m. gegužės 19 d. 
J aun imo centre. Dirigentas ir 
meno vadovas — Gediminas Pur
lys, koncertmeisterė — Danutė 
Liaubienė, kanklių orkestro va
dovė — Ona Mikulskienė, ansam
blio valdybos pi rmininkas — 
Vladas Plečkaitis. Programoje 
mišrus, moterų ir vyrų chorai, 
kanklės , lumzdeliai ir ragelis. 
Programoje įrašyti 22 lietuvių 
kompozitorių kūriniai, iš jų 12 
harmonizuotų liaudies dainų. 

M.K. Čiurlionis 1910 metais ra
šė: „Liaudies menas tur i būti 
mūsų meno pagrindas, iš jo turi 
iškilti savotiškas lietuvių stilius. 
J i s yra mūsų pasididžiavimas, 
nes tas gražumas, kurį tur i savy
je, yra grynas, savotiškas ir išim
t inai lietuviškas". 

„Čiurlionio" ansamblio įkūrė
j a s Alfonsas Mikulskis 1955 
metais ta ip kalbėjo: ..Ansamblis 
yra užsibrėžęs būti ne šiaip choru 
— dainoms, kompozicijoms padai
nuoti, o y r a pasiskyręs t a m tikrą 
uždavinį — kultivuoti ir atskleisti 
mūsų lietuvių tautinį meną. spe
cialiai dainą, muziką, šokius... Su 
mūsų folklorine muzika mes 
drąsiai galime stoti į varžybas su 
bet kurios kitos tautos folklorine 
muzika ir tose varžybose laimėti 
garbingą vietą". 

1965 metų „Čiurlionio" an
samblio sidabrinio jubiliejaus 
programoj jau yra viena koncer
to dalis, kurioje choras dainuoja 
Naujalio. Sasnausko ir Š imkaus 
kūr in ius , jau ne liaudies, bet 
poetų sukurtus. Taigi ir pa t s va
dovas iš lengvo pradėjo nukryp t i 
nuo savo folklorinio credo. 1985 
metais , kai buvo minimas 45 
m e t ų jub i l i e jus , a n s a m b l i o 
vadovas Rytas Babickas koncer
to reper tuare dar išlaikė 7 0 ^ 
liaudies dainų. 

Gegužės 19 dienos koncerte 
Chicagoje buvo 22 kūriniai . Iš jų 
harmonizuotų liaudies dainų 
buvo 12, o pagal poetu s u k u r t u s 
teks tus originalių kompozicijų — 
10. Taigi didesnė pusė paliko 
liaudies dainų naudai. 

Pirmoje koncerto dalyje buvo 
atstovaujama šiems kompozito
r iams: Budrevičius, Vydūnas . 
Sodeika, Bražinskas, Sav ina , 
Purlys , Raudonikis ir Pal tana
vičius — originaliuose kūri
niuose, o liaudies dainų harmo
nizacijoje — Lapinskas, Abar ius . 
M i k u l s k i s ir Naujal is . Dau
gelis pirmosios dalies kūr in ių 
buvo atl ikti be jokios palydos. 
Nuostabu, kad intonacija buvo 
švariai išlaikyta. Kai kuriose 
dainose galima buvo jausti aiškų 
sopranų dominavimą. Pirmoji 
koncerto dalis, ypač greitosios 
dainos, smagiai nuteikė klausyto
jus , kur ie negailėjo griausmingų 
plojimų. Tenka paminėti , kad 
buvo at l ikta dar viena labai grei
to tempo daina, neįrašyta pro
gramoje, kurią fortepijonu akom-

Po „Margučio" koncerto Chicagoje — „Čiurlionio" ansamblio meno vadovas 
ir dirigentas Gediminas Purlys bei ansamblio solistė Irena Grigaliūnaitė. Greta 
jos kairėje, stovi ansamblio koncertmeisterė Danutė Liaubienė. 

Jono Tamulaičio nuotrauka 

panavo pats dirigentas. Dėl labai 
gyvo tempo ne visus žodžius buvo 
galima spėti išgirsti. Pirmoji dai
na buvo Budrevičiaus „Pasveiki
nimas" — „mes sveikinam visus, 
kas myli dainą". Tai buvo š i l tas 

r t 

susipažinimas su klausytojais, ir 
ši daina iš kar to sudarė ryšį t a r p 
atlikėjų ir klausytojų. Viena iš 
įspūdingiausiai sudainuotų dainų 
buvo Abariaus „Augo bernelis". 
Dirigento Gedimino Purlio kur i 
nyje „Palaimink mane", pagal 
Putino tekstą, ryškiai pasirodė 
solis tė I r e n a G r i g a l i ū n a i t ė . 
Didelį įspūdį paliko Raudonikio 
„Jūra", parašyta pagal Bložes 
poeziją. Pradžioje solo partijos 
p i r m u s žodžius da inavo al
tai, antruosius — bosai. Šešių 
aštuntinių metras labai pri t iko 
jūros bangavimui. Daina buvo 
grakščiai at l ikta. įvedant choro 
siūbavimą šonais į skirt ingas 
puses. Puikus tekstas , įdomi 
muzika, pabaigai moduliuojanti į 
tonu aukštesnę tonaciją, choristų 
bangavimas — tai buvo viena iš 
puikiausių dainų pirmoje dalyje. 
„Tikėk savo ošiančia jūra, likimo 
raukšlelė delne, ugnelė aukš tam 
kalne.". 

Vyrų choras, nors ir ne 1950 
metų balsu pajėgumu, nuošir
džiai atliko Naujalio „Ant ka lno 
karklai". Antroji daina „Gimtieji 
toliai" neišvystė tokio skambė
jimo kaip pirmoji. ..Kai aš jojau 
per girele buvo sudainuota tonu 
aukščiau negu Mikulskio origi
nale. Dėmesį atkreipė sultingas 
mezzoforte trečiuose žodžiuose. 

Vyrų choras dainavo be jokio ins 
t rumento pr i tar imo, tačiau in
tonacija buvo pavyzdinga. Tari 
mas buvo aiškiai sup ran t amas . 

Antroji koncerto da l i s buvo at
l ikta su kanklių ir k i tų liaudies 
ins t rumentų palyda. Kanklės — 
.tai puošmena harmonizuotoms 
l iaudies dainoms. Nor s pati ha r 
monija paprasta , t a č i au įspūdis 
buvo ma lonus , y p a č dainoje 
„Skamba , skamba k a n k l i a i " . 
Daina buvo sudainuota su įpras
tu čiurlioniečiams k ruopš tumu 
„ K u r lygios lankos" — tribalsė 
da ina moterų chorui su kanklių 
pr i tar imu skambėjo pasigėrėti 
nai . „Švento Jono vakarėl į" , 
a t l ik ta su soliste I rena Griga
liūnaitė, buvo sudainuota tiksliai 
ir į t ikinančiai . „Nuvažiav" tėve
lis" — nors melodija minorinė, ta
čiau buvo įdomu klausyt i . Šioje 
dainoje solo parti jas at l iko Irena 
Grigal iūnai tė , Raimondas But
kus ir Valdas Žiedonis „Žveng" 
žirgelis" — puikiai nuskambėjusi 
daina su ilgomis fermatomis ir so
l is ta is I rena Gr iga l iūna i tė ir 
Algiu Gyliu. „Linelius roviau" — 
puikus balsų balansas. Simpatin 
gai solo part i jas da inavo Irena 
Grigal iūnai tė ir V ladas Plečkai
tis. Kūrinyje „Lietuva brangi" 
v e t e r a n a i bosai . . p a m i r š o " 
nu t rauk t i žemąją mi bemol gai
dą, kuri dar ilgai aidėjo ir gerai 
buvo girdėti balkone. 

Gegužės 20 dieną, 10:30 v.r 
pamaldų me tu Mergelės Marijos 
Gimimo parapijos maldykloje 
. .Čiurlionio" ansambl is giedojo 

Alfonso Mikulskio lietuviškas 
mišias. Buvo giedamos keturios 
mišių dalys: Viešpatie, pasigailėk. 
Pagarbinimas, Šventas :r Dievo 
Avinėli. Pirmosios t r \ s buvo 
atliktos su kanklių ir kai kur su 
ragelio palyda. Labai vykusiai 
skambėjo miš ių dalis ..šventas". 
Čia buvo girdimi ryškūs dinami
niai paki t imai . Mišių harmonija 
yra l iaudiška, labai paprasta, 
tačiau ..Dievo Avinėli jau yra 
kontrapunktas , paremtas skudu
čių pritarimu. Neturint -,-šudučių. 
buvo sugiedota be jokiom palydos, 
tik pabaigoje panaudoti \ argonai. 
Pamaldų m e t u buvo giedamos 
dar keturios Mikulskio giesmės. 
Maldininkų buvo artipilne bažny
čia. Klebonas kun. Jonas Kuzins-
kas prieš miš ias pranešė, kad šių 
pamaldų m e t u giedos ..Čiurlio
nio" ansambl i s . Maldininkai 
plojimais išreiškė dėkingumą už 
darnų giedojimą. 

Gediminas Purlys. ..Čiurlio
nio" ansamblio dirigentas — tai 
atgimstančios Lietuvos dovana 
„ Č i u r l i o n i o " ansambliui. J o 
nuostabi muzikinė atmintis jga-
lina jį a t l i k t i visą koncerto 
dirigavimą, nežvelgiant į gaidas, 
atsimenant visus įstojimus, dina
minius pakeit imus ir fermatas. 
Jis tik pasitikrina programoje 
dainų eilės tvarką, paduoda toną. 
ir choras baigia dainą tikslia into
nacija. Šeši mėnesiai intensyvaus 
darbo atnešė stiprius rezultatus. 

O n a Mikulskienė, ilgametė 
„Čiurlionio" ansamblio kanklių 
muzikos vadovė, pareigingai pa 
uošė kanklininkes, kurių buvo 

devynios. Kanklės sudarė pagrin
dinį pri tar imą antroje koncerto 
dalyje ir giedojimui maldykloje. 
Danutė Liaubienė. koncertmeis
terė, fortepijonu pritarė dviems 
mišraus choro dainoms pirmoje 
koncerto dalyje. 

Programoje nurodyta, kad an
samblio valdybo=i U r m i n i n k a s 
yra Vladas Plečkaitis. Ji* jau 
daugelį metų neša ant savo j.»čių 
milžiniška ansamblio adminis
travimo krovinį, -t gal yra ir 
valdyba, kurios Darius programo 
je išvardinti nelik" vietos. Šia 
proga ima p a g u r i a nusiteikti 
linksmiau ir išvardinti „Čiur 
lionio" ansambl choris tams 
rengėjų įbrėžtas neapdairumo 
žaizdeles. 

1950 m. bala džio 16 d. 
„Margut i s" ruošia oncertą visu 
iški lmingumu Ch igos Operos 
rūmuose. Progra' >je daugybė 
nuotraukų, skelbi. ia kepykla ir 
valgykla, taupyki ^ildykla. Dai
navusių choristų : tvardės mu 
zikos istorijai lie1 nežinomos. 

1951 m. baland 29 d. „Čiur 
lionio" ansambli? ieka Draugo 
romano konkurse- ^gramą. Pro
gramoje išspausrf i baldų pre 
kybos, namų pirk o skelbimai 
Dainavusių pa^ "lės taip ir 
palieka nežinom 

1954 m. lapkri 14 d. „Čiur 
lionio" ansambi itlieka kon 
cer tą Naujiena Chicagoje 
Kurie choristai t' ainavo, lieka 
paslaptis. 

1969 m. kovo I • BALF'o 25 
metų jubiliejus 'gramoje ko
misija banketo i alams pilna 
sudėtim. Kokie "istai daina 
vo, tenka spėliot dar — 1979 
m. gruodžio 9 d urlionis" vėl 
dainuoja B ALF" f ra nuotrau
ka , bet pavardėn ieliko vietos. 
Tai jau visgi pa7 ga. 

Todėl t enka sv inti „Margu 
čio vedėją" Petrą -nrtj, kad šių 
metų „Čiurlion ansamblio 
programoje yra nardinti visi 
choristai. O vald >s sudėtį bus 
galima paskelbt inančio kon
certo programoj' 

IŠ ŠIUOLAIKINĖS KANADOS POEZIJOS 

Lietuvių tautinio meno ansamblis ..CiurHoni* gegu* 
Chicagoje. 

k - *• • • r* • .liiur m- - *- n t re 
Jono Tamulaičio nuotrauka 

Po giedojimo ' 
lietuvių bažnyč 
ansamblio glol 
meno ansambl 
ruošė lietuvišk 
donų burokėliu 
vos" dirigentas 
pasiūlė prisirr.r-
surengti jungt ' 
„Dainavos" koi 
ir Chicagoje. Sv 
Reikia t ik laik 

ąuette Parko 
..Čiurlionio" 

jas Lietuvių 
Dainava" su 
itletų ir r au 
*us . „Daina 
•usPolikaitis 
istoriją ir vėl 
Čiurlionio" ir 
XA Clevelande 
ntina mint is 
(Oi ir pinigų 

Anna Mioduchovska 
NUOSTABU 

teises ginanti smagi liberali 
mėginau tau įkalti 
savo naują kanadišką filosofiją 
tiesmukiškai — patiko tau tai ar ne 
susigėdusi 
tavo išlenktų iš nuostabos antakių 
klausantis aistringų mano kalbų ir kaltin 

niekas manęs vardu nešauks 
kartojai vis ir kartojai 
juk nesu tik beasmenė būtybe 

kai gynei tūžmingai savo orumo, 
šalyje kuri nepanoro tavo žinių išminties 
tik šypsojo maloniai 

lūpas pravėrus išgirsdavai 
vien siuvamosios mašinos dūzgimą: 
piktą liūdną šaižų pavargusį 

puikioji kanada 
tu kartojai vis ir ieškojai 
etikečių su įrašu „pagaminta kanadoje" 
esame dėkingi 
netrokšk kad šauktų vardu 
ir šypsokis tik tuomet 
kai to norisi 

Kristjana Gunnars 

STEFAN EYJOLSFSSON 1 

kai buvau reikjavike 
nuo 70-74 eyjolfur'as kalbėjo 
apie persikėlimą 
apie švarų pribaigimą 

brazilijoje ar kanadoje 
ir kuomet mes atvykome 
jis persigalvojo 
susižeidė aš manau 
stebėdamas žudomą elnią 

nepaisant kad tai buvo 
švari mirtis be lėto 
mirtino gerklės perpjovimo 
buvau atsargi čiupau už ragų 
jis nebegalėjo judėti nusviro galva 
patiesė švarutį sprandą 

ir aš įsmeigiau nusmailintą 
odai lupti peili iškart 
už kaklo slankstelių stuburan 
ir eyjolfur'as perkirto kaip ugnimi 
šaukdamas it pusprotis 

imų 

mums nereikia elnio ak 
bet jau vėlu gyvulys 
nugaišo iš karto 
be kraujo be išmatų 

JOHANN BRIEM VI 

daug lagaminų pasiimu 
su savimi i kapą 

plačiadugnės omltys 
nebeplaukios visą rugpjūčio pabaigą 

per uinmpeg'o ežerą 
plukdau rąstus 

atgal ir atgal 
iš upės žiočių iki lentpjūvės — svaja 

aš mėginu įsikurt; 
mažose kapinaitėse 
baigiantis žiemai kuomet 
visi kvėpavimo takai 
užsikemša purvo pyragu 

aš pradėsiu pūti 
pūti visa: 
kūnas plaukai nagai 
kaulai ir tu 

kuomet tu daug vėliau 
atrasi mano kapą 
pavasariop iškask mano kaukole 

mano akys judės tavo delnuos 

tada pašauk save 
tris sykius 

regėsi save ribuliuojanti per ežerą 
svajotojau 
tau pasakys ką tu nori žinoti 

Iš anglų kalbos vertė EDITA NAZARAITĖ 

Anna Mioduchovska - rašytoja, lenku kilmės 
Savo prozą ir poeziją publikuoja įvairiuose Kanados 
žurnaluose, yra gavusi premijų už eilėraščius. Dirba 
leidybini darbą Edmontonc, Albertoje. 

Kristjana Gunnars - šiuolaikinė Kanados rašytoja, 
gimusi Islandijoje Penkių poezijos knygų ir vienos pro
zos knygos autore, leidėja, vertėja, dėsto literatūra 
Regina. Saskatchevan. 

Gediminas Purlys diriguoja „Čiurlionio ansamblio vyrų chorui „Marguėio" koncerte Chicagoje. 

„Čiurlionio" nnsamblio motery choras ir kanklių orkestras „Margučio" koncerte 
gentas Gediminas Purlys. Ansamblio kanklių orkestrui vadovauja Ona Mikulskicni . 

'hieugnje. Priekyje 

Jono 1 nmulaitSo nuotraukos 

S . 
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savaitės teatro! 
Gegužės 22 dieną prasidėjo III 

Tarptautinis Chicagos teatro fes
tivalis. J is t ruks 42 dienas, jame 
pasirodys dvylika teatrų su 16 pa
vadinimų spektakliais iš dešimt 
šalių. Kalbamės su festivalio 
rengėjais J a n e ir Bernard 
Sahlins. 

— Pradžiai — šiek tiek festiva
lio istorijos... 

Bernard Sabiins: Festivalis 
vyksta trečią kartą. Mes ren
giame jį kas antrus metus, nes 
sudėtinga spektaklius atgabenti; 
be to, sunku atrasti tikrai ver
tingus pastatymus — net jeigu 
ieškai po visą pasaulį. Ilgai 
užtrunka sutarčių sudarymas. 
Kiekvieneriais metais festivalis 
auga, pristato vis daugiau įdomių 
teatrų. O šie metai bus ypačiai 
geri . Fes t iva l io idėja gimė 
viename restorane ir buvo išdės
tyta ant staltiesės. Nuo to laiko 
ji išaugo iki dviejų su puse mili
jono dolerių vertės projekto, trun
kančio šešias savaites ir vykstan
čio trijuose teatruose. Tai labai 
sunkus darbas, bet atpildas di
džiulis. 

Jane Sahlins: Dar viena prie
žastis, kodėl festivalį rengiame 
kas antrus metus — reikia prasi
manyti pinigų. Mums pasisekė, 
mus remia Chicagos akcinės 
bendrovės, tačiau kasmet gauti 
pinigų yra sunku. 

Bernard Sahl ins : Je igu 
buvote Europoje, žinote: ten fes
tivaliai tar tum peizažo dalis — 
tiek jų daug. Jie rengiami nuolat. 
Tačiau Europoje užtenka nusiųs
ti trupei sunkvežimį. Kad už
sienio t r u p ė s a tke l i au tų j 
Ameriką, reikia apmokėti deko
racijų pervežimus laivu bei 
lėktuvu ir įveikti įvairiausių 
rūšių sunkumus. Tai reikalauja 
papildomo laiko ir pinigų. 

— Kas skiria Tarptautinį 
Chicagos teatro festivalį nuo kitų 
Amerikos festivalių? 

Jane Sahlins: Visų pirma 
Jungtinėse Valstybėse nėra tiek 
jau daug festivalių. Chicagos fes
tivalis yra vienintelis šiuo metu 
pastoviai rengiamas. Iki pra
ėjusių metų buvo dar vienas — 
prie New Yorko valstybinio uni
versiteto. Los Angeles buvo su
rengtas festivalis per Olimpines 
žaidynes, po trejų metų — dar 
vienas; š iemet jie taip pat 
ruošiasi. New Yorke festivalis 
įvyko 1988 metais; ateinantis bus 
tik kitąmet. Žodžiu, mes vienin
teliai nuolatiniai rengėjai, ir tai 
mūsų išskirtinis bruožas. Džiugu, 
kad teatrai iš viso pasaulio žino 
mus, nori pas mus atvykti... 

— Puiku! Jie beldžiasi į jūsų 
duris, taigi jums nereikia belstis 
l ju? 

Bernard Sahlins: Taip. bet 
prieš tai mes turim juos pama
tyti. Pasaulyje daug įdomių 
teatrų, bet ne tiek daug tikrai 
vertų pasirodyti festivalyje. Tai 
dar viena priežastis, kodėl mes 
rengiame festivalį kas dvejus 
metus. 

— Kokie {domiausi šių metų 
spektakliai? 

Bernard Sahlins: Tai labai, 
labai sudėtinga. Lietuviai su 
„Kvadratu" ir ..Diena*', kuri 
tęsiasi ilgiau už šimtmetj, vokie
čiai, prancūzai — nežinia, kurie 
geresni, bet jų visų teatrinė kalba 
labai vizuali. Vengrų ir anglų 
trupes atveža aukštąją komediją. 
Beje, anglų trupė ir jos režisierius 
Kenneth Branagh neseniai buvo 
pasiūlyti teatrinei Akademijos 
premijai. Žodžiu, kiekvienas 
turės iš ko pasirinkti, na ir įspū
džiai turbūt bus skirtingi... 

Jane Sahlins: O trupė iš Iz
raelio... Cameri Theatre iš Tel-
Avivo taip pat nuostabus. 

Bernard Sahlins: Taip pat 
Kanados teatrai... 

Jane Sahlins: Turėsim dvi 
trupes iš Kanados. 

— Gal supažindintumėt su 
šiais spektakliais? 

Jane Sahlins: Cameri Theatre 
„Shira" sukurtas Nobelio premi 
jos laureato S. Y. Agnon knygos 

Jaunimo teatro režisierius Eimuntas Nekrošius ir Tarptautinio Chicagos teatro 
festivalio rengėjas Bernard SahJins Trakuose. 

Stanislovo Kairio nuotrauka 

pagrindu. Veiksmas vystosi 
1940-ųjų metų Izraelyje. Tai 
meilės istorija tarp vedusio 
gydytojo ir slaugės. Spektaklis 
nuostabus. Mes laimingi, kad jis 
bus rodomas čia. 

Bernard Sahlins: Lytinė 
meilė šiame vaidinime nerodoma 
patraukliai. Ji naudojama iš
reikšti tai seksualinei krizei, 
kurią patiria vidutinio amžiaus 
žmonės bei žmonės, ilgai gyve 
nantys santuokoje, ir kuri pasi
reiškia meile iš šalies. Tai labai 
efektingai sudarytas meilės tri
kampis. 

— Ką galėtumėt pasakyti apie 
Theatre Repere „Drakono trilo-
gw"? 

Jane Sahlins: Tai ypatingas 
spektaklis — jis trunka šešias 
valandas. Bus vaidinamas tris 
kartus. Mes pajutome, kad kiek
vienas festivalis turi turėti savy 
je ir tam tikrą „bombą". Tokia 
„bomba" susprogdins ši spektaklį 
į dvi dalis — tai bus kiniškų 
užkandžių stalas, pasirodantis 
per patį vidurj vaidinimo. Tai 
įtraukta į bilieto kainą. 

Bernard Sahlins: Kodėl kiniš
kų? Todėl, kad spektaklyje kal
bama apie įvairius kinų ateivių 
rajonus Kanadoje, pereinant nuo 
vieno prie kito. Tai taip pat dviejų 
moterų, peržengusiu 70 metų. is

torija. Man atrodo, kad po 
„Nicholas Nickleby" spektaklio, 
parodyto prieš šešerius ar 
septynerius metus, ilgų vai
dinimų mintis užbūrė publiką. 
; — Yra keturi teatrai, kurie šie
met debiutuoja Jungtinėse Vals
tybėse — tai trupės iš Vokietijos, 
Izraelio. Meksikos ir Vengrijos... 

Jane Sahlins: Taip, ir mes tuo 
didžiuojamės. Vienas iš būdų 
ieškoti ir surasti naujų teatrų — 
lankymasis kituose festivaliuose. 
Taip 1988 metais Belgrado fes
tivalyje išgirdome apie vokiečių 
Theater an der Ruhr. Vengrijos 
Katoną Jozsef teatrą pasikvie
tėm, nes tai vienas iš puikiausių 
pasaulio teatrų. Gaila, kad su 
nuostabiu, juokingu savo spek
takliu „Valstybės inspektorius" 
(„The Government Inspector") jie 
bus čia tik vieną savaitę. Poli 
tinės situacijos Vengrijoje ir Lie
tuvoje požiūriu, bus labai įdomu 
matyti abu šiuos teatrus čia, 
Chicagoje. Dar viena debiu
tuojanti trupė yra iš Meksikos. 
Mes pamatėm juos Meksikos 
teatro festivalyje taipogi 1988 
metais — jie atstovavo Vercruz 
universitetui. 

Bernard Sahlins: Kalbant 
apie Theater an der Ruhr, Vo
kietijos kritikai pripažino jį ge
riausiu praėjusių metų teatru. 

Teatras nėr:- stiprus finansiškai, 
tai yra maž miestelio — Muehl-
heim teatrą- tačiau jis pajėgus 
sutraukti as-orius iš visos Euro
pos, nes tur. nuostabų režisierių. 
Jie daro stebėtinus dalykus. 
Smagu, kac ;ie atvyksta. 

^Pokalbį su Jane ir Bernard 
Sahlins „Draugo" kultūrinio prie
do puslapi* oe tęsime ateinantį 
šeštadienį, zcda taip pat plačiau 
kalbėsimės įpie festivalyje daly
vaujantį Jzunimo teatrą iš 
Lietuvos ir;': režisierių Eimuntą 
Nekrošių. Bt'.jau dabar skaityto
jams norėtumėm priminti Tarp
tautinio Chi/igos teatro festivalio 
datas:) 

Theatre Repere (Kanada) „The 
Dragon's Triiogy" — birželio 8-10 
d. UIC Theatre; 

Le Theatre de la Marmaille 
(Kanada) h Teatro Dell'Angolo 
(Italija) ber.iras spektaklis „Ter-
re Promise Terra Promessa" — 
birželio 12-17 d. Northvvestern 
universiteto Josephine Louis 
Theatre; 

The Rena:ssance Theatre Com-
pany (Didžioji Britanija) „A Mid-
summer Night's Dream"' ir „Ka
ralius Lyras" — gegužės 23 — 
birželio 3 d 3iackstone Theatre; 

Le Cirąue Imaginaire (Prancū
zija) - birželio 12-17 d. Black-
stone Theatre; 

The Katiną Jozsef Theatre 
(Vengrija) The Government I 
spector" - birželio 19-24 a. 
Blackstone Theatre; 

Theater Company of Veracruz 
(Meksika). Lierren las Puertas!" 
— birželio 12-15 d. Mexican Fine 
Arts Center Museum ir birželio 
16-19 d. I X Theatre; 
Theater ar. der Ruhr (Vokietija) 
„Threepe'tiy Opera" birželio 
4-6, 8- U d. Blackstone Theatre 
ir „The Croatian Faust" gegužės 
31-birželio 2 d. Northwestern 
universiteto Josephine Louis 
Theatre; 

Cameri Theatre of Tel-Aviv (Iz
raelis; „Shira" — gegužės 26-27 
d. Northwestern universiteto 
Josephine Louis Theatre; 

Jaunimo teatras (Lietuva) 
„Kvadratas" ir „Ilga kaip šimt
metis diena" — birželio 26-liepos 
1 d. Blackstone Theatre; 

Court Theatre (Chicaga, JAV) 
„The Beggar's Opera" ir „A 
Chorus of Disapproval" — gegu
žės 23-birželio 3 d. Court 
Theatre. University of Chicago: 

Latino Chicago Theatre Com 
pany JAV) ir Grupo Cultural 
Zero 'Meksika) „Puffin" — 
gegužes 23-birželio 3 d. The Fire-
house Theatre; 

Markei Theatre (Pietų Afrika) 
„Born in the R.S.A." — gegužės 
23-27 d. Northlight Theatre. 
Evanston. 

Ramunė Zdanavičiūtė 
Raimundas M. Lapas 

Vilniuje susitinka .Jaunimo teatro Aktorius Vidas Petkevičius ir Chicagos Tarptautinio teatro (e****^0 r*n<*i*' 
Bernard ir .Jane SahJins 

Politinis 
seminaras 

(Atkelta iš 2 psl.) 

JAV Lietuvių jaunimo 
sąjungos susirinkimas 

JAV Lietuvių jaunimo sąjungos 
nariai turėjo progos pasitarti, iš
rinkti naują valdybą, pasikalbėti 
rūpimomis temomis. Naujai vie
nerių metų kadencijai į JAV LJS 
valdybą išrinkti (visi iš rytinio 
JAV pakraščio): Sigutė Šnipaitė 
— pirmininkė, Regina Kulbytė, 
Elena Kazlaitė, Gailė Rastony-
tė, Rūta Kalvaitytė, Nida Vei-
taitė ir Vilius Sruoginis. Lyg 
šūkiu buvo naujos valdybos pasi
sakymas: kiek esame atlikę Bos
tone, atliksime ir visoje JAV 
Lietuvių jaunimo sąjungoje. Nau
jai valdybai rūpės paruošti JAV 
LJS atstovus į Pasaulio lietuvių 
jaunimo kongresą, išvystyti ir 
sustiprinti JAV LJS sričių ir apy
gardų sistemą ir, žinoma, koordi
nuoti išeivijos jaunimo veiklą 
Lietuvos naudai. Buvo žvelgta į 
artėjantį Gorbačiovo susitikimą 
su Bush'u ir svarstyta, kaip sėk
mingiausiai išnaudoti tas dienas, 
kai spaudos dėmesys bus sutelk
tas į tą įvykį. 

Šv. mišios, Lietuvos atstovas, 
pianino koncertas 

Sekmadienį, šv. mišių metu, 
kun. Atkočiūnas pranešė, kad 
Petras Cidzikas, grįžęs į Lietuvą, 
vėl vykdo bado streiką. Buvo 
pasimelsta už jį ir už Lietuvos 
motinas, laikantis Motinos dienos 
šventės tradicijos Lietuvoje (nors 
JAV ta diena švenčiama savaitę 
vėliau). 

Lietuvos atstovas (charge d'af-
faires) Washingtone Stasys Lo
zoraitis pasveikino seminaro da
lyvius, atvykusius į Lietuvos pa
siuntinybę. Jis tarė porą žodžių 
apie išeivijos pastangas dėl Lieti-
vos. Apgailestavo įvairių parale
lių fondų steigimą, ragino sustip
rinti esamas išeivijos lietuvių 
struktūras, o ne naujas kurti. 
Kaip pavyzdį, minėjo, kad ir kai 
kurie Europos kraštai (Italija bei 
Austrija) gali pagelbėti vaistus 
įvežti į Lietuvą veltui — reikia iš 
anksto tokius dalykus ištirti, 
kad neleistumėm pinigų, kur 
nebūtinai reikia. 

JAV Lietuvių jaunimo sąjungos 
nariai per Darių Sužiedėlį 
atsiuntė sveikinimus iš Lietuvos, 
kur jie šiuo metu darbuojasi. Jie 
priminė savo draugams, kad dirb
ti reikia, kur tik galim ir kaip 
galim. 

Pianistas Justas Dvarionas 
šiuo metu keliauja po Šiaurės 
Ameriką, globojamas Pasaulio 
lietuvių jaunimo sąjungos ir 
Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės, jo koncertai organizuojami 
Pasaul io l ie tuvių jaunimo 
sąjungos. Jis paskambino savo 
senelio Balio Dvariono ir M.K. 
Čiurlionio kūrinių. Talentingas 
jaunasis pianistas parodė savo 
gabumus, sužavėjo klausytojus, 
kurie, grįžę į savo namus Hart
forde, Chicagoje, Los Angeles, 
Detroite, Toronte (ir dar Mont-
realyje bei Calgary) galės iš
girsti ir išsamesnę pianisto 
koncertinę programą. 

Bendros pastabos 

JAV LJS valdyba ir jos Wa-
shingtono skyrius jau yra susi
laukę maždaug 500 dalyvių savo 
keturiuose seminaruose. Nors 
dabar JAV LJS valdyba yra 
„pasitraukusi" iš Washingtono, 
atrodo, kad seminaro ruoša ir 
toliau liks Washingtono skyriaus 
rankose. Kitas projektas, kurį 
teks užbaigti senajai valdybai, tai 
politinio darbo praktikos stipen
dijos išvystymas. Pinigai jau 
paskirti Lietuvių Fondo — prog
rama planuojama įgyvendinti 
1990 metų vasaros pabaigoje. Tai 
šiuo metu labai aktuali praktika 
lietuvių išeivių jaunimui. J se
minarą šiais metais buvo pa
kviesti ir atvyko įvairūs dalyviai: 
jauni ir vyresni studentai, jauni 
profesionalai , vyresn i visuome
n in inka i i a n n i m a s iš įvairiu 

Gintarė Marija Kižytė 

Gintarė Kižytė Chicagos scenoje 

Baigusi lituanistines mokyk
las, dalyvavusi lietuvių jaunimo 
organizacijų veikloje, Gintare 
Marija Kižytė, išėjusi dramos stu
dijas Columbia College, dabar 
vaidina Touchstone teatro (1225 
West Belmont) statomoje dramo
je „Sister Carrie". Tai drama
turgo Tom Creamer sukurtas vai
dinimas pagal Theodore Dreiser 
to paties pavadinimo romaną. 
Vokiečių kilmės Amerikos rašy
tojas Theodore Dreiser (1871-
1945) buvo tuometinės realizmo 
srovės amerikiečių literatūroje 
daugelio romanų autorius, dirbo 
kaip laikraštininkas Chicagos. 
St. Louis ir Toledo dienraščiuose. 
Romanas Sister Carrie, parašytas 
prieš šimtą metų (1890). paremtas 
jo paties šeimos išgyvenimu: jo 
sesuo su vedusiu saliūnininku. 
pagrobusiu saliūno pinigus, 
pabėgo į New Yorką. 

„Sister Carrie" drama intri
guojanti ir gyvenimiška. Mergina 
iš Wisconsin atvyksta pas seserį 
į Chicagą. Darbas jų šeimoje jai 
nepatinka. Ji suartėja su trau
kinyje susipažintu jaunu pran
cūzų kilmės vyru. Jo viliojama, 
susideda su juo, pasitraukia iš 
sesers šeimos. Vėliau ją pavilioja 
kitas vedęs, kurio padėtis jai ne
aiški. Drauge su juo pabėga į 
New Yorką. Ten tampa aktore, o 
anas vedęs vyras seklių sugau
namas, netenka pagrobtų pinigų, 
tampa benamiu skurdeiva. nuo 
kurio traukiasi ir ta mergina, 
nusivylusi tokiu gyvenimu. 

Veikale daug romantikos, mei
lės susikryžiavimų. Vaidinimo 
slinktis labai gyva. Scenos keičia
si kas kelios minutės ir jų 
keitimasis puikiai organizuotas. 
Žiūrovą visą laiką veda susi
dariusi intriga. įvesta dainų ir 
baleto. Kostiumai — praėjusio 

JAV kampų (nuo Californijos. 
Floridos ir South Carolina iki Il
linois. Michigan, Ohio. Pennsyl-
vanijos, Masachusetts, New 
York, New Jersey ir kitur), iš 
Kanados, Argentinos ir Lietuvos 
(šiuo metu gyvenantys JAV). 

Iš susitikimų, paskaitų klau
symosi, pabendravimų galima 
matyti ir girdėti, kaip įvairiuose 
pasaulio miestuose gyvenantis 
lietuvių jaunimas nesnaudžia. 

Reikia tikėtis, kad užmegzti ry
šiai padės seminaro dalyviams, 
grįžus į savo vietoves, toliau 
vykdyti sutelktinius, ne parale
lius projektus Lietuvos labui. 
Linkėtina JAV Lietuvių jaunimo 
«flilirtcrnQ naniai valdvhoi oiVmoc 

šimtmečio. Galima išvesti ir 
moralą — kokia klaida ardyti 
šeimą ir nuslysti nemoraliais ke
liais, prislegiančiais ir naiki
nančiais žmogų. 

Vaidinimui ypač didelį įnašą 
suteikusi talentinga režisierė Ina 
Marlowe. Susitikus su ja, buvo 
malonu girdėti, kaip ji šiltai at
siliepė apie lietuvaitę aktorę Gin
tarę Kižytę, vaidinančią Jessica, 
gerai įtinkančią į rinktinių paty
rusių aktorių kolektyvą. Pati 
režisierė turi bakalauro laipsnį įš 
vaidybos ir režisūros magistrą — 
abu įgytus Goodman teatro mo
kykloje. Chicagoje. 

Gintarė Kižytė anksčiau yra 
pasireiškusi kaip drabužių mo
deliuotoja. Dirbo ne vien Chi
cagoje, bet ir kituose didžiuo
siuose JAV miestuose, buvo pa
siųsta į Ispaiųją, Japoniją, Kiniją. 
Tebetęsdama modeliavimo darbą, 
ji dabar su dideliu nuoširdumu ir 
atsidėjimu dirba teatre. Tik per
nai baigusi teatro studijas Co
lumbia College, turėdama aiškų 
vaidybinį talentą, jau yra vaidi
nusi keturiuose Chicagos teatrų 
spektakliuose. 

Kada tik sąlygos ir laikas lei
džia, Gintarė Kižytė mielai daly
vauja Marijos Nekalto Prasidėji 
mo seserų rėmėjų rengiamose 
madų parodose. Gintarė Kižytė 
bus vertėja Vilniaus Jaunimo 
teatro aktoriams Tarptautiniame 
Chicagos teatro festivalyje, pa
gelbėdama jiems susikalbėti su 
amerikiečiais rengėjais ir teatro 
lankytojais. 

Ir šiuokart ..Sister Carrie" 
spektakliuose ji stipriai reiškiasi 
ne vien vaidyba, bet ir baletiniu 
šokiu. „Sister Carrie" statomas 
iki birželio 3 dienos. Nuėję žiū 
rovai nenuobodžiaus. 

Juoz. Pr. 

palaikyti ryšius su savo geo
grafiškai išsisklaidžiusiais 
nariais. Linkime buvusiai JAV 
LJS valdybai, sėkmingai baigu
siai dvejų metų kadenciją, ne
pailsti, dirbant Lietuvos naudai. 
Linkime JAV Lietuvių jaunimo 
sąjungos kasmetiniam politiniam 
seminarui žengti vis į priekį ir vis 
gerėti. 

• Gallery Astra. 308 West 
Erie. Chicagoje, iki rugpjūčio 
mėnesio vyksta dabartinių latvių 
dailininkų darbų paroda. Šios 
galerijos tikslas - eksponuoti 
naujausią Latvijos. Lietuvos ir 
Estijos meną. Gallery Astra tele
fonas: 312-664-6880. 
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