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apie "Emiliją Plateryte". 
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Brangieji, nesijaudinkite • * 

Ką nors perskaityti ir dėl to ne
sijaudinti — tai turbūt geriausia 
laikysena, santykiaujant su mūsų 
kai kuriais gruoblėtais raštais. Ki
taip sakant, pravartu neimti į gal
vą, jei kas spaudos žodžiu, kaip 
basliu, užvožia per tą pačią gal
velę. 

įsidėmėkime — rašančiojo sti
liaus aršumas nieko bendro ne
turi su neapykanta. Tai greičiau 
{gimta meilė rupiam spaudos žo
džiui. Kitaip nepatrauksi skaity
tojų dėmesio. 

Todėl, brangieji, nesijaudinkite 
ir dėl mano pastabų. Nieko ne
noriu įskaudinti. Nei sukritikuo
ti. Nei Įtikinti. Juo labiau nuste
binti, šneku su savimi apie eili
nius gyvenimo reiškinius, šiek tiek 
paanalizuoju, pajuokauju. Dėl fa
sono pakeliu balsą. Bet jokio pik
to tūžmo čia nėra. 

• 
Reta tauta turi tiek daug mu

zikos mylėtojų kaip mmų. Kon
certai, rečitaliai, koncertai ir vėl 
rečitaliai šviečia lietuvių savait
galių rampose. O ką jau sakyti 
apie operas, operetes... Ir jos pa
stovios. 

Ypač dieviname dailiai atro
dančių dainininkių pasirodymus. 
Negalima atsigėrėti jų kilnia lai
kysena prie fortepijono. Jų reper
tuaro pločiu. Džiaugiamės, kai 
po visko scenoje primadonos yra 
užverčiamos gėlių puokštėmis, 
lyg tai būtų jų paskutinis reči
talis. Savotiškas areviderči pub
likai. 

Tik choro koncertai šiandien 
yra retenybė. Todėl keliame ne
paprastas ovacijas, jei toks pasi
taiko. Vieni kitiems įrodinėjame 
gerai susidainavusio choro reikš
mę lietuviškai buičiai. 

O vis dėlto, jei koks chorvedys 
paprašo įsijungti i chorą, daž
niausiai atsakome: "Mielai lan
kyčiau, deja, neturiu klausos". 

Ak, toji klausa! Ilgainiui jos 
deficitas pasidarė toks didelis, kad 
reikia stebėtis: ar nėra tai mūsų 
laikmečio simptomas, o gal pap
rasčiausias būdas išsisukti nuo 

polifoninio bendravimo. 
Neseniai po viešnios solistės 

rečitalio užkalbinu vieną iš tokių 
tariamų klausos netekusių: **Na, 
kaip patiko dainininkė?". Kaip 
paprastai, susilaukiu pernelyg ži-
noviškos kritikos: "Dainavo nuo
širdžiai, bet didelio įspūdžio ne
padarė. Ne visi registrai vieno
dai išmiklinti, arijose šiek tiek de
tonavo, o liaudies dainų interpre
tacijose trūko liaudiško virpe
sio". 

Kaip matote, įvyko stebuklas 
— žmogus staiga atgavo prarastą 
klausą, dargi pavirto muzikos pro
fesorium. 

KOMPOZITORIAUS JULIAUS GAIDELIO SUKAKTIS 
STASYS UEPAS 

Lietuvių išeivijos moterimis 
skųstis negaliu. Nei vaišingumu 
nei patrauklumu jos niekam ne
nusileidžia. 

Svarbiausia — besisveikinda-
mos jos nedaro jokių atrankų. 
Net ir mane draugijoje pasitinka 
kaip ir kiekvieną seniai nematy
tą bičiuli — su didžiausiu glėbiu. 
Užmeta rankas ant kaklo, pri
glaudžia, cmakteli į žandą. Taip 
sakant, sveikina pagal visas šian
dienines tradicijas, atkeliavusias 
iš karštakraujo Oriento. 

Tačiau kiekviename glėbyje yra 
ir pavojų. 

Neseniai kultūrininkų vaišėse 
buvau iš eilės draugiškai glėbes
čiuojamas kelių išsikvėpinusių 
ponių. Nesigyniau. Juk man mo
teriškų emocijų proveržiai nepa
kenks. Deja, taip manydamas, 
klydau. 

Sugrįžęs namo pajutau, kad 
kaklo užpakalis kraujuoja. Atbu
las žvilgterėjau į veidrodį: o ten, 
ant kaklo, tarp mano plaukų li
kučių raudonavo du stambūs 
įdrėskimai. Kad tave kur bakūžė! 
Kas įdrėskė? Nejaugi vampyras? 
Katė? Spygliuota viela? Pagaliau 
nusprendžiau, jog tikriausiai kal
ta viena iš tų kvapnių ponių 
su ilgais sidabriniais nagais. Kuri? 
Supaisyk tu man. 

Po šio įvykio atvirai patariu 
kultūringoms ponioms: "Meskite 

Bostono plačiai išsidraikiusių 
priemiesčių atošakose Holbroo-
kas yra jų tolimiausia periferija 
pietuose. Riedėdamas pakalnėn 
jo idiliškąja Saulėgrąžų gatve 
link Juliaus ir Felicijos Gaidelių 
vienaaukščio namo, kaskart pa
galvoju: šitokios žalumos ramu
mėlis — ideali gūžta kompozito
riui kontempliuoti. Ovalais ir kū
giais išvirtę dekoratyvūs krūmai, 
it pilvoti sargai žaliom unifor
mom, driekiasi visu namo pasie
niu. Jin įkalnėlėje įžengiama ke
lių akmeninių pakopų laiptais. 
Tuos laiptus gražiai išgaubia pa
vasarį tarsi ugnelėmis žėruojan
tis apvalus raudonų rožių krū
mas, sakytumei, vyriausias di
džiūnas puošnioj gėlių karalystė
je 

Kartu su šeimininku svetainė
je mane pasitinka dar ir trečias 
pilnateisis jų šeimos narys — bi-
zoniškai nukarusiu, beveik pa
žeme velkamu pilvuku katytė. 
Viduje sienos nukabinėtos mūsų 
dailininkų paveikslais, kur roži
nių motyvų taip pat nestinga. Jų 
centre neseniai dail. V. Jonyno 
anglimi darytas šeimininko 
portretas žvelgia nuo sienos jo 
autentiškai giedriu žvilgsniu. 

Taigi šitokioj rožinėje aplin
koje, glostydamas savo katytę, š. 
m. balandžio 5 d. lietuvių komp. 
Julius Gaidelis užsklęs savo kū
rybingo gyvenimo septynių de
kadų skląsti. Nors mūsų kompo
zitorių elito šeimoj jis užima itin 
ryškią vietą, bet jo kūrybinų ap
linkybių vaizdas kai kur dar 
skendi tirštoj migloj.Tad būčiau 
laimingas, jei man pavyktų šia 
proga bent vieną kitą jo 
bruožų paryškinti. 

Užvedus kalbą apie kūrybą, 
mane, žinoma, labiausiai traukia 
jo gaidų lobynas. Tad paprašau 
parodyti man savo simfonijų 
rankraščių, šeimininkas nusive
da mane į gretimą darbo kam
barį. Kas gi čia? Naminio sola-
riumo modelis? O gal mūsų dei
vei Saulužei skirtoji menė? Dvi 
sienos su didžiulėm durim į dar
želį — beveik viskas ištisai iš sto
ro vaiskaus stiklo, skvarbaus 
linksmiem saulės spinduliam. 
Cia, va, ir pianinas ir patogus ra
šomasis stalas, o vieno pasienio 

plotu įrėminta talpi spinta, už
versta gaidomis ir knygomis. Ir 
tai šičia — miserabile visu! — 
poroje lentynų pageltusios ir nuš
čiuvusios styro jo brangiausiųjų 
rankraščių kupetos! Net šyptelė
jau: kurgi Gaidelio pagarba mu
zikos karalienės — simfonijos 
sostui? Betgi žvilgis į sukrautų 
gaidų stirtą mane jau nukreipia 
į meditacijas apie žmogiškojo fe
nomeno nuostabumą. Juk šiuose 
gaidų hieroglifuose įsikūnijusi 
dieviškoji kūrybos paslaptis. Juk 
šių rašalinių vingių raizgyne į-
šaldytas garsinių stebuklų pa
saulis, kurį simfoninis orkestras 
gali pabudinti audros siausmui 
ar lopšnės liūliavimui, Perkūno 
trenksmui ar vyturėlio čyravi
mui... 

Vartau rankose jo keturių pa
skutinių, jau Bostone parašytų, 
simfonijų partitūras. Pirmosios 
dvi, parašytos dar Lietuvoje, ten 
ir pasiliko, štai IlI-ji simfonija — 
Bostono New - England Konser
vatorijoj Gaidelio diplominis 
darbas muzikos magistrui gauti 
— dar niekad neišvydusi rampos 
šviesos. IV-tosios trečioji dalis 
Scherzo vieną kartą buvo atlikta 
New Yorke, diriguojant V. Ma-
rijošiui, o antrąją jos dalį Alleg-
ro 1958 m. pagrojo Bostono uni
versiteto simf. orkestas po Jeroni
mo Kačinsko batuta. V-toji 
dar tebelaukia premjeros. VT-ji, 
mažesnio sąstato simfoniniam 
orkestrui buvo atlikta, taip pat 
diriguojant V. Marijošiui, 1961 
m. Hartforde. 

— Gilumoj širdies jaučiu, jog 
geriausios savo simfonijos aš dar 
nesu parašęs, — nuoširdžiai pa
sisako jubiliatas. 

Tuo jis, man atrodo, reziu
muoja ir visų mūsų išeiviškųjų 
simfonistų tragiką: beveik be jo
kios vilties savo kūrinį kada nors 
išgirsti — iš kur gi jiem kokia 
paskata bei entuziazmas kurti? 
Kai vidinio potraukio ir meilės 
simfoninei muzikai mūsų visuo
menėje dar apgailėtinai maža, 
bauginančios tūkstantinės išlai
dos simf. orkestrui samdyti, ne
pakankamo surepetavimo, gal ir 

Kompozitorių* Joflus Gaidelis, koriam i. m. hrtandfio S d. sueina 70 meto. 
Nuotrauka Vytauto Maželio 

reikių panoramoje rūpestis savo 
simfonine muzika — gal labiau
siai apleistas, dykyne virtęs lau
kas. Lig šiol nebuvo girdėti, kad 
tą problemą ar LB Kultūros tary
bos ar Lietuvių fondo kuluaruo
se kam nors rimčiau pajudinti 
knietėtų. Ogi, rodos, taip logiš-

at&odo, gali didžiuotis stambiau
siais kūriniais produktingiausio 
mūsų kompozitoriaus vardu. To
kių kūrinių sąrašą pirmiausia 
puošia jo operos Dana ir Ginta
ro šalyj (po pastatymo 1976 m. 
Chicagoj iš vienaveiksmės jo da
bar išplėsta į pilną 3 veiksmų 

rūksta dailiai išriesta pypkutė. 
Ir jau kuris laikas pilvuziu-
kė meiliai glaustosi prie šeimi
ninko kojų. Jis katytę užsike
lia ant rankų. Pypkutė ar katy
tė? Kuri šių dviejų bičiulių jam 
brangesnė? Į šį klausimą dabar 
jau, atrodo, lengviau atsakyti, 
nes ir energingoji ponia Gaidelie-
nė bandžiusi savo vyrą divorsuo-
ti nuo šios dūminės draugystės, 
jau šioj kovoj irgi supasavo. Juk 
be pypkės kuogi tu, žmogau, be-
užtrenksi tą kasdieniškumą? Y-
pač kai toji kasdienybės letenėlė 
Gaidelio niekad švelniai neglos
to! Va, žiemos rytais dar su tam
sa jis nuveža žmonelę Bostonan 

Į į darbą ir apsisukęs tuoj dumia 
Brocktonan mišių atgiedoti. Vė
liau dienos metu kerpa distanci
jas į piano pamokas. Pirmadie
nių ir penktadienių vakarais la
šina prakaitą vyrų seksteto ir 
mišraus choro repeticijose, šešta
dienių rytais čirškia su lituanis
tiniais žvirbliukais. Sekmadienį 
gi vargonininkui ir chorvedžiui, 
kaip patys žinote, pati karčiau-
sioji darbymetė. 

O jau 27 metai, kai jis be jo
kio pertrūkio pluša su tais Bosto
no ar Brocktono lietuviškais 
chorais. Kaipgi beapskaičiuosi, 
kiek jo šiame darbe Širdies pa
aukota ir išsekinta sveikatos? 
Tik jo geležiniu ryžtu dar ir da
bar tame Brocktone tebedainuo-
ja, meniškai vis progresuodamas, 
visoj Bostono apygardoj vienin
telis lietuvių chorų mohikanas -
šv. Kazimiero par. mišrus choras. 
Bet kai kitose kolonijose spauda 
savo vietinių sambūrių veiklą 
dažniausiai pasitinka net per 
garsiais periiaupsinimo trimitais, 
kažkodėl kai kurie Bostono ko
respondentai, kaip tik priešingai, 
yra apsirgę perdėto rezervuotu
mo ligele, Brocktono pasišven
tėlių darbus traktuodami perne
lyg oficialiai, atkištinai... 

kai demokratiška būtų, kad mū- į operą), 6 simfonijos, baletas Či-
sų ūgtelėjęs Lietuvių fondas kas-1 činskas, 4 simfoninės poemos, 6 
met skirtų taip pat ir simfo- Į didelės kantatos, Dramatinė u-
niniam reikalui kokią pastovią Į vertiūra, 5 simf. šokiai ir jau 
stipendiją, kuri, sakysim, 2-3 me- j sieksninis katalogas mažesnių in-
tų slinktyje kaupdamosi, paga-1 strumentinių bei vokalinių vei-
liau įgalintų mus jau reguliariu 

nepasisekimo rizika mus kone v i - j ^ ^ ^ ^ - į ^ - į ^ 
sada nuo simfoninių užmojų a t - . . i e k u ž k a r s i o t i . 
baido. Tad mūsų kultūrinių po- Į 

Beje, jau labai seniai, taip se-
užmiršom net kada, 

velniop tuos raganiškus nagus. 
Juk nesate katės. Kam draskyti 
savo bičiulius. 

• 
Pagrįstai skundžiamasi, kad 

mūsų spauda pavėluotai pasiekia 
adresatą. Todėl pranešimus apie 
būsimus renginius skaitome irgi 
pavėluotai 

Net ir vietiniai laikraštėliai 
vėluoja su savo informacija. Apie 
šeštadienio ar sekmadienio "bū
simus" įvykius sužinai tik antra
dienį, nes tą dieną spaudos leidi
nys per laiškininko malonę atsi
dūrė dėžutėje. Ar ne pikta? Aiš
kų, kad taip. Pasaulis atžagarėja. 
Ir mes patys prie to prisidedam. 

Kokią išvadą galima būtų pa
daryti dėl tokio apkiautimo? 

Tik ironišką: šiandien laikraš
čių leidėjams jau ir nesvarbu, ar 
ultūrinis įvykis buvo ar bus: svar

bu, kad pareiga atspausdinti žinu
tę tapo ištesėta. 

• 
Austrų poeto ir dramaturgo 

Hugo von Hofmanstahlio dramoje 
""Kvailys ir Mirtis" veikėja Mir
tis taria šitokį užsklandos žodį: 
"Kokie keisti yra gyvieji, vis dar 
įžvelgiantys prasmę neprasmin
guose dalykuose". 

Panašiai ir Kostas Ostrauskas 
savo dramų knygoje "Čičinskas" 
mato prasmę neprasminguose da
lykuose. Ar nebus tai vienas bū
dingiausių XX a. dramaturgi
jos bruožų — bandymas išju
dinti prasmingas tiesas ten, kur 
tų tiesų, įprastu žvilgsniu žvel
giant, nėra. 

Žodžiu projekcija į negirdėtas, 
neregėtas būsenas įmanoma, tik 
vaidinant ar kvailiojant 

Pr. Visvydas 

kalų. 
Mano galva, ypač jo kanta

toms išeivijoj turėtų būti skiria
ma bent dvigubai daugiau de

niai, jog užmiršom net Kaaa, i mesio negu lig šiol. Mum tikrai 
simfoninį lietuvių kompozitorių j jau nedovanotina, kad jo kanta-
koncertą beturėjome. Kiek mano • tos Partizanų motina (J. Aisčio 
žinios siekia, Chicagoje rūpina- j ž.) ir Giesmė apie Gediminą (B. 
masi, kad dar šį pavasarį; Sruogos ž.) dar tebedulka lenty-
čia įvyktų lietuviškos simfoninės; noje, niekur nesulaukusios prem-
muzikos koncertas, kuriame ša- į jerps. Ir pakartotinai statomos, 
lia M.K. Čiurlionio, VI. Jakubė-; jo visos kantatos galėtų gražiau-
no ir J. Kačinsko veikalų būtų 1 šiai atlikti dvejopai palaimingą 

funkciją, keldamos išeivių pat
riotinę dvasią ir kartu prusinda-

atlikta ir Gaidelio FV-toji simfo
nija. Be abejo, tai jo sukaktyje 
būtų bene pati vertingiausioj! mos jų aukštesnį meninį skonį. 
dovana ne tik pačiam jubiliatui, į Juk kaip tik jose stipriausiai iš-
bet ir visai mūsų visuomenei. To
kios savosios kūrybos koncertinių 
išgyvenimų injekcijos gali ge
riausiai atgaivinti simfonisto kū
rybinio kraujo apytaką. Gyvoji 
koncertinė paskata, įžiebianti 
kūrybinį entuziazmą ir leidžian
ti pasimokyti iš savo klaidų, yra 
kiekvienam kūrėjui būtina. Juo 
labiau jau daug sukūrusiam. O. 
Julius Gaidelis dar vis lig šiol, i pozitoriaus burnoj jau seniai 

sikristalizavo Gaidelio lietuviš
kos pasaulėjautos kūrybinė paga
va, jo lietuviškosios dvasios in
tymių elementų pasąmoninis nu
švitimas, ypač per jo savitą, nors 
ir labai panašėjančią į liaudiš
kąją, melodinę invenciją. 

Kompozitorius ir kasdienybės 
fcrumpKai 

Mudviejų pokalbio metu kom-

— O, tas patėviškas spaudos 
šaltumas net ir po sėkmingiau
sių choro pasirodymų, aišku, 
mano choristų akstinamai nevei
kia, — sielojasi kompozitorius, 
raminamas vis tirštėjančių bi
čiuliškų dūmų. 

Kai aš palyginu šį kasdieniš
ko veido Gaidelį šitoj rožiniai dū
minėj aplinkoj su anuo Įritu — 
simfoniniam sūkuryj padangė
mis lekiančiu sparnuočiu, nu
stembu kontrastine to paties 
žmogaus transformacija. Dėl to 
visų mūsų akys jo šioje sukakty
je visų pirma, žinoma, viltingai 
nukrypsta į aną skrajūną, mūsų 
muzikinio Parnaso gyventoją. 
Juk jis yra vienas iš tos mažos 
saujelės mūsų kompozitorių, ku
rių kūrybos rinktiniai puslapiai, 
jei tik mes mokėtume vienodai 
gerai čia organizuotis ir meni
niu ir finansiniu atžvilgiais, ga
lėtų be nuoraudžio mus repre
zentuoti ir amerikietiniame kla
sikinės muzikos forume. Galbūt 
net nemažesniu pasisekimu, ko
kį čia turi, sakysim, jų toks žy
mūnas kompozitorius Roger Ses-
sions. kai kuriais savo kūrybi
niais aspektais netgi labai pana
šus į mūsų modernistą. 

Tad bent mintyje keldami už 
mūsų brangųjį Jubiliatą lietuviš
ko midučio sklidiną taurę, pa-

(Nukelta į 2 psl.) 

v-
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IOJI scenos 
Yra žmonių, kurie savuosius 

gimtadienio jubiliejus garsina 
spaudoje, o yra ir tokių, kurie 
tuos gyvenimo faktus pamini sau 
tylomis, praeina negirdomis. 

I paskutiniųjų kategoriją yra 
priskaitytina Vera Solovjovą — 
Oleka- Žilinskienė, buv. Mask
vos Dailės, II-jo Maskvos Dailės ir 
Lietuvos Valstybinės dramos te
atrų aktorė, a.a. Andriaus Ole
kos — Žilinsko, mūsų Valstybi
nio dramos teatro novatoriaus, 
našlė, dabar gyvenanti prie New 
Yorko. 

Apsčiai šios aktorės jubiliejų 
nuslinko praeitin negirdomis, 
nors teatrui jinai dirbo visą savo 
gyvenimą. Galbūt tik josios 85 
metų sukaktis buvo prisminta 
kiek iškilmingiau ir plačiau: jos 
buvę mokiniai, draugai ir bičiu
liai bei artimieji giminės padarė 
jai staigmeną ir susirinko pobū
viui 

Šiuomi norima pristatyti mūsų 
skaitančiai visuomenei šią teatro 
darbuotoją, atidavusią dalį ir 
mūsų Lietuvos Valstybinei dra 
mai. 

Vera Solovjovą gimė 1892 me
tų pradžioje Sevastopolyje — 
Kryme, kilmingoj kariškio šei
moje. Maskvoje mokėsi Impera
toriškoje mergaičių gimnarijo- Į pirmąją studiją, kuri vėliau tapo 
je — internate, skirtoje kariškių II Maskvos Dailės teatru, Vera So-
vaikams, kur buvo griežta discip-1 fovjova buvo jon priimta ir gili-
lina ir kreipiamas dėmesys į hu-Į n o žinias, kad visapusiškai susi-

VITAUS P. ŽUKAUSKAS 

improvizacijos, ruošiamos scenos 
iš veikalų ir kartu reikėdavo da
lyvauti dramos pastatymuose. 

Pirmasis Solovjovos pasirody
mas Maskvos Dailės teatre buvo 
"Boriso Godunovo" spektaklyje, 
baliaus scenoje — minioje, be 
žodžių. Toliau teko pasirodyti 
Grybojedovo veikale "Vargas dėl 
proto", vėl baliaus scenoje, tik ši 
kartą reikėjo jau šokti ir savo 
tarpe kalbėtis prancūziškai (taip 
reikalavo režisierius), bet publi
kai negirdint. 

Šalia dramos studijų jinai 3 
metus mokėsi modernaus — iš
raiškos šokio pas Izadorą Dun-
can mokinę Rabenek. 

Vieną vasarą šokio grupė bu
vo pakviesta gastrolėm Vokieti
jon ir AngUjon. K.S. Stanislavs-
kis buvo priešingas bet kokiems 
pasirodymams savo mokinių ne 
MDT scenoje, bet antrasis direk
torius Nemirovič - Dančenko 
peršnekėjo Stanislavskį ir 8 mer
gaitės, jų tarpe ir Vera, išvyko 
gastrolėms. 

Stanislavskiui suorganizavus 
vadinamą Maskvos Dailės teatro 

manitarinių mokslų šakas, sveti 
mas kalbas (turėdavo vieną die
ną kalbėt prancūziškai, o kitą— 
vokiškai ir net nebuvo leidžia
ma savo tarpe rusiškai kalbėtis) 
bei literatūrą. Todėl mokines 
mokėdavo atmintinai gausybę po
etu. 

Vera dažnai savo draugėms 
deklamuodavo eilėraščius pavai
dindama ir net pravirkdindavo sa-

pažintų su Stanislavskio sistema 
bei metodu. 

1913 m. sausio 15 d. buvo Pir
mosios studijos debiutas, kuriam 
parinkta Heijermanso 4 pav. pje
sė "Vilties sudužimas". Ją režisa
vo R. Boleslavskis, prižiūrimas 
Stanislavskio. Vera Solovjovą 
vaidino pagrindinį Jo vaidmenį. 

Primintina, kad šis veikalas 
1936 m. buvo pastatytas ir Klai-

vo mokslo drauges, rečituodama j pėdos Valst dramos teatre, rėži 
tragiškas poemas. Mergaitės taip 
pat buvo mokomos ir muzikos. 

Vienas iš mokytojų buvo ir 
garsusis S. Rachmaninov, pianis
tas — kompozitorius. Vera mėgo 
skambinti pianinu ir buvo čia 
gerokai pažengusi, todėl jai tek
davo dalyvauti gimnazijos pasi
rodymuose, koncertuose. 

Mokinės buvo dažnai vedamos 
į teatrus, ir didžiausia bausmė 

suojant R. Juknevičiui, ir vadi
nosi ki l t is". 

Vėliau sekė ir kiti veikalai, ku
riuose vaidino Solovjovą, o josios 
partneriai buvo žinomieji to me
to aktoriai. Ji vaidino įvairias ro
les ir labai sėkmingai Žymesnie
ji vaidmens buvo atlikti: Slovac
kio "Balladina", D'Annunzio 
"Jorio duktė", Beecher - Stowe 
"Dėdės Tomo lūšnelė", Gorkio 

būdavo nepatekti į tokią išvyką, j''Dugne", Čechovo "Dėdė Varna 
Vera gimnaziją baigė, gaudą- j Dickenso "Svirplys užkrosny" ir 

ma sidabro medalį. 
Vera Solovojova į Maskvos Dai

lės teatro dramos mokyklą 

kituose. 
Pvz., Dickenso "Svirplyje" So

lovjovą vaidino aklą Kalebo duk-

draugė ėjo laikyti stojamųjų eg 
zaminų dramos mokyklon. 

studiją pateko atsitiktinai. Josios {terį Bertą. Siame pastatyme Ka 
" lebą vaidino M. Čechovas (vė

liau dirbęs ir Lietuvos Valst dra-
Draugės prikalbinta palaikyti j m o s teatre), o Mr. Tackleton 
jai kompaniją, Vera susigundė garSUsis E. Vachtangovas. 
pamėgint savo laimę dėl juoko, Apie Solovjovos sukurtą vaid-
šiaip sau. Nuėjo kartu. Tuo kar- m e n į kritikas Solus taip rašo: B 
tu reikėjo egzaminuos padėklą- aktorių tenka pirmiausia pa-
muoti eilėraštį ir pasakėčią. 

Pakvietė ir ją egzaminams. 
Dabar Vera pirmą kartą pamatė 
žinomąjį K.S. Stanislavskį, Ne
mirovič — Dančenko ir kitus 
Maskvos Dailės teatro aktorius — 
komisijos narius. 

Aišku susijaudino, pasijuto 
nedrąsiai, nors ir nepaprastai 
grakščiu reveransu, išmoktu 
mokykloje, pasveikino komisiją. 

Pabaigus deklamacijas, ją pasi
šaukė Stanislavskis prie stalo ir 
paklausė, ar negalėtų perbėgti 
per kambarį ir pavaizduoti "gai
dį"? Jinai sutiko atlikti šią im
provizaciją, ir tuo egzaminai bai
gėsi. 
Sekančią dieną dideliam nustebi

mui teatro lentoje pamatė savo 
pavardę. Salia josios buvo dar 
viena pavardė — Marijos Idano-
vos, kuri vėliau tapo Veros ge
riausia draugė. B 250 laikiusių 
egzaminus tik jos dvi buvo pri
imtos į dramos mokyklą. 

Dramos mokykloje buvo mo
koma balso pastatymo, tarenos, 
fechtavimosi, šokio (klasikinio 

žymėti akląją Bertą. Jos ekspresy 
vus veidas kartais buvo pripildy
tas didžios tragedijos ir visada 
pasiekdavo aktoriško saiko rei
kalavimus. Rolę vaidino didelio 
ir tikro talento jauna aktorė Ve
ra Solovjovą, apšviesta savo 
žavesio ir jaunystės." 

Solovjovą dažniausiai vaidin
davo stirpių charakterių ar tra
giškas roles. Kritikas P. Markov 
apie ją išsireiškė: "Jos kelias yra 
nuo psichologiniai stiprios dra
mos iki tragedijos. Tai matyti iš 
jos sukurtų vaidmenų., atrodo, 
kad aktorė atsiplėšia nuo kont
roliavimo formos... ir publika iš
girsta riksmą tikro skausmo, žo
džių, jausmų, B Solovjovos mes h 
tikimės tragedijos įsikūnijimo 
scenoje". 

1920 m. Vera Solovjovą ište
kėjo už Andriaus Olekos - Žilins
ko ir tais metais atvažiavo Lie
tuvon. Tačiau čia nepavyko pri
tapti prie organizuojamos Dailės 
mylėtojų draugijos vaidyklos 
Kaune, būsimojo Valstybinio 
dramos teatro. Tuomet jiedu iš 

ir išraiškos), vaidybos technikos, į vyko Paryžiun ir čia prisijungė 

prie "Šikšnosparnio" grupės, ku
rią sudarė buv. Maskvos teatrų 
aktoriai, vad, Bražeco. Šioje gru
pėje buvo ano meto garsieji ak
toriai Kniper - Čechovą, KaSalo-
vas ir kiti. Vėliau ši grupė per
sikėlė Cekoslovakijon ir buvo ži
noma, kaip Prahos grupė, plačiai 
gastroliavusi po Europos did
miesčius. 

1922 m. Stanislavskio kvieti
mu dalis šios teatro grupės ak
torių grižo į Maksvą —• Dailės te-
atran. Jų tarpe ir abudu Žilins
kai Kiti gi liko užsienyje 

Sugrįžusi Maskvon, Vera buvo 
viena iš žinomesniųjų aktorių ir 
pagrindinių vaidmenų įvairiuose 
veikaluose interpretatorė. 

1929 m. Andrius Oleka - Ži
linskas buvo pakviestas prisijun
ti prie jau veikiančio Valstybi
nio Dramos teatro Kaune. Tuo 
kvietimu pasinaudojo ir tais pa
čiais metais išvyko iš Sov. Są
jungos, o Vera atvyko Lietuvon 
1931 metais. 

Išvykimas buvo sutvarkytas 
oficialiai, mūsų diplomatams J. 
Baltrušaičiui ir Ign. Šeiniui tar
pininkaujant Leidimas išvykti 
buvo duotas todėl, kad abu Ži
linskai buvo neatsisakę Lietuvos 
pilietybės ir kaip Lietuvos pilie
čiai išvyko savan kraštan. 

Atvykus buvo priimti į Valsty
binį dramos teatrą. Statant M. 
Čechovui Šekspyro "Hamletą", 
pagrindinį Hamleto vaidmenį 
vaidino Andrius Oleka-Žilinskas, 
o karalienę — Vera Solovjovą -
-Žilinskienė, kuri savo vaidyba ir 
lietuvių kalbos mokėjimu bei ta-
rena nustebino visuomenę ir kri
tikus. 

Net prezidentas Ant. Smeto
na, žiūrėjęs "Hamletą", Verai 
Solovjovai pasakė komplimentą 
už lietuvių kalbos gražų vartoji
mą. Tą įvykį dar ir šiandien ji- J 
nai prisimena ir jį labai vertina 

Jos lietuvių kalbos mokytojais j s**5 . »• « • * 
buvo Andriaus senelis ir rež.; f*1*.1 P^ 1* 3* 
Kastantas Glinskis, o ruošiant j ^rsijoms. 
"Hamleto" spektaklį lietuvių kal
bos ją mokė kalbininkas pro f. 
Balčikonis, kurį aktorė mini su 
dėkingumu. 

Solovjovą taip pat vaidino 
Bairono "Manfrede" Nemizidą. 

Žilinskai iš Lietuos; per Pary
žių atvyko Amerikon, kur A. O-
leka - Žilinskas mėgino laimę 
Broadway, o Vera Solovjovą pa
suko pedagogės keliu — atidarė 
vaidybos studiją Carnegie Hali, 
New Yorko miesto centre. 

Amerikiečių teatro žmonių tar
pe Vera Solovjovą yra labai ver
tinama, kaip Stanislavskio siste
mos — metodo didelė žinovė ir 
kaip gera pedagogė, mokanti 
medžiagą perteikti savo moki
niams. Keletas jos mokinių yra 
patekę i BroadVay ir į Holly-
woodą. 

Vasaros metu daugeli metų ji
nai buvo kviečiama vaidybos 
dėstyti specialiuose dramos kur
suose, Kalifornijoje, N. Carolina 
dramos mokyklose ir kitose vie
tovėse. 

Be Solovjovos Amerikoje dar 
yra keletas Maskvos teatrų akto
rių, gyvenančių New Yorke — Bo-
ris Belostocki ir Natalja Boleslav-
skaja, o San Francisce — Alek-
sandr Sergejevič Orlov ir Tamara 
Kristoforovna Dekarhanova. 

B pedagoginio darbo prieš ke
letą metų Solovjovą pasitraukė 
poilsiui ir šiuo metu rašo savo 
prisiminimus apie teatrinę karje
rą ir įdomius savo išgyvenimus. 

Turiningas Veros Solovjovos -
Oleka - Žilinskienės gyvenimas 
yra vertas išsamesnės studijos, 
nes to gyvenimo dalis priklauso 
ir mūsų lietuviškajam teatrui ir 
jo didžiam režisieriui Andriui O-
lekai - Žilinskui 

Solovjovą — Oteka-Zillwkl«nS 

Stratfordo festivalio 27-tojo 
sezono programa 

ALFONSAS NAKAS 

Nors ateinančiai vasarai kana-
diškis Stratfordo festivalis paruo
šė truputį mažiau veikalų, negu 

nnell, Frank Maraden ir Stephen 
Russell. Įsidėmėtina, kad King 
Lear bus pastatyta tik pačiame 

pereitais metais, bet šis sezonas j sezono gale, tik vienam mėnesiui, 
bus ilgiausias festivalio istorijoj. į tad bus gal tik keliolika spektak-
Pirmasis spektaklis, gala-vakaras, lių, kas Stratfordo festivalyje re-
įvyks birželio 4, o paskutiniai į tokai tepasitaiko. Galima spėti, 

Į vaidinimai užsibaigs tik po pil 
nų penkių mėnesių, lapkričio 4. 
Iš tikrųjų, visuose trijuose teat-

• ruose jau bus vaidinama nuo ge
gužės 7, bet gegužė skirta spe-

mokyklų eks-

Ką šią vasarą Stratfordo teat
ruose matysime? 

Pradėkime William'o Shakes-
peare'o veikalais, kurių statoma 
septyni: keturi Festivalio teatre, 

jog į festivalio kolektyvą įliejus 
pasaulinio garso aktorių Peter Us-
tinov, sezono gale, karaliaus 
Lear'o vaidmeny jam bus leista 
tik "apšilti" ir kad sekančiam se
zone jis jau vaidins kelias pa
grindines roles. Pagaliau Third 
Stage teatre matysime The Ta-
ming of The Shreiv fliepos 1 — 
spalio 7) . 

Sezono repertuaro kiti šeši vei
kalai yra įvairių autorių. Shel-

du Avon ir vienas Third Stage!don R o s e n ' ° Ned f - * " * **: 
teatre. Festivalio teatre bus vaidi-1 ^mas A v o n s c e n oJ e (erzelio 5 
narna: Love>s Labour's Lošt (nuo1;— h e P° s 28>- T a l ' atrod°> d v i e -
birželio 5 iki lapkričio 2), First Ju Broadvvay aktorių (John Ba-
Par of Henry IV (birželio 6 — r r v m o r e i r Edwaf"d Sheldon) gy-
lapkričio l)^eooruf Port of Hen- v e n i m o d r a m a - ° s c a r W l l d e ko" 
ry IV birželio 7 - spalio 31) ir m e d iJa The ^^riportance of Being 
Othello (rugpiūčio 8 — lapkri-! f a r n « t matysime Avon scenoje 
čio 4). Avon teatre - W W r t > 7 ~ . > g h g ^ 1 ^ T l t f a d Box Office, P.O.Box 520,, 

paprastu pasisekimu JI Stratforde į c ^ J i rZJLJl x,e i, « ™ , £ ? ' 

skutinis Avon teatro veikalas, 
Edward Bond'o The Woman, 
bus vaidinamas tarp rugpiūčio 
7 ir spalio 13. Tai drama, vaiz
duojanti senovės Troją ir Grai
kiją, su pagrindine veikėja kara
liene Hecuba. Niekada anksčiau 
nevaidinta Siaurės Amerikoje. 

Galiausiai, nuo vidurio sezo
no bus vaidinami du veikalai 
Third Stage scenoja Tai Steve 
Petch'o dramos Victoria pasauli
nė premjera (rugpiūčio 8), ku
rią seks virtinė spektaklių iki rug
piūčio 29 ir iš Federico Garcia 
Lorca veikalo Kenneth'o Dyba 
scenai pritaikyta drama Yerma, 
festvalyje užtruksianti nuo rug
piūčio 25 iki spalio 6. 

Vaidinančio personalo, kurį 
čia vadina "The Company", yra 
84. Jų tarpe randame, be anks
čiau minėtų keturių karalius vai
dinsiančių vyrų, apsčiai aktorių, 
kuriais galėtų didžiuotis geriausi 
pasaulio teatrai. Štai keliolika: 
Richard Monette, Domini Blythe, 
William Needles, Marti Mara
den, Eric Donkin, Martha Hen
ry, William Hutt, Douglas Rain, 
Jennifer Phipps, Graeme Camp
bell, Amelia Hali, Lewis Gordon, 
Max Helpmann, Diane A'Aąila. 

Vėl visiškai susveikęs ir įvai
rias problemas nugalėjęs, vyriau
siu režisierium bei meno vadovu 
lieka dinamiškasis Robin Phillips. 
Jo pavaduotojas ir vyriausias 
dramaturgas — Urjo Kareda. Ki
tų šešių režisierių tarpe yra anks
tesniais metais pagarsėję Peter 
Moss, Pamela Hawthom, Zoe 
Caldwell. Nebeminėsiu sceno
vaizdį bei kostiumus kuriančių 
dailininkų, nei muzikinį foną tei
kiančių kompozitorių. Per daug už 
imtų vietos, o vaidinimų nema
čiusiems jų pavardės dar mažai 
ką tesako. 

Stratfordo festivalis pasižymi 
ir aukštos kokybės koncertais. 
Šią vasarą įvyks keturi džiazo ir 
du kanadiečių pop-muzikos kon
certai (šitokia priešingybė sce
nos klasikams!). Štai džiazas: lie
pos 2 — Dizzy Gillespie; liepos 
9 — Sarah Vaughan; rugpiūčio 
6 — Preservation Hali Jazz B and; 
ir rugpiūčio 13 — Gary Burton 
kvartetas. Pop-muzikos: rugpiū
čio 20 — Valdy; ir rugpiūčio 
27 — Kate and Anna Garrigle. 
Visų šešių koncertų herojų pa
vardės man absoliučiai nieko ne
sako. Bet tikiu, kad modernios 
muzikos mėgėjams, ypač jauni
mui, yra žinomos. 

Eventualiems Stratfordo festi
valio lankytojams visų pirma pa
tariu parašyti laiškelį ir papra
šyti brošiūros "Stratford 1979". 
Joje rasite visą informaciją ir 
smulkų, aiškų viso sezono vaidi
nimų planą. Rašyti adresu: Fes 

Kompozitoriaus 
Juliaus Gaidefio 

sukaktis 
(Atkelta iš 1 psL) 

fl 

linkėkime jam pirmiausia po 
draskiais kasdienybės bei -am
žiaus krumpliais kūrybiškai nie
kad nepalūžti ir, senojo Goethės 
pavyzdžiu, visad išlaikyti kūrėjo 
jauną dvasią. 
* Tegul dar ilgoje būsimųjų pa

vasarių vilkstinėje kasmet skais
čiai pražysta jo panamėje tas. ug
niaspalvis rožynas, džiaugsmin
gai sveikindamas savo šeiminin
ko vis naujų kūrybinių žiedų iš-
siskleidimą ir kvepėjimą, inuiia 

\II (birželio 6 — lapkričio 3) iri 
King Lear (spalio 5 — lapkri
čio 4). Richard II dramoje kara
lių Richardą pamainomis vai
dins trys aktoriai: Nicholas Pe-

vaidinta 1975 ir 1976 metais. Be
veik visą sezoną (birželio 5 — 
spalio 27) Avon teatre tesis Phi
lip Bany muzikinio veikalo Ha-
ppy Neiv Year spektakliai. Ir pa-

Stratford, Ontario N5A 6V2 (Ca 
nada). Rašyti nedelsiant, nes bi
lietų kasa, užsakymams raštu, 
jau veikia nuo kovo 5. Gavę 
brošiūrą "Stratford 1979**, rasite 

Lietuvaite Stratfordo festivalyje 
Džiugu matyti mūsų jaunus 

profesionalus, sėkmingai dirban
čius savo srityse, o ypač tuos, ku
rie apsisprendė už vadinamąsias 
nepelningas profesijas, kaip pvz. 
čikagietė Ingrida Blekytė, pasi
rinkusi scenos meną. 

Teatras Ingridą sužavėjo, ka
da ji vaikystėje paragavo "scenos 
burtų", dalyvaudama akt Z. Ke-
velaitytės - Visockienės režisuo
tuose vaidinimuose. Jaunimo 
centro sceną vėliau pakeitė Chi-
cagos Goodman teatro vasaros 
mokykla ir tolimesnės teatro 
studijos Illinois universitete ir 
Kanados Teatro mokykloje, Mont-
realyje. Studijas Ingrida baigė 
meno* bakalauro laipsniu Vikto
rijos universitete, Britų Kolumbi
joj, Kanadoje. 

Gražusis Viktorijos miestas ta
po antraisiais Ingridos namais. 

Ten ji gyvena ir pastoviai dirba 
Belfry teatre. 

Garsiojo Stratfordo teatro Ka
nadoje direktorius, Robin Phil
lips, kasmet renkasi aktorius Šek
spyro festivaliui. Siame festivaly
je vaidinti kartu su scenos garse
nybėmis yra kiekvieno jauno ak
toriaus svajonė. Džiaugiamės, 
kad Ingridos gabumus ir gerą pa
siruošimą R. Phillips įvertino, ir 
ji šių metų festivalio sezone vai
dins Lorcos "Yermoje", E. Bond 
"Moteryje" ir Šekspyro "Ričarde 
II-jam". Šekspyro Festivalis Strat
fordo teatre tęsiasi nuo balan
džio iki lapkričio mėn. 

Sveikiname jauną aktorę, lin
kėdami geriausios sėkmės! 

Ingrida yra baigusi Marijos 
aukštesniąją mokyklą,Chicagos 
Aukštesniąją lituanistinę mo
kyklą; ji dalyvavo ateitininkų 

veikloje, vadovavo tautinių šo
kių grupei "Puntukas" ir tauti
nius šokius dėstė Kr. Donelaičio 
lituanistinėje mokykloja 

N] 

ir telefono numerius, kuriais bi
lietų užsakymai bus priimami 
nuo balandžio 30. 

Už Stratfordo festivali ir to
liau keliu abi rankas. Stratfordo 
festivalio grožybėm siūlau kiek
vienam pagyventi. u , 

Nauji M d i n a l -
• Lidija Šimkutė, ANTRASIS 

ILGESYS. Eilėraščiai. Išleido Al
gimanto Mackaus Knygų leidi
mo fondas 1978 m. Chicagoje. 
Tiražas 600 egz. Library of Cong-
ress Card Number: 78-74205. 
Spaudė M. Morkūno spaustuvė 
Chicagoje Leidinys 80 psl., kie
tais viršeliais, kaina — 5 doL, 
gaunamas ir "Drauge". 

Australijoje gyvenančios auto
rės debiutas — pirmoji knyga. 
Išeivijos aplinkoje tai dvigubas 
džiaugsmas — naujas žmogus, 
rašantis lietuviškai Žinoma, vi
sa tai mūsų neatpalaiduoja nuo 
įprastų grožinės literatūros krite
rijų, net ir išerviŠkose sąlygose, 
net ir laukiamų debiutų atve
jais. 

Lidija Šimkute, atroao, įterpti-
na jaunesniųjų mūsų poečių 
draugystėn, kurios savo poetinių 
posmų miniatiūrose, besigrunv 
damos su žodžio lankstumu, ne 
kartą nužiedžia visai simpatin
gas eilėraščių vazeles. ČU turi
me minty ir O. Mikai laite, ir M-
Stankuvienę - Saulaityte, AVeS-
čiūnaitę. Šios vėl galėtų susišauk
ti su kitomis dviem: Danguole 
Sadūnaite ir Vitalija Bogulaitt. 
Kiekviena iš jų, kai kuo skirtin
ga, kai kuo ir gimininga,- gaAtų 
būti įrikiuojamos į gana- savai
mingą mūsų moterų gruję,~ su
darančią čionykštės mūsų poezi
jos raidoje jau grynai "ifeivišką-
ir pačios jauniausios: Živilė Bi-
1% mokyklą", kurion įrtšytinos 
laišytė, Eglė JuodvalkytėrTereVė 
Pautieniūtė ir Austė Pečiūraitė. 

Realistinės' aplinkos žodžiais 
kalbėti apie nerealybe arba per
keistą realybe yra ir Lidijos &xn-
kutės ši pirmapradė pastanga. 

Siekiu mėlynos erdvės, 
Nes juodžemio grumstas 

rankoj. 
Žydra erdvė akinanti, . 
Kai juodžemio grumstą 

~ rankoj-
Erdvė man nepasiekiama* .. 
Kol juodžemio grumstas 

rankoj, (t l psl). 
Ne vienoje vietoje autore mo

ka rūpesčio kupiną situaciją už
baigti kone 1 inksmuoliŠka fraze: 

Tu teini, , 
Bet manės nepaleidi 
Palikdamas raktus, 
Rneldamas duris (73 psl) , 

• LYRE FRŪIT fa tigKt 8y-
mp by Arėjam Vitkausko* 
Trumpų miniatiūrinių eillrai-
čių, parašytų anglų kalba, 32 
pal. rinkinuką*. Kaina 1 doL 
Autoriaus adreaaa: Arėjaa Vit
kauską*, 309 Varick SL, Jfftty 
City, N. J. 07308. 
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apie „Emilų 
*— Krnn ir kada gimė idėja tra

giškąjį Marijos Platerytės gyve
nimą paversti muzikine drama? 

Ttį* t**} —^L 
l — Klek m a n yra žinoma, ra

šytojas A. Kairys šį libretą para
šė senokai. Į mano rankas jis pa
teko prieš porą metų. Kadangi 
mano-gyvenime yra nemažai dra
matinių momentų, šis libretas 
man iš karto patiko savo drama
tiškumu, vaizdinga kalba, savo 
įvairumu veiksmo vystymo atžvil
gis* N.Oriu priminti, kad šį vei
kalą dedikuoju savo mylimai žmo
nai Marijai, dar vis kenčiančiai 
už geležinės uždangos. 

— Ar struktūriniai veikalo 
teksto rėmai buvo grynai Uhre-
tisTo ̂ rankose ir paskui jau kom
pozitoriui teko prie jų prisitai
kyti, ar kompozitoriaus ir libre-
tisto tartasi nuo pat sumanymo 
pradžios? 

— Rroangi kiekvienas indivi
das žiūri savaip į gyvenimą, turi 
skatiagą.charakterį, savaip spren
džia gyvenimo problemas, tai, 
kaip-taisyklė, kompozitorius, žiū
rėdamas į libreto minties vysty
mo 'feigą ir charakterius per savo 
individualią prizmę, detales ma-
to'tnrptrtį kitokias, negu teksto au
torius. Su rašytoju A. Kairiu, ra-
šąnj šL^yeikalą, buvau artimame 
kontakte. Išsikalbėję, ir vienas, ir 
antras keisdavome nuomones be 
kovos. Stengėmės padaryti, kaip 
garima, geriau. 

Noriu pridurti, kad, kaip 
taisyklė, libretistai dažnai yra tik 
rašytojai, poetai, bet nėra ge
ri muzikos žinovai. Libretistui 
svarbu sklandžia, vaizdinga kai
toj 'išreikšti savo idėją, sukurti 
ryškius charakterius. Kompozito
riui svarbu ne tik muzikos pagal
ba išreikšti veikalo idėją, sukur
ti ryškius charakterius, jam taip 
pat svarbu išbalansuoti viso vei
kalo—eigą: turėti chorų, duetų, 
arijų;. orkestrinių intarpų ir pan. 
Lrbretistas, perteikdamas eiliuota 
kalbą. :kokio nors personažo cha
rakteristiką, dažnai prirašo labai 
daug. -Tuo tarpu kompozitorius 
j to vien muzikos garsų pagalba, 
bfc-tfeteto, gali sukurti atitinkamą 
nėofriiką, norimą charakterį- Už-

LOuJiMiflv 
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yfctlselienė 
Varg ias senis juo toliau, 
beetūmė vieną koją už kitos, 
ltfcpos mė lynavo , ir j is visas dre 
a š pati jaučiau, jog mano j 
išsekti. Dair iausi aplinkui, 
pagalbos. Tačiau ga tvė buvo 
tuščia. Maty t i , visi buvo viduj 
Kalelių šventėm. Tik kitoj 
s tumdydamies nubėgo keli vail 
suailenfcus ėjo sen^ moteris, i 
didtfę pintinę. S ta iga , visai 
ga tvė? pusėj, pas tebėjau i škab 
—, "O. gal senis ba is ia i išalkęs 
pagalvojau. Juk įsodino jį į trau 
m a n įlipant, o tai buvo ankst i 
buvo trečia va landa . . . Visa tai 
tuoj. pasukau a r b a t i n ė s link. 

Kai įėjome į vidų, mus su t ik 
kar tu dirbtinai abejingi šeimin 
jo žmonos žvi lgsniai . Šiaip, £ 
beveik tuščia. Tik pačiam 
kampė'sėdėjo ir, ty l ia i kalbėd 
du vyrai. Su dideliu vargu pi 
prie art imiausio s ta lo . Tuo prie 
ifūostydama r a n k a s į ne 
prijuostę. P a p r a š i a u stiklinę 
p i e n « : U r minkš tą bandelę 
Pametęs valgį, senis sukruto ir 
Nfatj*fc,jog jis labai norėjo vi 
m a n "tuoj pa t paaiškėjo, jog a 
pamait int i . Senis bandė sa 

24 d. 

i/s Aloyzas. 
ą Platerytę' 

Kompozitorius Aloyzas Ju'ĮH^Tf, parc 
bretas Anatolijaus Kairio). Pats kompt 
spektakliams. 

tat dažnai kompozitoriai, tarda
miesi su libretistu, t rumpina teks
tus. T a r p kitko, kiek prisimenu, 
Beethovenas, rašydamas operą 
"Fidelio", berods pakeitė net kele
tą libretistu (atrodo 5 ) , nes jie 
savo charakteriu labai skyrėsi 
nuo Beethoveno. ir Beethovenui 
jų minties vystymo būdas buvo 
svetimas. Beethovenas, būdamas 
kieto charakterio, jokių kompro
misų čia nedarė-

— .Ankstesni du Jūsų veika
lai Pamario pasaka" ir "Kūl
grinda" buvo, galima sakyti, dar 
ne istorinio, o labiau priešistori
nio — mitologinio pobūdžio. O 
dabar štai jau ir istorinė Vlatery-
tė. Sakykit, ar šisai istoriškumas 
nevaržo kompozitoriaus fantazi
jos, ir kokios muzikos čia galima 

( T ę s i n y s iš 
uo s u n k i a u 
^is l ab iau jo 
>ėjo. Be to, ir 
gos pradėjo 

i e škodama 
beveik v isa i 
ruošdamies i 
•atvės pusėj 
ai ir priekyje 
e š d a m a g a n 
įetoli, mūsų 
" A r b a t i n ė " . 

ir nus i lpęs" , 
tinį d a r pr ieš 
rytą... D a b a r 
apsvarsčiusi , 

nus tebę , bet 
nko ir t u rbū t 
' ba t inė buvo 
x)limiausiam 
imiesi, va lgė 
sodinau senį 
;) še imininkė , 
abai švar ią 

a rba to s su 
su sviestu. 

lyg pagyvėjo. 
Įgyti. Tač i au 
\ turėsiu jį ir 
o d rebanč ia 

praeito šeštadienio) 
r a n k a pa imt i puod 
išpylė. Bandelė : 
pirštų ir nusir i to i 
a ts i skubino su 
m u r m ė d a m a , pil 
Tačiau ji vis dėlto 
švarią bandelę , 
mai t in t i . J i s nesi] 
gabalė l ia is ir deja 
lėtai, vos judim 
t r i n d a m a s mais tą 
p a t sunk ia i šliu 
lėkštelės, kurią ; 
laikiau j a m prie 
šalį, bėgo j am pe 
apžėlusį smakrą i 
spalvos skarą. V 
mane . S t e n g d a n 
dant i s ir kenčiau 
s t ipresnis ir m a n 
gailestis vėl suspi 
pasibiaurėj imo ja 
visai m a n ę s ne t 
nepažiūrėjo į mai 
ką nors panašau : 
mano p a t a m a v i i 
pasmerk ta s i s pi 
sute ikiamą paslai 
gal j i s buvo ta: 
žiaurumo, kad ta 
pasigailėj imo 
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lurgutis 

ties "Emilijai Platen-tel"muziką (li-
aitorius ir diriguos abiem pastatymo 

tikėtis, vaizduojant 19 šimtme
čio pradžios epochą? 

— Taip, istorinis veikalas tam 
tikra prasme įspraudžia kūrėją į 
vaizduojamojo laikotarpio — epo
chos rėmus. 

19-to amžiaus pradžia, tai prieš
taringumų pilnas laikotarpis. 
Grafų, bajorų rūmuose skamba 
iš Vakarų Europos atėjusi klasi
kinė, romantinio pobūdžio muzi
ka. Sulenkėjusi bajorija mielai 
prisiima lenkiškąją kultūrą. Oku
pantas rusas bruka lietuviams sa
vo muziką — anuo metu popu
liarų čigonišką — rusišką ro
mansą. Tuo tarpu paprastų žmo
nių pirkelėse skamba senosios 
lietuvių dainos, kurias lietuviai 

j kaimiečiai paveldėjo iš savo tė-
I vų ir senelių. Kurdamas "E. Pla-
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'elį ir tuoj pa t pusę arbatos 
iškrito iš jo sustingusių 
rrindimis. Šeimininkė tuoj 

pašluoste ir, kažką 
etai žvilgčiojo į mane . 
atnešė daugiau arbatos ir 

Dabar aš bandžiau senį 
priešino. Laužiau bandelę 
iu jam į burną. Jis k ramtė 
damas žandikaulį, tarsi 
su dideliu sunkumu. Taip 

rpdamas gėrė arbatą iš 
aš pat i drebančia r a n k a 
burnos. Arbata liejosi pro 
r t rumpais žilais plaukais 
r sunkėsi į tą jo neaiškios 
ėl pasibjaurėjimas apėmė 
tosi nežiūrėti, sukandau 
. Gal pavalgęs senis bus 
bus lengviau jį vesti. Be to. 
audė m a n širdį ir nugalėjo 
usmą. Pa t s senis, atrodė, 
nematė . J i s nė karto net 
įe. Neatrodė net, jog jautė 
s į dėkingumą. Jis priėmė 
n ą su abejingumu, kaip 
riima kokią nors jam 
įgą. Dabar m a n atrodo, jog 
ip pripratęs prie žmonių 
s mano menkas žmogiško 
ak tas atrr>dė jam 

nereikšm 
Bet m a n 
herojiško 

Pagali; 
ir sugirc 
pasėdėję, 
dideliam 
stipresni* 
pirmyn. 

Po ilgo 
šiaip tair. 
aš pirmą 
beveik \ 
sustojau.. 
ir tokia g 
ji man p; 
jūra. kur 
įgrimsti 1 
pajudėti. 
t raukinj . 
mintyse 
namus ] 
brendant" 
turgaus 
šaltoj st 
suolo... N 
s ta las ir 
ir dingo. 
man iš a 
sausiau. 
Turbūt 
Pagaliau 
sunkiai 1 
ir jis ve 
nebetikėj 
nelaimin 
namų. ( 
prieblam 
vaidenos 
tarsi bu1 

tuštumą 
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Llnkevičrftrt pagrindinėje Emilijos Pli 
nfcje dramoje, kurią stato "Dainavos9 a 
• balandžio men. 1 d. 

", visa tai privalėjau turė-
teny. Pagr indinė veikėja 
ja — šviesi istorinė asmeny-
ešusi tautai išsilaisvinimo 
, negailėjusi savęs kovoje su 
mtu. Nors ji lietuviškai 
jo, nevengė prisipažinti 
e, tačiau aplinka, jos auk-
o būdas apsprendė tai , kad 
ano suprat imu, buvo tipiš-! •,-
ukštojo luomo atstovė, vaka-' 
cosios internacionalinės kul-

vaikas — auklėtinis. Visa 
urėdamas minty, Emilijai 1 ketur 
i ir duetus rašiau klasikinės \ 
>mantinės muzikos stiliuje. į 
3 supratimu, lietuviška kai-
aina negalėjo dar tuo metu ; . 
jos širdyje surasti t inkamo : 

elio. Klasikinės muzikos sti-
parašytos taipgi grafo Pla-

ir bajoro Stuokos arijos, 
ludinėse scenose klausytojas 

lietuviškų kareiviškų, par-
iškų dainų intonacijas. Jas 

sukilėliai, 
izduodamas rusų generolą, 

truputį čigoniško romanso 
acijų, kurios šiuo atžvilgiu 

tinka, paryškina generolo 
nybę, jo charakterį. 

- Kiek pačiame veikale yra 
> istoriškumo ir kiek nebū-

iau istoriškų "pagražini-
leistinų ir beveik neišven-

| tokiais atvejais? 

Be abejo, įvairūs pagražini-
reikalingi. Rašytojas A. Kai-
erašė istorijos vadovėlio, bet, 
amasis istoriniu faktu, įvai-
likusia medžiaga, savaip at- į ^ .. 
tą istorinį momentą . Kitas L . 
. , , . . . i - i ! biaiu 

•įus, be abejones, t ame laiko
je, Platerių gyvenime, su-! — 

kitokių detalių. Aš n e m a - ; n e n o 

nau, 
aš bū 
pūtį 
kiek 
tų. I 
mėgs 
kius. 

mu s 
ūt 

slinkt 

mas 
me. 1 
sų g' 
kome 
Šinin 
laiški 
mylj ! 

Emil 
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ngas, m e n k a s ir never t a s dėmesif 
visa t a i , ką a š d a r i a u , buvo bevei 
pasiryžimo r e ika l au j ą s žygis, 
u aš s u v a l g y d i n a u j a m tą b a n d ė 
žiau karš tą a r b a t ą . Dar t rupu 
mudu vėl išėjova į gatvę. M a n 
jusivylimui, s en i s nea t rodė n ė k i e 

Aš vėl tu rė jau jį tempte tempi 

aiko (bent t a i p m a n atrodė) mudi 
pasiekėme t u r g a u s aikštę. Ir či; 

kartą t ikrai t a i p n u s i m i n i a u , joj 
radėjau verkt i . A š net viete 
Turgaus a i k š t ė b u v o tokia didel 
uoblėta bei p a s k e n d u s i purve , jo 
sirodė ka ip j uoda n e p e r b r e n d a m 
mudu tu rės ime skęs te paskęs t i a 
aip, jog n e b u s jokios vilties tolia 
Vaizduotėj m a č i a u a t e inan t į s av 
lar m a n v idury a ikš t ė s tebesant , i 
a ts isveikinau su viltim pas iek 
ries Kūčias . J a u mačiau sav 
ą a tga l t amso j per t ą neužmatom 
ikštę ir vėl iau sėdinčia per n a k 
»ty k u r n o r s k a m p e , a n t kiel 
amos Kūčių pa t i eka l a i s a p k r a u t s 
eglutės šviesos blėso kažkur toly, 
. Ašaros d a b a r j a u t ikrai pabii 
:ių. Vedžiau senį, ir t a i k y d a m a ki 
r a ša rų ne t š luos ty t i n e b a n d ž i a 
abu buvome mi r t ina i i š v a r g 
vėl sus tojome. Sen i s sunk ia i , lab; 
vėpavo ir r e t k a r č i a i s kukčiojo. G 
kė?.. Ta ip b u v a u n u s i m i n u s i , j< 
au, k a d m a n iš v i so p a v y k s 
ją žmogų nuves t i iki jo duk t ė 
reitai temo. Aikš tė , p a s k e n d u 
oj. a t rodo, n e t k o ribų. Mz 
jog n e b u v o m e v idury miestel io, 

ome pak l iuvę į kažkokią mis t i š l 
. Senis, m a n s t u m i a n t , vėl pajud< 

» 

:eryt*s rolije, to paties vardo 
įsamblis Chicagoje kovo mėn. 

cad rašytojas A. Kairys ir 
:ume rimtai nusikaltę, t ra
kai ką paryškindami, gal 
ititrūkdami nuo realių fak-
et ir istorikai juk dažnai 
a pagražinti faktus bei įvy-

Žiūrovui jau iŠ anksto įdo-
ižinoti visų trijų veiksmų 
į, jų turinį ir muzikinę 
. Gal pera žodelių apie tai? 

Ši opera yra trijų veiksmų, 
ų paveikslų. Pirmasis veiks-
/yksta Platerių dvaro kie-
Telauktai atvyksta seno ru-
nerolo, Daugpilio tvirtovės 
idanto ir karo mokyklos vir-
o, pasiuntinys su generolo 
, kuriame jis prisipažįsta 
Emiliją ir prašo jos rankos, 
ja griežtai atmeta pasipirši-
pareikšdama, kad meilės 
ų niekada negali būti, nes 
ūsas, o aš lietuvė". Šis veiks-
:omiško pobūdžio. 
:ras veiksmas vyksta lauke, 
kalvės. Sukilėliai dainuo-
tingas veržlias dainas, ruo-
sukilimui. 
čiojo veiksmo pirmo paveiks
i ą — pamiškė, sukilėlių 
•Joje. Sukilėliai laukia ryto, j 
įvyks lemiamas mūšis, nes | 
psupo net 3 rusų divizijos, 
rrasis paveikslas — Emili-; 
irties scena. 

Ar tai bus daugiau arijų,: 
bei kvartetų, ar chorų 

ds? Ar ieškote balanso tarp i 
ir kitų? Kaip ir kuriose 

o vietose vieni ir kiti la-
'ai galės pasireikšti? 

Bandžiau ieškoti balanso — 
ėjau nuskriausti nei choro, 

nei sc 
masini 
sireikšt 
ryti ga 
atlikti 
rekteri2 
ti nuo: 
kos eil 
priversi 
pergyve 
veiksmi 
rinių c 
numeri 

— t 
lieps s 
ties drt 
vo šird 

iš vietos. Net ir jis buvo 
n e p a ž į s t a m a s prieblandoj. Baii 
apėmė mane . . . 

S ta iga , užpakalyje išgird 
ž ingsnius ir vyriškų balsų poka 
ir pas i sukau atgal su s i lpna vi' 
m a n pas iseks kaip nor s 
pagalbos . 

Ka ip nus tebau, kai paž inau t 
da rb in inkus , kurių, prieš prac 
žygį. k laus iaus i kelio. Netrūku: 
pasivijo. 

—Mes t a ip ir žinojome, jog 
būsit kur no r s apie tu rgaus aiki 
juk vos kojas bepavelka, 
j aunesnys i s vyras . — Būtur 
atėję, bet buvom apsiėmę laip 
prieš Kalėdas . J a m ta ip b< 
bandžiau nepas teb imai nubrž 
Gal jie to ir nepastebėjo., 
pr ieblanda. Ak. pagal iau, a 
nepais iau . J auč iau , jog juodu k 
padės . 

— Na, tėvai , — gars ia i t a rė \ 
g a n a tu pr ivarg ina i panelę, 
tave į n a m u s nugabensime. 

Žiūrėjau nustebusi , neš 
sukryžiavę r a n k a s , padarė lyg 
atsisėst i , (mes taip da rydavon 
būdami , ka i norėdavo vieni kit 
Aš padėjau seniui atsisėsti i 
kiekvieną iš jų už kaklo, 
atsi t iesė, pake ldami senį lyg « 

— Čia jau nebetoli, — 
vyresnys is . Mes jį b e m a t a n t 
bet a r Gruzdienė džiaugsis tė1 

aš abejoju. Kk, žmonės! — prii 
— Bet rytoj Kalėdos, — 

j aunesnys i s , tiesiai k re ipdama 
Gal ir jos širdis sum 
papasakos iu , kas jos tėvą atvi 

.i 

>i 
g 
ą 
s 
»i 
f. 

o 

ą 
o 

Nr. 70 (12) 

P> ranai [/i&vuclad Y1 

VIEŠNIA IS UOSTO ELAU 

Mano miesto Tryliktoj gatvėj, 
kurią greitkelis perkerta pusiau, 
kiparisai praeiviams guodžias 
vakare bus vėsiau. 

O tvanka, o tvanka begalinė — 
nei gyvent, nei numirt negaliu. 

Vieną popietį troSkų, kai gatvių 
turėkluos karojo senolių veidai, 
aš vedžiau pasivaikščioti viešnią — 
auksaplaukę iš uosto šiaurėj Elau. 
AŠ vedžiau ją per raizginį centro, 
ir per gelžkelio bėgius lipau, 
ir aprodžiau parkų, svaigią jaunystę, 
ir šventoves, kur laikas plaka lėčiau. 

O tvanka, o tvanka begalinė — 
nei gyvent, nei numirt negaliu. 

Ji pavargo. Pasiūliau kiek atsipusti 
užkandinėj, išgerti ko nors gaivaus. 
Atsidūrėme būste, kur ilsis šešėliai, 
ir vitražą puošia pajaco galva. 
Kurį laiką tylėjome. Prietemoj ūžė 
karšto oro koštuvas. Skambėjo stiklai. 
Vis žiūrėjau į juodą viešnios drabužį 
ir spėliojau: Kodėl ji paliko Elau? 

O tvanka, o tvanka begalinė — 
nei gyvent, nei numirt negaliu. 

Ji suprato — sniegynų gražuolė. 
Ji pajuto, kad apie ją vis mąstau. 
Ir pasakė: Mindaugo valtį tarp uolų 
uraganas sudaužė pakrantėj Elau, 
lyg pamišusi laukiau Dievo stebuklo, 
bet mylimasis nesugrįžo atgal. 

0 vėsa, o vėsa begalinė — 
nei gyvent, nei numirt negaliu. 

Mane miesto Tryliktoj gatvėj, 
kurią greitkelis perkerta pusiau, 
kiparisai porina saulei, 
kas įvyko tą naktį uoste Elau. 

ilistų. Stengiausi sukurti 
ų scenų, kur galėtų pa-
i chorai, bandžiau suda-
limybę kiekvienam solistui 
ariją, kuria jis galėtų cha-
:uoti save, bandžiau įterp-
Urdžios, jausmingos muzi-
iniam klausytojui, kuri jį 
tų įsijausti, susikaupti, 
mti — aktyviai dalyvauti 
e. Kaip minėjau, yra cho-
lainų, trio, duetų ir solo 
ų. 
tuo ir kaip aplamai at-
i jau gana tolimos praei-
ima į šiandieninio žiūro-
P 

— Aš manau, kad vi 
\ įdomūs gilios praeities 
j įvykiai. O ir Emilijos 
Ikova su okupantu rust 
i gė — ji tęsiasi. Ir sei 
| carai, ir dabartiniai 
"carai" lietuvių tauta 

; pačią rusiškąją vergiją, 
' Lietuvą ištrinti iš } 
laisvų tautų žemėlapio. 

' kaip laisvieji lietuviai, 
nepamiršti garbingų rr 
rinės praeities faktų, 
juos net meno veikaluc 
visuomenė tokioms pj 
neturėtų likti abejinga 
dyti joms didelio dėmėsi 

Nors buvo tamsoka, aiškiai r 
šviesias akis vėl žvelgiančias į 
švelniu, glostančiu žvilgsniu. V 
niekas iki šiol nebuvo į mane žiūi 

— Angelas, sakysiu jai . štai k a s 
pasakė tyliai, kiek prikimusiu ba 
ne, Juozai? — kreipėsi vėl lyg juo! 
vyresnįjį draugą. — Angelas. — p 
kartą, vis nea t i t raukdamas savo 
nuo manęs. Bet Juozas j au pajudėj 

— Sudie, panele. — tarė jis 
traukinys tuoj ateis. Turi paskubėi 
nesirūpink... 

Abu vyrai žengė pirmyn. Aš 
pasisukau eiti a tgal į stotį. Žvilgt 
petį. Jaunesnysis vyras, kurio 
nežinojau, ta ip pa t pasisuko mar 

— Linksmų Kalėdų, panele, — d 
— Angele... lyg atodūsis pasivijo i 
jis tikrai ta i pridūrė, ar tik 
pasigirdo... 

Ėjau atgal į stotį susimąsčius... 
keistai laiminga ir net linki 
nerūpėjo, kad galiu nesuspėti į tn 
stotį pasiekiau greičiau, negu tik< 
nustebau, kaip netoli m a n teko e 
dar turėjau palaukti keletą mir 
traukinio. 

Kūčias ir Kalėdas praleidau li 
savo nuotykį visiem išsipasakc 
nieko nesakiau apie to jaunuo 
žvilgsnį ir tą keistą, dar pir 
pergyventą jausmą, kurį to 
žvilgsnis manyje sukėlė... Tačiau 
širdyje jaučiau, jog ne tai buvo s\ 
Svarbiausia, jog aš išlaikiau ta 
egzaminus. Žinojau, jog ir ate; 
nenusisuksiu nuo skurdo ir vargi 
jog buvau priimta į tą slaptą 
kurios narius vadina žmonėmis 

Pabaiga 

keistas ir 
nė ir neviltis 

au greitus 
Ibį. Sustojau 
Itim, kad gal 

prisišaukti 

uos du vyrus 
lėdama savo 
5 juodu mane 

, panele, čia 
4tę. Tas senis 

— kalbėjo 
ne anksčiau 
tus pataisyti 
?kalbant, aš 
tukti ašaras . 

J a u buvo 
š jau nieko 
aip nors man 

tyresnysis, — 
Dabar mudu 

tuodu vyrai, 
kėdutę seniui 
i maži vaikai 
;us panešioti.) 
r apsikabinti 
Pakui juodu 

ant neštuvų. 
kalbėjo vėl 

nugabensime, 
vą pamačiusi, 
dūrė karčiai. 

tarė dabar 
sis į mane. — 
inkštės. kai 
edė. 

tems yra 
egzotiški 

'laterytės 
nesibai-

ieji rusų 
audonieji 

nešė tą 
lorėdami 
asaulinio 
Mes čia, 
rivalome 
isų isto-
įkūnijant 
i. Bet ir 
stangoms 
ir paro-

lačiau jo 
nane tuo 
)kiu dar 
ijęs. 
itvedė. — 
su. — Ar 
ais į savo 
idūrė dar 
žvilgsnio 
iš vietos. 
— tavo 

, — O juo 

taip pat 
Tėjau per 
let vardo 
j pusėn, 
mg tyliau 
įane.. . Ar 
nan ta ip 

Jaučiausi 
ma. Net 
akinį. Bet 
jausi. Net 
ti. Stotyje 
učių savo 

"iksmai ir 
au. Tik 
io švelnų 
ną kar tą 
jaunuolio 
nliai savo 
arbiausia. 
•si kokius 
y niekad 
. Jaučiau , 
draugiją. 
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Solisto Vaclovo Daunoro 
sunkumai Lietuvoje 

Sią žiemą atėjo žinia, kad Lie
tuvoj' pagarsėjęs ir populiarus ope
ros solistas Vaclovas Daunoras 
paprašė leidimo išvykti iš Sovie
tų Sąjungos. Jisai gimęs 1937 
metais, taigi jį kaltinti 
sugebėjimu atsikratyti iš 
priklausomybės laikų paveldė
ta 'buržuazine" ideologija bū
tų sunkoka. Tokio lemtingo žy
gio priežasčių tenka ieškoti kitur. 
V. Daunoras baigė Vilniaus 
konservatoriją 1959 m, ir greitai 
pasidarė žinomas kaip muzikalus 
įvairaus žanro dainų interpretato
rius ir savo įspūdingai sukurtais 
vaidmenimis Vilniaus operoje 
1962 m. jis laimėjo Maskvoje visa
sąjunginiame Čaikovskio vardo 
konkurse pirmąją vietą. Tai pra
vėrė jam duris ir į platesnį ir net 
pasaulinį muzikinį judėjimą. 1967 
— 68 m. Daunoras siunčiamas 
studijuoti į Milano La Scala ope
ros mokyklą, kur jis taip pat gau
na progų pasirodyti ir kituose 
Italijos miestuose 1970 m. lanky
damas JAV, jis suruošė rečitalį ir 
Chicagos Orchestra Hali, kuria
me pasirodė kaip rimtas ir talen
tingas dainininkas. Po šio rečita
lio Chicago Today laikraščio re
cenzentas pabrėžė neeilinio kalib
ro balsą ir palygino jį net su gar
siuoju bosu Nicholai Ghiaurov, o 
jo sugebėjimą reikiamose vietose 
įspūdingai panaudoti ir švelnius 
tonus su kitu pasauliniu daininin
ku — Boris Christoff. Kritikas ta 
proga entuziastingai pranašavo, 
kad, jei Daunoras ir toliau dai
nuos kaip tą vakarą, jo vardas 
greitai skambės kiekviename žy
miųjų pasaulio operos teatrų. 
1971 m. Daunorui buvo leista 
vykti Prancūzijon į tarptautines 
vokalistų varžybas Toulouse 
mieste kur tarpe šimto varžovų 
iš įvairių kraštų jis laimėjo 
Grand Prix ir Sevres vazą dova
nų. Po to sekė pasirodymai Mask
vos didžiajame teatre ir gastrolės 
Toulouse operoje, Italijoje, Bulga
rijoje, Vengrijoje, Egipte ir kitur. 

Lietuviai juo nuoširdžiai didžia
vosi ir mielai klausėsi savo opero
je Vilniuje 

Deja, taip sėkmingai besivys
tančioje tarptautinio masto karje
roje, laikui bėgant, pradėjo atsi
rasti nusiskundimų. Vilniaus ope
ros direktoriaus kėdę užėmus sa
vo balsinio pajėgumo zenitą jau 

baigiančiam perlipti tenorui Vir
gilijui Noreikai, vis dar pirmyn 
bežengiantis Daunoras pradėjo 
nebegauti svarbesnių vaidmenų. | 
Po kiek laiko Daunoras visai iŠ-] 

ne- keliamas iš Vilniaus į žymiai men-
ne- kesnį Kauno operetės teatrą. Vė

liau atleidžiamas ir iš šio darbo 
ir net iš solisto pareigų filharmo
nijoje, paliekant jį vien dėstyti 
konservatorijoje. Į gastroles dabar 
Daunoras jau visai nebeišleidžia
mas. Nenuostabu, kad jis pasiry
žo desperatiškam žygiui 

Čia užjūryje, nėra lengva visa
pusiškai išanalizuoti tokios įvykių 
eigos priežasčių. Būtų gal netiks
lu suversti už juos visą atsakomy
bę vien senstančio, partijoj įsitvir
tinusio tenoro pavydui ir jo tuš
tybei. Nors čia gali kai kam ne
noromis prisiminti ir Noreikos mo
kytojo Kipro Petrausko nedaug 
kam žinoma "veikla" nepriklau
somybės metais, kada buvo ofi
cialiai patvarkyta, kad tik jo vie
no vardas turi būti reklamose 
spausdinamas didžiausiomis raidė
mis, o už jį kartais daugiau ploji
mų susilaukdavę kitų solistų 
vardai paslaptingai susitraukdavo 
į vis smulkesnį šriftą. 

Netenka abejoti, kad prie Dau
noro nesėkmių prisidėjo ir karšta-
kraujo menininko gal kartais ir 
ne visada tinkamai atsargiai pa
reikštos nuomonės ar ir jo asme
ninės problemos. Tačiau būtų tik
rai gaila, jei tarptautinę žmogaus 
teisių deklaraciją iškilmingai 
pasirašiusi Sovietų Sąjunga, pas
kutiniu laiku ją vis plačiau pri
taikydama žydų grupės emigran
tams, nerasdama galimybės pati 
pasidžiaugti retu balsu apdovano
to lietuvio talentu, leistų jam su
nykti priverstinėje užuomaršoje ir 
užmestame skurde. Daunoras dar 
teturi tik 42 m. amžiaus, ir jam 
gal dar nėra per vėlu bandyti su
sidaryti vardą ir pragyvenimą iŠ 
savo meno Vakarų pasaulyje 
Garsioji amerikiečių Allied Arts 
muzikos tarpininkų organizacija, 
prisimindama Daunoro 1970 m. 
pasirodymą Orchestra Hali, praei
tą mėnesi pasiuntė jam oficialų 
laišką, kviesdama naujam rečita
liui 1978 — 79 m. sezone Tikėki
mės, kad šį kvietimą jam bus leis
ta priimti. 

Al&s Šimkus 

Juozas Palubinskas 
šių metų Poezijos dienose 

SoUctas Vac lovas Durnom 

Visatos žvaigždynai - galaktikos 
Visos žvaigždės, kurias mato- J ir labai jaunų, net dabar tebe-

Nauji leidiniai 
• LAIŠKAI LIETUVIAMS, 

1979 m, kovo mėn. Nr. 3. Reli
ginės ir tautinės kultūros žurna
las. Leidžia lietuviai jėzuitai. Re
daguoja Juozas Vaišnys, S. J. Ad
ministruoja A. Likanderienė. Vir
šelis ir skyrių vinjetės — Vilijos 
Eivaitės. Redakcijos ir adminis
tracijos adresas: 2345 W. 56-th 1 
St., Chicago, IL. 60636. Metinė 
prenumerata — 8 dol. 

Apie žmogaus skausmą rašo 
Stasys Yla. Prisimenamas Jonas 
Biliūnas ir jo 100 metų gimimo 
sukaktis (Jonas Miškinis). Prie 
kai kurių Dievo problemų stab
telėja Antanas Saulaitis, S. J. Už 
visus vertingiausias šio numerio 
raštas yra Pauliaus Rabikausko, 
SJ-, straipsnis "Popiežiaus Griga
liaus X i n bula Vilniaus universi
tetui". Tai peties autoriaus nau
jų archyvinių tyrinėjimų duo
menys ryšium su Vilniaus uni
versiteto 400 metų įsteigimo su
kaktuvėm. Universitetinėn isto
rijon čia mesta naujos šviesos, pa
tikslinami kai kurie įsisenėję ne
tikslumai, pataisomos klaidos. 

cago, IL 60629. Administruoja 
Antanas Brazdžiūną*, 7980 W. 
127 S t , Palom Park, IL 60464. 
Technikinis redaktorius — J. 
Siabokaa. Metinė prenumerata 
— 6doL 

Pirmieji žurnalo puslapiai 
ąkm«ni Xtn ALIAS suvažiavi
mui Bostone, šiaip numeryje 
labiausiai {domus Juozo V. Da
nio straipsnis "Kanados projek
tai transportuoti dujas ir alyvą 
ii Arktikos". Taipgi dėmesį pa
traukia Algio Luko rastas "Wa-
ahingtono metro planavimas ir 
statyba". Eitos aktualios te
mos: R. Viskantos "Saulės 
energijos panaudojimas namų 
šildymui ir vėsmimui"; P. A. 
Mažeikos "Jūros reikime Balta

me skaidrią naktį, priklauso mū
sų žvaigždynui — Paukščių Ta
kui. Šiame žvaigždyne, kuriame ir 
mes gyvename, yra per 100,000 
milijonų žvaigždžių, o tarp jų 
yra dujų ir dulkių, šio žvaigž

dyno skersmuo išsitiesia per 80,000 
šviesmečių arba arti pusės mili
jono trilijonų mylių. Šioji mūsų 
žvaigždyno sistema yra tik taš
kas visatos santvarkoje, tarp mili
jonų kitų žvaigždynų. 

Dauguma žvaigždynų yra 
šakoti — spiraliniai. Šiuos atsiša
kojimus pastebėjo astronomas mė
gėjas Earl Rosse 1845 m. Apie vie
nas penktadalis žvaigždynų ne
turi atsišakojimų — jie yra arba 
skritulinės formos ar elipsinės. Šių 
žvaigždynų centrinėje dalyje la
biausiai susispietę žvaigždės, o į 
kraštus kiek išretėjęs charakterin
gas elipsinės formos žvaigždynas 
yra mūsų kaimynas Andromeda. 

Žvaigždynų su atsišakojimais 
yra kelios formos. Žvaigždynai 
kaip kokie ratai sukasi, ir jų at
sišakojimai taip pat juda, nors 
ir mažesniu greičiu negu žvaigž
dynų centrai. Cia kyla klausimas, 
kodėl tie atsišakojimai nesusivy-
nioja į kamuolį ir netampa elip
sėmis ar rutuliais. 

Žvaigždynų masė maždaug ati
tinka 10.000 milijonų ar 10 bi
lijonų mūsų saulės masių. Ta
čiau yra ir tokių milžjnų žvaigž
dynų, kurių masė prilygtų net 
100 bilijonų mūsų saulės masių. 
Masėms nustatyti naudojami jų 
greičiai. Pagal Newtono traukos 
dėsnį, kūno masės dydis esąs pro
porcingas judėjimo greičiui. Juo 
kūnas greičiau juda, juo jis yra 
sunkesnis, didesnis. 

Studijuojant žvaigždynus su ra
dijo teleskopais, patirta, kad šal
tos vandenilio dujos, randamos 
tarp žvaigždžių, siunčia radijo 
bangas 8,3 colio ilgumo. Tas reiš
kinys padėjo išryškinti žvaigždy
nų atsišakojimus — spirales, nes 
vandenilio dujos gausiau randa
mos atsišakojimuose. 

Žvaigždynų ypatybės 

Elipsiniuose ar rutuliniuose 
žvaigždynuose nerandame mėly
nųjų milžinų žvaigždžių. Juose 
šviesiausios žvaigždės yra raudo
nieji milžinai. Atsišakojusių 
žvaigždynų centrai taip pat netu
ri mėlynųjų milžinų, bet tik jų 

kur yra gausu 

gimstančių. Paskutiniais astrono
mų duomenimis, naujai gimstan
čių žvaigždžių pastebima Šienpiū-
yių sambūryje, nes čia dar yra 
masinės vandenilio dujų koncen
tracijos. Tai rodo, jog ten, kur 
nėra vandenilio dujų, ten nebeat
siranda naujų žvaigždžių, nes be
veik visos dujos yra jau sunaudo
tos. 

Mūsų saulė yra dar jauna 
žvaigždė, vidutinio dydžio ir sav/> 
branduolinį kurą naudoja labai 
taupiai, kad galėtų ilgiau palai
kyti ant žemės gyvąją gamtą, tai
gi ir mus, nenuoramas, nepaten
kintus žmonelius, vis ieškančius 
malonumų. 

Astronomai, studijuodami žvai
gždynų gyvenimą, randa, jog kai 
kurios žvaigždės pulsuoja, kai ku
rios jų sviedžia milžiniškus dujų 
kiekiais į erdves. Randama vieni
šų, žmogiškai tariant, viengungių 
žvaigždžių, kitos susiporavusios, 
dar kitos turi ir šeimas išsiaugi
nusios — po tris, keturias, šešias 
ar ir daugiau. Jos sukasi apie vieną 
bendrą traukos centrą, kaip ir 
mūsų saulės sistemoje planetos su
kasi aplink saule Kartais žvaigž
džių sambūriuose įvyksta tokių 
nesusipratimų, kaip ir mūsų veiks
niuose, po kurių lieka tik žvaigž- _ _ 
džių likučiai, kitos visai pranyks- j Amerikos Lietuvių* R T K , mote^ 
ta, kitos būna apsuptos ukų. į r u ^ ^ ^ Redaguoja Dale 

Randamos ir didelės žvaigž- i Murray, 3005 N. 124th St , 
džių bendruomenės, pavyzdžiuiį Brookfieid, Wis. 53005. Admi-
— Plejades, mūsiškai tariant — j ntetruoja Sophie Diržius, 1601' 
Sietynas, Hyades, dvigubas Per-j g. 4 9 ^ A v e f cScero n , 6O650. 
sejus ir kitos. Taipgi yra lahai j fcumaio metinė prenumerata — 
didelių susibūrimų, vadinamų 13 d o L Užsienyje — 5 dol. Per 
gbbusinių, rutulinių, diskinių, m e t u g išleidžiama 6 numeriai. 

į tolimas erdves, kurios jau nebe
įžiūrimos veidrodiniais telesko
pais. 

Taigi žvaigždės buriasi į sambū
rius, j žvaigždynus, o žvaigždy
nai savo ruožtu į žvaigždynų 
sambūrius, kaip ir žmonės į tau
tas. Pavyzdžiui, mūsų žvaigždynas 
— Paukščių Takas — priklauso 
vadinamai vietiniai grupei, kurią 
sudaro net 17 žvaigždynų, šis 
susi grupavimas nusitęsia per 2 
milijonus šviesmečių. Kiti susi-
grupavimai yra dar didesni, turi 
daugiau narių — žvaigždynų, pvz. 
V'rgo, Coma. 

Dabartiniu metu astronomai 
tyrinėja apie 20 susigrupavimų. 
Jų nuotoliai nustatomi tik relia
tyvūs, remiantis jų dydžiais ir 
šviesumais. Pagal paskutinius 
skaičiavimus, Virgo grupė esanti 
nutolusi nuo mūsų per 50 mil. 
šviesmečių, kai tuo tarpu Como 
grupė jau arti 300 mil. šv. Kiti 
žvaigždynų susigrupavimai nutolę 
net per kelis biliįonus šviesme
čių. Šie nutolusieji dangaus kū
nai susekami jau tik su radijo te
leskopais. A. M. 

Lietuvių poezijos pavasarinė 
šventė šiemet Chicagoje rengia
ma jau šeštąjį kartą. Kaip ir 
ankstesniais metais, taip ir šie
met Poezijos dienos įvyks Jauni
mo centre paskutinį gegužės mė
nesio savaitgalį, gegužės 25 d. 
(penktadieni) ir gegužės 26 d 
(šeštadienį). Programa vyks jau
kioje Jaunimo centro kavinėje 
Aūi dienas jos pradžia 8 vai. vak. 
Poezijos dienas rengia Jaunimo 
centras; programos organizavi
mu rūpinasi Kazys Bradūnas-

Kiekvienerių metų Poezijos die
nų .programa vis būdavo paryš
kinama kuo nors ypatingesniu: 
būdavo pasikviečiamas svečias iš 
toliau — vienas kuris mūsų ryš
kiųjų poetų; būdavo nunima ko
kia nors ypatingesnė sukaktis; 
būdavo dėmesys sukaupiamas į 
muzika paverstus mūsų poetų 
posmus ar klausomasi poezijos 
vertimuose. Sių visų pastangų dė
ka čikagiečiai girdėjo puikius 
Henriko Nagio, Tomo Venclovos, 
Antano Vaičiulaičio bei O. V. 
Milašiaus ir Antano Gustaičio 
kūrybos recitalius} klausėsi stu
dentiško grojimo ir studentiškų 
balsų, naudojant mūsų poezijos 
tekstus, o taipgi gerai pavykusio 
pernykščio vertimų vakarp. 

Naujienų Poezijos dienose bus 
ir šiemet Labiausiai akcentas 
kris ant aktoriaus Juozo Palubins
ko. Tai nepriklausomybės pasku
tiniuoju dešimtmečiu išaugęs /vie
nas ryškiausių mūsų aktorių, 
Šiuo metu gyvenantis Baltisoo-
rėje. Vyresniesiems jis liko n^pp-
imirštamas iŠ Vilniaus ir Kauno 
laikų, iš Kazio Inčiūros iAKVtoco 
Kudirkos", iš Heijermanso. '^Vjį-
ties", iš Ibseno "Noros'* spektak
lių. Jaunesniesiems tai bu% gal 
pirmasis susitikimas su poeziją 
rečituojančiu Palubinsku. Poezijos 
dienų visas gegužės 26 d. (šeš
tadienio) vakaras skirtas akto
riaus Juozo Palubinsko poezijos re
čitaliui. Atokvėpių pauzose vaka
ras bus paįvairintas spL Elenutės 
Blandytės poetiškųjų tekstų dai
nomis. 

Gegužės mėn. 25 d. (penkta
dienio) vakaras skiriamas gyvų
jų mūsų poetų žodžiui. Šiemet 
jame savo kūrybą skaitys poetai 
čikagiečiai. *\~" 

aodS9* 
Visi lietuviškojo žodžio ur po

ezijos bičiuliai yra kviečiami ge
gužės mėnesio paskutini' savait
gali rezervuoti Poezijos dienoms. 

Medicina senajame Vilniaus universitete 

NAUJI LEIDINIAI 

MOTERA DIRVA, 1979 m. 
lusio mėn., Nr. 1. Leidžia 

Apie medicinos mokslą sena
jame Vilniaus universitete jo 400 
metų sukaktuvėse kalbės prof- dr. 
Juozas Meškauskas, aiškindamas, 
kodėl palyginti vėlai formalus 
medicinos fakultetas šiame uni
versitete buvo įsteigtas, kai į jį 
buvo įjungta daug anksčiau vei
kusi Gardino medicinos mokyk
la. 

Tačiau žmogaus kūno studijos 
Vilniaus universitete nuo seno 
turėjo daug vietos. Tai liudija 
išlikusios paskaitos. Tarp kitko, 
Vilniaus universiteto archyve yra 
išlikęs nežinomo Marijampolės 
marijonų mokyklos mokytojo kur
sas, kuriame jis mokė apie krau-

2Cį i s i y 
jo apytaką, smegenų struktūrą, 
kaulus, kremzles, nervus i r kitas 
žmogaus kūno objektus. (PaL 
Plečkaitį 253 psL). Marijampo
lės mokykla, matyt, buvo akre
dituota Vilniaus universitetui. 

Kad šis Marijampolės mokslas 
nebuvo išimtis, liudija išlikusios 
Vilniaus universitete garsaus jo 
profesoriaus J. Markvando paskai
tos iš 1616 metų, kurios yra to 
paties pobūdžio, kaip Marijampo
lės kursas. J. Markvardas buvo 
gimęs Prūsijoje 1585 metais. 

Vilniaus universiteto 400 me
tų sukakties minėjimą ruošia 
LKM Akademija šių metų" rtėg-
piūčiD 30 —rugsėjo 3 dienomis 
Chicagoje, Jaunimo centre0 p 
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Manigirdo Motekaičio 
piano račitalis Chicagoje 

kuriuose būna net po 100,000 Leidinyje daugiausia liečiama 
žvaigždžių grupėje Už šių gru- lietuvių katalikių moterų sąjun-
pių pastebimos nematomų atomų; gog bendroji ir atskirų kuopų 
ir elektronų dykumos, nusitęsusios veikla. 

jos kraštu klimatui"; V. Petrai- atsišakojimuose, 
čio "Saulės energijos jėgainė*'. ! vandenilio dujų. 

Pagal tokį žvaigždžių susrgru-
pavimą, astronomai skirsto jas į • EGDUTĖ, 1979 m. vasario j 

mėn. Lietuviškas laikraštėlis 
vaikams išeivijoje. Leidžia ir 
spausdina Nekaltai Pradėtosios 
Marijos seserys. Redaguoja ses. 
O. Mikailaitė. Administruoja 

• TECHNIKOS ŽODIS, 1978 Danguolė Sadūnaitė. Redakci-
m., Nr. 4, Leidžia Amerikos IJOJ fc. administracijos adresas: 
Uetuvių inžinierių ir architek- Eglutė — Immaculate Ooncep-
^ g a j u n g o s Chicagos skyriaus ^ ^ 
Technikinės spaudos sekcija. 

redaktorius — V. Jauto- WM- Metinė prenumerata — 
5869 S. W nlpple S t , Chi- 7 doL 

Vyr. 

dvi grupes — I ir D. Pirmoji 
žvaigždžių grupė randama atsiša
kojimuose, t. y. mėlynieji milži
nai, vandenilio dujos ir dulkės. O 
antroje grupėje yra raudonieji 
milžinai, kurie greitu tempu iš
spinduliuoja, išeikvoja branduo
linę medžiagą. Antroje grupėje 
dangaus kūnai yra vidutinio am
žiaus ir labai seni. Kai pirmoje 
grupėje randama žvaigždžių į-
vairaus amžiaus: senų, vidutinių MDuloJui K. Ctottosfa <it7S.lt11) tmtumų AOepo. 

Dėl šių metų žiaurios žiemos 
ir sniego pūgų atidėtas čikagiečio 
pianisto Manigirdo Motekaičio 
rečitalis dabar įvyko Jaunimo 
centre, Chicagoje, saulėtą ir pa
vasaringą kovo 11 d. popietį. Re
čitalis pradėtas tvirtai ir autorite
tingai pagrota JJS. Bacho Preliu
dija ir Fuga C-major. Po to sekė 
L. van Beethoveno šešios varia
cijos in F-major, Op . 34. Tai ra
maus ir nesudėtingo pobūdžio 
vienas ankstyvesniųjų Beethove
no kūrinių, kuriame dar nedo-
mmuoja vėliau jo kūrybai cha-

i rakteringas audringumas ir verž
lumas. F. Chopino Fantazija F-
minor, Op . 49 buvo atlikta tech
niškai ir murikiniai kompeten
tingai, nors Šio lyriniai emocin
go kompozitoriaus kūryba nėra 
Motekaičio dvasiai labai artima-

! Pirmoji rečitalio dalis baigta S. 
R achmaninovo judriu Etiudu Op. 
39, Nr. 5, kuriame pianistas tu
rėjo progos parodyti savo švarią 
techniką ir gražią užgavimo jėgą. 

Antroji prograimos dalis pra
dėta kalifornietės kompozitorės 
Giedrės Gudauskienės lietuviškų 
patarlių irnpresrjamis: Kalk geležį 
kol karšta, Obuolys nekrinta to
li nuo obelies ir Auksas h pele
nuose žiba. Tai programiniame 
stiliui e parašytos miniatiūros, 
bandant garsais pavaizduoti pa
tarlių mintį, šiuose kūrinėliuose, 
nuspalvintuose lengvai progresy
viomis harmonijomis, Gudaus
kienė parodė sugebanti sklan
džiai rašyti farusplju.'.; 
nų stiliumi. 

Ain. 

* « r r -
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l jm£k 
Rečitalis baigtas C. Debussy de

vintuoju "Arpeggio'' etiuduV'^M. 
Ravelio ištraukomis iš veikato, 
pavadinto Veidrodžiais vfi |M ' J. 
Brahmso Capriecio F-minor, Op. 
76, Nr. 1 bei Variacijomis Pagani
nio tema, Op. 35. ^ 8 J 

Manigirdo Motekaičio " grobi
mas visada pasižymi jam būdin
gu gu interpretacijos "vėsiMSu*. Jis 
vengia įsitraukti asmeniniai t at
liekamą veikalą. Jo skambinimą* 
dažniausiai palieka įspūril, kad 
atliekamą dalyką jis interpretuo
ja "iš tolo", lyg analizuodamas 
menišką paveikslą parodoje. Ts*. 
dėl dažnas klausytojas, įpratęs 
stebėti pianistus intymiai išgy
venančius atliekamus dalykus, 
pas jį pasigenda tokio feeUTpiš-
ko kontakto. Ir šiame koncerte 
gilesnio įspūdžio paliko skambes
nieji, technikiniai reiklesni kūri
niai, negu klasikiniai subtilios 
Beethoveno variacijos ar perdėm 
lyrinė Chopino muzika Neskai
tant smulkių sutrikimų progra
mos baigiamajame veikale, ener
gingai atliktas Rachmaninovo e-
tiudas, skambios Gudauskienės 
lietuviškosios patarlės, • impre
sionistiniai prancūzų dalykai ir 
įspūdingas Brahmso CaprYcąojP 
-minor parodė, kad Moteraitis 
savo talento neužleidžia ir j un 
giasi ir toliau puoselėti. 

Gana gausiai susirinkusi .pub
lika pianistą priėmė nuoširdžiais 
plojimais ir išprašė dar pagroti 
trejetą numerių, programoje 'ne-

j numatytų. 
1 AlgisStotos 

http://it7S.lt
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