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Čekų kultūros atgimimas 
Po 1968-ųjų metų invazijos, 

naujieji Čekoslovakijos val
dovai b"ivo užsimoję visiškai 
„normanzuoti" šalies kultū
rinį g y v e n i m ą . K a d a n g i 
Maskva tada buvo nuspren
dusi, jog čekų rašytojai buvo 
daugiausia kalt i už „Prahos 
pavasarį" ir mėginimą sukurti 
„socializmą žmogišku veidu", 
žymiausieji čekų autoriai buvo 
ištremti arba nutildyti, oficia
lioji l i teratūra buvo sprau
džiama į agitpropo rėmus. Kai 
kuriais atžvilgiais čekų rašy
tojų padėtis tapo sunkesnė už 
lietuvių. 

Ar „brandaus socializmo" 
gauleiteriams pavyko paversti 
Čekoslovakiją kultūrine ir 
politine dykuma? Bent vienas 
autoritetingas balsas į tai 
atsako neigiamai. Pasaulinio 
garso čekų dramaturgas Vac-
lav Havel buvo neseniai paleis
tas iš kalėjimo dėl pablogėju
sios sveikatos. Nebodamas 
pavojaus vėl būti suimtu, jis 
P a r y ž i a u s d i e n r a š č i o Le 
Monde (š. m. balandžio 11 -12) 
korespondentui papasakojo 
savo įspūdžius apie padėtį 
Čekoslovakijoje, ją išvydęs po 
ketverių metų už grotų. 

„Mano pirmieji įspūdžiai toli 
pralenkė tai, ko aš tikėjausi", 
pasakoja Havel. „Chartos 77 
sąjūdis nepalūžo po šešerių 
metų persekiojimo. Neteisin
gai persekiojamų asmenų gy
nimo komitetas tebegyvas po 
penkerių metų represavimo. 
Mane labai nustebino neofi
cialios kultūrinės veiklos įvai
rumas ir apimtis: privačių filo
sofinių seminarų skaičius ir 
aukštas lygis; savilaidinių li
teratūros ir kitokių žurnalų 
gausumas. Pasikeitė veiklos 
metodai — kaip man atrodo, 
dabar mažiau baimės ir daug 
daugiau atsargumo. Mane 
ypač stebina tos veiklos gylis 
ir nepapras ta energija". 

Havel atrodo, kad čekų 
visuomenė šiandien daug dau
giau ištroškusi tiesą reiškian
čių kultūrinių vertybių ir žo
džių — nesvarbu, ar jie, šiuo 
metu dar sporadiškai, ateina iš 
„oficialiosios kultūros" sferos, 
ar, daug didesniu mastu, iš 
„neoficialiosios" ar „a l tema 
tyvinės" kultūros. Atrodo, lyg 

daugeliui žmonių ta ip įkyrėjo 
jų nuovargis , kad jie nebegali 
sut ramdyt i tikro ir laisvo kūry
bingumo troškulio. 

Havel pastebėjo pasikeitimų 
ir režimo aprobuotoje kul
tūroje: „Dar neseniai valdžia 
šią kultūrą manipuliavo. Šian
dien didėja politinio aparato 
s p a u d i m a s ir of ic ia l ia ja i 
kultūrai , o tai ženklas, kad joje 
kažkas keičiasi. Kartais man 
rodosi, kad kai kuriose srityse 
iš apara to rankų ima išslysti 
jo paties kultūros kontro
lė — dar neseniai aprobuotos 
pjesės, spektakliai ir ypač 
„rock" ar džiazo ansamblia i 
šiandien jau uždraudžiami. 
Daugelis jų nebežino, ar jie 
priklauso „oficialiajai" ar 
„al ternatyviajai" kultūrai". 
Todėl kai kurios Čekų kultūros 
apraiškos Havel primena 
ankstyvąjį 1960 dešimtmetį, 
kai „tarp oficialiosios ir neofi
cialiosios kultūros hesidrie-
Kiančioje prieblandos zonoje 
pasirodė sąmoningumo ir in
telektualinio išsilaisvinimo 
daigai" . 

Havel diagnozę patvir t ina ir 
oficialiosios spaudos balsai. 
Netiesiogiai prisipažįstamą, 
kad „socialistinis real izmas" 
nedavė vaisių — kompartijai 
ištikimi rašytojai nesugebėjo 
parašyt i gero romano apie 
„Prahos pavasarį" a r apie 
„normalizavimo" laikmetį. 
Ka ip ir Lietuvoje, be perstojo 
s k u n d ž i a m a s i a k t u a l i o s 
politinės prozos ir „pozityvių 

Šeštoji Dainų šventė Paviljone 
Apžvalga, įspūdžiai ir vaizdai 

Vftdav H«vel 

Pranešimas. Skambinti kul
tūrinio priedo redaktorei. Rei
kalingas Vl-ios Dainų Šven
tės vertinimas. Atsakau, kad 
esu Dainų Šventės Komiteto 
narys gaidų paruošimo reika
lams ir rengiu programos 
leidinį. Rašyti apie Dainų 
Šven tę m a n būtų l a b a i 
n e p a t o g u . P a g a l i a u susi
tariame, kad vadinsime ap
žvalga a rba įspūdžiais, bet ne 
recenzija. Man būtų žymiai 
lengviau dar kartą pakrauti 
du pilnus autovežimius šven
tės programų ir nuvežti į 
Paviljoną, negu rašyti apie 
Dainų šventę. Kur dingo žy
mieji kritikai, kur dirigentai, 
neturėję laimės šioje šventėje 
diriguoti, kur muzikiniai žur
nalistai? Negali. Paaiškėja, 
kad vienas muzikinės žvalgy
bos asmuo, sužinojęs, kad aš 
dėl daugybės darbų neturėjau 
laiko paruošti šventės dainas 
ir nebūsiu choristų gretose, 
pasiūlė redaktorei kaipo teisy
bę mylintį žmogų. Bet šiuo 
atveju teisybės gali būti kelios: 
mano teisybė, tavo teisybė ir 
jo teisybė. Sudėtinį įspūdį 
sudaro daugelis dalykų: sėdėji
mo vieta, garsiakalbių veikla, 
dirigentų apranga, daini
ninkai, šokėjai, orkestras, 
pranešėja, prezidento tele
fonas ir Dainų šventės 
komitetas. 

Teko girdėti daugybę rimtų, 
pusiau rimtų ir net juokingų 
klausimų. Kas sudarė Reper
tuaro komisiją? Kokiu pa- pelnas 
grindų buvo kviečiami diri
gen t a i ? Kodėl kai kurie 
dirigentai, vadovaujantieji 
chorams, nebuvo pakviesti 
diriguoti? Kodėl neatvyksta 
Brazi l i jos choras? Kodėl 
kompozitorius, „Kantatos apie 
Staliną" autorius, turėjo reper
tuare net dvi dainas? Kas atsi
tiko su Banaičio. Gaidelio, 
Kačinsko, Klovos ir Starko-
dainomis? Kodėl II Pasaulio 
l ie tuvių dienų leidinyje, Dai
nų š v e n t ė s t i t u l i n i a m e 
puslapyje žodis „Šventė" 
neturi paukščiuko ant „S" rai
dės? Kodėl pranešėja vartojo 
žodį „ išp i ldyt i" , bet ne 
„atlikti"? Ar Dainų šventės 
komiteto pirmininkas tarnavo 

šiūdienių herojų" stoka. Pra
ėjusį dešimtmetį į literatūrą 
atėjusi jaunoji karta kalti
nama ankstesnės „mėlynų 
džinsų" kartos nuotaikų kopi
j a v i m u , , , b ė g i m u n u o 
t ik rovės" , „va r to to j i ška" 
psichologija, „naudingo" dar
bo vengimu". Praėjusių metų 
gruodžio mėnesį CK sekre
torius Josef Havlin išspaus
dino labai piktą, panašias 
Liongino Šepečio t iradas pri
menantį puolimą prieš dabar
tinę Čekų kultūrą: per daug 
„ideologiškai silpnų" knygų, 
per daug „formalizmo", į sceną 
pradeda grįžti „reformistinės" 
pjesės, kritikai ir publicistai 
nepakankamai tvirtai atremia 
„buržuazines ir revizionis
tines" teorijas, daugelis meni
ninkų dar ideologiniai „nesu
brendę". Taip prisipažįstamą, 
kad Čekoslovakijos kultūra 
atsisako būti suprimityvina
ma. O tai gera naujiena ir 

is, kurie stengiasi ištausoti 
tvitą lietuviu kultūrą. 

Dalis Šeštosios Dainų šventės choristų šių metų liepos mėn. 3 d. Chicagoje. 

armijoje? Kodėl ga idos buvo 
paruoštos ir i šs iunt inėtos 
vėlai? Ar Dainų šventės 

kitu kultūrinių 
parengimų nuostol iams pa
dengti? Kodėl Pi rmosios dainų 
dienos organizator iaus Juozo 
Ž i l e v i č i a u s s v e i k i n i m a s 
nebuvo paminė tas žodžiu? Į 
kiekvieną iš šių klausimų 
atsakydavau tuo pač iu žodžiu: 
„Nežinau". Mediciniškai žiū
rint, mano jau t r ia i nervų 
sistemai būtų d a u g nau
dingiau šių įspūdžių nerašyt i . 
Mūsų žmonės l aba i dažnai 
stipriau paplaka kr i t ikos rašy
tojus, negu atlikėjus. Bet paža
das duotas. Išeities nėra. Iš
v y k s t u į M u z i k o l o g i j o s 
archyvą, kur nė ra telefono. 
Kur Juozo Žilevičiaus įmintos 
pėdos ir a todūsiai ga l padės 
pasilikti šiek tiek š iapus teisy

bės, o patirt is Chicagos Lietu
vių Operoje gal pagelbės vai
dinti muzikoje išmanantį-

J A V bei Lietuvos himnus ir 
Dambrausko „Maldą už tėvy
n ę " dirigavo garbės diri
gentas Alfonsas Mikulskis. 
Amerikos himno tempas galė
jo būt i greitesnis. Himno teks
tas y ra revoliucinis. Tele
vizijoje giedamas Amerikos 
h i m n a s a t l iekamas žymiai 
greitesniu tempu. Lietuvos 
h i m n a s skambėjo įspūdingai. 

„Maldai už tėvynę" orkest-
raciją paruošė pa ts dirigentas. 
9 ir 11 taktų antrose pusėse, 
kur choras tyli, o muzika 
keliauja sekstomis žemyn, 
orkestras galėjo būti ryš
kesnis . Con Moto vietoje, kur 
orkestras turi tris taktus solo. 
buvo orkestruota kiek skirtin
g a i n e g u D a m b r a u s k o 

originale. Vedamoji melodija 
turėjo duetą. Tai skambėjo 
gana liaudiškai ir gana sko
ningai. Pradžioje keli balsai 
mėgino pradėti dainuoti dar 
orkestrai grojant įžangą. Tai 
turbūt tie, kurie nedalyvavo 
repeticijoje, arba neskaitė cho
rams išsiųstų nurodymų, arba 
nežiūrėjo į dirigentą. Garsiau
si buvo sopranai, nes jų ir 
buvo daugiausia. Maloniau
siai ir galingiausiai skambėjo 
„Išgirsk mūs balsą", kur 
paeiliui įstoja bosai, tenorai, 
al tai ir sopranai . 

Be šios šventės, Alfonsas 
Mikulskis dirigavo I, II, III ir 
V-oje Dainų šventėje. Pagar 
ba jam. 

Sekantis dirigentas Aloyzas 
Jurgutis, svečias emigrantas 
iš Kalifornijos. Jam vadovau
jant , jungtinis cboras dainavo 

Damų šventėn uoli 
hantonaa. 

Anita Pakalniškytė — sopraną*. Roma M^*U»»nė - altan ir Algiu <>rigiM 
Nuotrauka .Jono Kuprio 

Nuotrauka Jono Kuprio 

„Lituanica", maršinio pobū
džio kūrinį Dariaus ir Girėno 
garbei, parašytą Emeriko Gai-
levičiaus (1874 - 1949). buvusio 
ilgamečio Karo muziejaus 
orkestro vadovo. VI. Jaku-
bėnas šį kūrinį vadino kan
tata . Chicagoje buvo tik atski
rų instrumentų gaidos, todėl šį 
kūrinį reikėjo orkestruoti iš 
naujo. Tai gabiai atliko Arū
nas Kaminskas. „Lituanica" 
paliko malonų prisiminimą. 
Žinoma, garsumo atžvilgiu ir 
vėl viešpatavo sopranai, nes 
jų buvo bene dvigubai dau
giau negu tenorų. 

Po to buvo dainuojama 
Naujalio „Jaunimo giesmė". 
Ši daina buvo atlikta Pirmoje 
Dainų dienoje Kaune 1924 
metais. Šis kūrinys sulaukė 
nuoširdaus klausytojų pri
tarimo. Tai parodo, kad melo
dingas, nors ir nesudėtingos 
harmoni jos da lykas , ga l i 
palikti gyvas ir po 60 metų. 
Tik pirmoje dalyje dalis dai
nininkų dainavo perilgas 
Šešioliktines. tuo pakenkdami 
dainos pobūdžiui. Ši daina nu
skambėjo ypatingai išlygintai 
dinamiškai. Sopranai netu
rėjo progos rodyti savo galy
bę, tenorai ir bosai buvo pui
kiai girdimi. 

Toliau sekė „Vai ir prijojo", 
Juozo Strolios daina duetui ir 
chorui. Dainavo Anita. Pa
kalniškytė ir Roma Mastienė, 
dirigavo Aloyzas Jurgutis. 
Atrodo, kad visi dainavo tei
s i n g a s g a i d a s ir t a r ė 
reikalingus žodžius. Kažkas 
čia buvo netikslu garsia
kalbių tinkle. Vietomis aidėjo 
keistas švilpesys. Solisčių bal
sai buvo sustiprinti daugiau 
negu reikalinga. Kai kada net 
choras buvo menkai girdimas. 
Dirigentas mėgino pritildyti 

stes, ir to l imesniuose 
>,odhu.>8e ^.detis pagerėjo 

Paskutinė J urgučio din-
(N'ukelta j 2 psL) 
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Dainų šventė 
(Atkelta iš 1 psl.) 
guo tą d a i n a buvo , , 0 
Nemune". Jos autorius Bro
nius Budriūnas — dainų šven
čių galiūnas. Iš šešių dainų 
švenčių JAV ir Kanadoje 
pirmauja kompozitorius Bro
nius Budriūnas su 13 kūrinių, 
Stasys Šimkus ir Juozas 
Žilevičius — po 9, Julius Gai
delis ir Vladas Jakubėnas — 
po 7, kiti 38 po mažiau. Daly
ką orkestrui paruošė pats 
kompozitorius. Nemunas ban
gavo švelniomis vilnimis. 
Ypač puikiai plaukė bosų 
solinė vieta „Po debesim". 
Tačiau dinaminės plonybės 
negalėjo būti pakankamai 
išryškintos. Tarp FF ties 
„Dievo rykšte" ir PP prie 
„Upės sielvarto" skirtumas 
buvo nežymus. Galbūt, šiam 
kūriniui reikėtų daugiau repe
ticijų ir salės su Auditorijos 
akustika. 

Programos paįvairinimui 
buvo įvesta liaudies instru
mentų orkestro atlikta rapso
dija, sukurta Jono Švedo (1908 
-1971). Dirigavo Emilija Saka-
c yls^i^nė, solo birbyne grojo 
Palyt Pakštas ir kanklėmis 
soliavo Elena Muliolytė. Daly
kas, išpuoštas liaudies melo
dijomis, buvo sugrotas pasi
gėrėtinai. Buvo nuomonių, 
kad šiam programos numeriui 
reikėjo parinkti tinkamesnę 
vietą programoje. 

Kanadietė Dalia Viskon-
tienė vadovavo jungtiniam 
moterų chorui. Programoje 
buvo: „Daržely rūtelė pra
žydo" — Vytauto Jančio, 
„Augino močiutė" — Vlado 
Jakubėno ir „Gale lauko toli" 
— Juozo Tallat-Kelpšos. Šios 
dainos buvo dainuojamos be 
jokio muzikinio pritarimo. 
Jančio dainoje buvo tiksliai iš
laikyta ntonacija. Jakubėno 
dainoje silpniausiai buvo 
girdimas trečias balsas. Inter
pretacija turininga, tempų kai
ta — tiksli. Tallat-Kelpšos dai
noje pavojingi intonaciniai 
slankiojimai buvo tinkamai iš
laikyti. Ir vėl kažkodėl stip
r iaus ia i dainavo pirmieji 
balsai. Gal mano sėdėjimo 
vieta? Bet aš buvau eilinis 
tarp kilmingųjų: tarp diri
gentų, garbės dirigentų ir kitų 
a u k š t ų L ie tuv ių 
asmenų. 

Iški lmingiausias pu 
dalies numeris buvo Stasio 
Šimkaus kantata „Atsisveiki
nimas su tėvyne". Įdomu, kad 
šis kūrinys pirmą kartą buvo 
a t l ik tas Chicagoje 1920 
metais. Tai 9 minučių ilgumo 
kan t a t a trims sol is tams, 
chorui ir orkestrui. Solistai 
buvo šie: Anita Pakalniškytė 
— sopranas, Roma Masiienė 
— altas ir Algis Grigas — 
baritonas. Dirigentas Vaclo
vas Verikaitis, šios Dainų 
šventės repertuaro komisijos 
pirmininkas. Pusiausvyra tarp 
choro ir solistų buvo gera. 
Pirmoji dalis slinko darniai. 
Vidurinėje C-minor dalyje 
atsirado didelis nuomonių 
skirtumas tarp baritono, diri
gento ir orkestro. 28-tame 
takte, Anitai dar neužbaigus 
savo frazę „šalelėn", vienu 
taktu peranksti atžygiavo 
Algis. Ir taip per 16 taktų. 
Dirigentas, galimai paveiktas 
sultingo ir galingo balso, 44-
ame takte parodė įstojimą 
chorui, ir klusnus choras su 
„ašarėlėm" pradėjo dainuoti 
irgi vienu taktu peranksti 
Dirigentų būstinėje buvo pa
stebimas dairymasis į gaidas, 
rūpestis ir maža šypsena. 
Sekantieji 32 taktai buvo savo
tiški. Šimkaus muzika gal ir 
nenukentėjo, bet atsirado 
keistoki sąskambiai , nes 
orkestras grojo iŠ rašto, o 
choras ir solistai žygiavo 
vienu taktu avangarde. Ši 
staigmena baigėsi 10-ame 
takte prieš Lento. kai orkest
ras palieka vienas. Dėl to 
nekaltinkime vienas kito. 
Nelaimės atsitinka ir Įvaduose 

Kokių papildymų reikia 
Lietuvių Enciklopedijai? 

JURGIS GIMBUTAS 

Liaudies instrumentų orkestro sekcija Dainų šventėje. Priekyje: 
Vincas Vaitkevičius — tenorinė birbynė, Rita Dapkutė, Rimgaudas 

Liubomiras Bichnevičius ir Balys Pakštas — birbynės. 
Nuotrauka Jono Kuprio 

kebuose. Nelaimė gali atsi
tikti ir pastoviame 3/4 metre. 
Labai nuotaikingas buvo 
solisčių duetas Moderato daly
je „Oi širdį skauda". Pabaiga 
buvo sėkminga, galinga ir 
ašaras plukdanti. 

Antros dalies pradžioje pasi
rodė jaunių choras su ketu
riomis dainomis: „Ganiau 
karves ant kalnelio" — liau
dies daina, „Šlama šilko 
vėjas" — K. Žižiūno, „Gegu
tė" — G. Gudauskienės ir 
„Sibiro giesmė" — F. Strolios. 
Dirigentas — Faustas Strolia. 
Palyda — šventės orkestras. 
Po pertraukos klausytojai liko 
išblaškyti. Jauniai pradėjo 
dainuoti, o žiūrovų kalbos dar 
truko ilgą laiką. Mes didžiuo
jamės jaunimu, o kai reikia 
jiems parodyti pagarbą, tai 
mes kalbamės savo tarpe. 
Gyvai skambėjo liaudies 
daina raniau karves a 

Gudauskienės „Gegutė". „Sibi
ro giesmė" yra įdomus daly
kas. Buvo gana gerai paruoš
tas. Bet ir vėl nelemtas 
garsiakalbių išlyginimas. 
Solisto balsas skambėjo galin
gai, net per stipriai, tuo tarpu 
jauniai kai kada buvo silpnai 
girdimi. Geriau jie pasireiškė 
ten, kur turi savo savarankiš
kas partijas. Tarimas, turbūt 
dėl garsiakalbių aidų, dažnai 
buvo visai nesuprantamas. 

Po to dainavo jungtinis vyrų 
choras, kuriam drausmingai 
vadovavo Alfonsas Gečas. 
Pirmoji daina buvo A. Mikuls
kio ,,Balnok, tarne, bėrą 
žirgą". Cia vėl reikia kaltinti 
garso sistemą ar mikrofonus. 
Pirmoje dalyje labai gražiai 
skambėjo pirmi ir antri teno
rai, gi baritonai ir bosai vos 
per pusę girdimi. Toliau balan
sas pagerėjo. Ir keistas reiš
kinys. Kai bosai turi solo 

partiją, jie yra puikiai girdimi. 
Kai tik įstoja tenorai, atrodo, 
lyg kažkas bosus nustelbia. 
Užbaigiant paskutinį akordą, 
keli balsai dar palaikė ilgiau 
negu dirigentas norėjo. Tai 
galėjo atsitikti dėl to, kad diri
gentas paskutinio akordo nu
ėmimą rodė vertikalia kryp
timi. Taip pat reikia atminti, 
kad atstumas tarp dirigento ir 
vyrų buvo gana tolimas. Tarp 
jų sėdėjo apie 500 moterų. 

Antroji daina „Daunoj lilio 
čiūto" nepaliko jokio įspūdžio. 
Dinamika ir niuansai ne šios 
salės akustikai. J. Karoso 
„Augo kieme klevelis" būtų 
snaudalius išjudinęs. J. Žilevi
čiaus „O kad išauštų" turbūt 
sukurta dainų šventėse 
da inuot i . J a u dviejose 
šventėse jį buvo atlikta ir vis 
nesensta. Tai buvo geriausiai 
pavykusi vyrų choro daina. 
2a v 
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Dalelė jauniu choro, dainavusi*: lamų Šventėje. Nuotrauka Jono 

Dainų Šventės progTamc* klausosi muzikas Alvydas 
Vasaitia *u *ūn*>iiu Valdu. Šventės dirigentai Jonas 

Govedas. Alfonsas Gečas, garbės dirigentas Alfon
sas Mikulskis. 

Nuotrauka .Jono Kup 

solo. Vyrų choras dainavo be 
jokio instrumentų pritarimo. 

Toliau ėjo M. K. Čiurlionio 
„Beauštanti aušrelė" ir J. 
Žilevičiaus „Pasakyk, mer
gele". Šias dainas atliko 
jungtinis mišrus choras su 
orkestro palyda. Sklandžiai ir 
skoningai dirigavo kanadietis 
Jonas Govedas. Šios dainos 
skambėjo labai įdomiai, 
balansuotai, buvo labai tinka
mos 800 asmenų chorui ir 
salės akustikai. 

Baigus dainas, salės vidury
je staiga atsirado Jungtinė 
Chicagos tautinių šokių grupė, 
susidedanti iš 200 šokėjų. 
Vadovavo Nijolė Pupienė, 
kurios pavardė kažkodėl 
nepakliuvo į II Pasaulio 
Lietuvių dienų leidinio Dainų 
šventės programą, šokiams 
dirigavo Algis Modestas. Gro
jo šventės orkestras. Buvo 
atlikta šokių pynė, sudaryta iš 
Kalvelio. Audėjėlės ir Sub
atėlės. Choras vietomis pri
tarė Kalveliui ir Subatėlei. 
Girdint kitų atsiliepimus, 
šokiai sudarė damų, vieningą 
ir įspūdingą vaizdą, bet sė
dint pirmoje eilėje galima 
buvo matyti tik atskirus 
veidus. 

Pabaigai jungtinis choras ir 
visi šventės dalyviai atliko 
„Lietuva brangi", diriguojant 
Algiui Modestui ir pritariant 
orkestrui. Nebuvo Įmanoma 
išgirsti, kaip ši giesmė - daina 
skambėjo visumoje, nes aplin
koje buvusieji visi dainavo šį 
mielą Maironio - Naujalio kū
rinį. 

Programos pranešėja buvo 
dr. Vitalija Vasaitienė, skam
biai ir tiksliai perdavusi 
programos eigą lietuvių ir 

Šį milžinišką darbą įvykdė 
Šeštosios Dainų šventės komi
tetas, paaukoję tam kilniam 
tikslui tūkstančius valandų 
nuosavo laiko, kaitinę dau
gybę telefono laidų ir sunau
doję tūkstantį ir kelis šimtus 
litrų gazolino. Štai jie: 
Vaclovas Momkus — pirmi
ninkas, Sofija Džiugienė ir Al
gis Modestas — vicepirmi
ninkai, Jonė Bobinienė — 
sekretorė, Dalia Dundzilienė 
— ižd in inkė , Vaclovas 
Verikaitis, Faustas Strolia ir 
Emilija Sakadolskienė — 
muzikinė komisija, Joana 
Krutulienė — registracija, 
Genė Rimkienė — bilietai, 
Vladas Vijeikis — meninė 
priežiūra, Danutė Bindokienė 
— šventės leidinys, Kazys 
Skaisgirys — gaidų paruo
šimas, Vytautas Jasinevičius 
— garso sistema ir Jonas Žu
kauskas — vidaus tvarka. 
šventės globėjas — Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenė, II 
Pasaulio Lietuvių dienų 
pirmininkas — dr. Antanas 
Razma. 

Kazys Skaisgirys 

Trisdešimt metų praėjo nuo 
pirmojo Lietuvių Enciklopedi
jos tomo, išleisto Juozo Kapo
čiaus leidyklos Bostone. Pas
kutinysis, 36-818 tomas buvo 
išleistas 1969 metais. Daug 
kas pakito pasaulyje, Lietuvo
je ir mūsų išeivijoje. Išaugo 
nauja karta su kitokiais reika
lavimais, skirtingų pažiūrų ir 
kitokio pajėgumo. Senesniųjų 
lietuvių, suregistruotų LE, iš
mirė apie tūkstantį-Tuo laiku 
sovietinėje Lietuvoje buvo iš
leisti Mažosios lietuviškosios 
tarybinės enciklopedijos trys 
tomai (1966 — 1971 m.) ir nuo 
1976 metų dešimt Lietuviško
sios tarybinės enciklopedijos 
(pasaulinės) tomų. Juose par-
tiškai iškeliami komunistų vei
kėjų nuopelnai, iškraipomi is
torijos faktai, sumenkinami 
arba suniekinami lietuviai 
patriotai ir laisvės kovotojai. 
Okupacijai priešiški išeiviai ir 
jų organizacijos bei darbai to
se sovietinėse enciklopedijose 
yra beveik ignoruojami, pasa
kant tik dalį teisybės. Iš to se
ka, kad išeivijos lietuvių enci
klopedija turėtų papildyti ne 
tik bostoniškius 36 tomus, bet 
ir Vilniuje išleistuosius. Kiek 
įmanoma, reikia užpildyti so
vietiškų enciklopedijų spra
gas ir atitaisyti jų nukrypi
mus nuo tiesos. 

Papildydami biografijų rin
kinį, turėsime dėti jų daugiau 
iš išeivijos. Iš Lietuvos dėsim 
tuos, kurie tenai ignoruojami: 
partizanus, rezistentus, nu
teistuosius, ištremtuosius, pa
bėgusiuosius į Vakarus pasta
raisiais metais. Lie tuvos 
pogrindžio spauda pateikia 
gana daug tokios medžiagos, 
tik reikia ją sutvarkyti ir įam
žinti patvaresnėje knygoje. Je i 
h* neturėsim pilnesnių biogra
fijų su gimimo datomis ir t. t.; 
tai bent suregistruosim var
dus ir faktus enciklopedine 
tvarka. Nevertėtų kartoti ofi
cialių Lietuvos veikėjų biogra
fijų iš sovietinių enciklopedijų. 
Tik t rumpai paminė tume 
svarbiuosius kūrėjus, kurie 
dar nepasižymėjo komunistų 
partijos tarnyboje. Kas jau 
išspausdinta tenai, nepražus 
ir čia. Svarbiau įamžinti tuos, 
apie kuriuos tenai viešumoje 
tylima. 

Lietuvių išeivijos biografijų 
rinkinį savojoje enciklopedijo
je turėtume gerokai išplėsti. 
Būsimoms kartoms tai bus 
svarbus dabartinių laikų gy
veni skerspjūvis, o ne tix 
visuomenės "grietinėlė". En-
ciklopedijon dėtini ne tik pa
tys iškilieji kūrėjai, bet visų 
profesijų ir veikios sričių pasi
žymėję lietuviai. Ypatingai 
svarbu pastebėti ir surašyti 
daugiau jaunesnės kartos 
žmonių, pradėjusių reikštis lie
tuvių visuomenėje ir profesijo
se, nepriklausomai nuo to, ko
kią lietuvišką spaudą jie 
skaito ar neskaito. Iš tų žmo
nių ateina visų sričių nauji va
dai ir veikėjai, kad ir kitokio 
lygio, negu tie. kurie galėjo iš
eiti mokslus Nepriklausomoje 
Lietuvoje. Dalį papildymų to
mo reikės skirti toms biografi
joms praplėsti, kurios jau bu
vo išspausdintos , jei tie 
žmonės nuveikė ką nors reikš
mingo per 15 — 30 metų.Tad 
mūsų enciklopedijos papildy
muose negalės būti išbalan
suota proporcija tarp išeivijos 
ir okupuotos Lietuvos žmonių 
biografijų. Juk rengiame ne 
naują pilnutinį veikalą, o tik 
papildymus trims skirtin
goms enciklopedijoms. J a u su
daryta įnirusiųjų kartoteka su 
datomis ir nuorodomis, kur bu
vo spausdintos jų biografijos. 

Nemažai papildymų reikės 
išeivijos organizacijoms, pe
riodikai, svarbesniems įvy
kiams. Kai kurios draugijos iš

nyko, kitos išaugo, atsirado ir 
naujų. Dauguma laikraščių ir 
žurnalų tebepasirodo, bet yra 
pasikeitę redaktoriai, admi
nistratoriai, leidinių apimtis, 
kartais ir išleidimo vieta. Rei
kalinga surašyti ir tiražai. To
kie įvykiai, kaip Dainų šven
tės, Mokslo ir kūrybos simpo
ziumai, Pasaulio lietuvių sei
mai, Jaunimo kongresai ir pa
našūs turi būti suregistruoti. 

Žvilgsnyje į pakitimus Lie
tuvoje per pastarąjį šimtme
čio ketvirtį mums teks paste
bėti ir tai, kas nepasakyta 
sovietinėse enciklopedijose. 
Mums nereikės kartoti oficia
liąją pramonės, ūkio ir biblio
grafinę statistiką, nes jinai 
jau išspausdinta tenai. Mums 
reikės išryškinti tokius demo
grafinius pakitimus, kurie nu
tylimi oficialioje spaudoje, ir 
tokius ūkio faktus, kurie paro
do ekonominį Lietuvos išnau
dojimą. Mums rūpi ne tik gam
tos ap sau g a , bet ir jos 
naikinimo faktai. Ne tik ar
chitektūros ir kultūros pa
minklų apsauga ir restauraci
jos, bet ir jų apleidimas bei 
naikinimas. Kiek Nepriklau
somybės laikų paminklų jau 
nugriauta? Kas darosi su pa
kelių ir sodybų kryžiais ir kop
lytėlėmis? Koks Nepriklauso
mybės laikų knygų likimas? 
Pilnų statistikų nesurinksim, 
bet galima parinkti dokumen
tuotų faktų ir juos reikia sure
gistruoti LE papildymuose. 
Miestų, miestelių, kaimų loka
linių istorijų prieduose turė
sim pastebėti, kur gimė, ar gy
veno tie Lietuvos veikėjai, apie 
kuriuos tenai viešai nerašo
ma, o taip pat kur ir kiek tūks
tančių protesto parašų surink
ta ir pasiųsta okupacinei 
valdžiai. Pogrindžio spaudos 
vardai ir žinomi faktai turės 
būti surašyti enciklopedine 
tvarka, kad galima būtų grei
tai susirasti. 

Numatomas tik vienas pa
pildymų tomas, tad pasauli
niams reikalams, bus gali
ma skirti neproporcingai ma
žiau vietos. Tik trumpomis 
santraukomis galėsim duoti 
griežtųjų mokslų, technologi
jos, architektūros, 
menų nueitąjį kel 
tris dešimtmečius. 
registruoti naujas 
Nobelio laureatus sudėsim są
rašais pagal mokslų ir menų 
sritis, o ne biografijomis. Jei 
kas sakytų, kam iš viso dėti 
pasaulinius dalykus, kuriuos 
galima rasti kitų kalbų enci
klopedijose bei žodynuose, tai 
atsakytume: reikia tam, kad 
tie visi dalykai ir vardai būtų 
surašyti taisyklingai lietuviš
kai. Išeivijoje gyvenant, vis 
sunkiau rasti lietuviškus ati
tikmenis tarptautiniams daly
kams. 

Suglaudžiant išryškėja, kad 
LE papildymai turės būti fak
tų ir vardų rinkinys, reikalin
gas mūsų platesniajai visuo
menei. Tasai tomas negalės 
būti griežtos atrankos akade
minio lygio leidinys. Cia ne
bus literatūros ir meno kūri
nių vertinimų, o tik sausi 
faktai — vardai, datos. Verti
nimai priklauso kultūros ir 
mokslo žurnalams ir specia
lioms knygoms, kurių dar ne
stokojame. Enciklopedija turi 
būti objektyvi, o kūrybos ver
tinimuose objektyvumo nėra: 
kas vienam atrodo vertinga, 
kitam prasta. Tokių diskusijų 
visada buvo ir bus. Gal kai 
kas susirūpins, kad nenu
smuktume į degradaciją, ne-
susrnulkėtume. Sutikčiau, jei 
diskutuotume kultūrinio žur
nalo ar mokslinio veikalo ly
gį. Enciklopedija nepriklauso 
tam žanrui. Jinai turi būti po
puliarus, daug apimantis ži-

(Nukelta j 3 psl.) 

medicinos, 
ią per tuos 
Reikės su-

valstybėies. 
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44 * * Pasaulio lietuvių dienose 
Amilcare Ponchielli opera "I 

Lituani" buvo pas ta ty ta Lie
tuvių Operos 1983 m. liepos 
mėn. 1 d. Auditorium teatre, 
Chicagoje. Spektaklis buvo 
Antrųjų Pasaulio lietuvių die
nų švenčių dalis. Ši istorinė 
drama, atrodo, buvo gerokai 
gąsdinusi jos kompozitorių 
Ponchielli. Jis jautė, kad jam 
trūko reikalingo patyrimo, kad 
galėtų šiam savo kūriniui su
ras t i tinkamą stilių ir pritai
kyti teisingas idėjas. J is dirbo 
prie jo labai stropiai, norėda
m a s užsitikrinti, kad kiekvie
n a gaida būtų teisinga. Ir taip 
ši gerokai per ilga opera su 
prologu ir trimis veiksmais bu
vo pirmąkart pas ta ty ta La 
Scalos teatre, Milane, 1874 me-. 
ta is ir dar sykį atgaivinta 
1884 metais kaip "Aldona". 
Man buvo smagu matyti , kad 
maestro Alvydas Vasait is iš
leido kelias ilgokas dalis, nes 
tokiu būdu pagerėjo veikalo 
slinktis, šiaip susidedanti iš 
nuobodokos medžiagos. 

Operos "I Lituani" tema yra 
Lietuvos pasipriešinimas ir 
k j va už savo laisvę prieš kry-
ž uou t oraino riterius vidur-
a.nžių laikais. Ir kadangi čia 
turima reikalo su "kitu pasau
liu ir kito laiko" rėmais, tai ir 
veikalą reikėtų vaidinti kaip 
tokį. Pati šiek tiek pasigedau 
labiau originalios aprangos ar 
butaforijos, negu dvidešimto 
šimtmečio batai ar Broadway 
tipo treningai, kuriais avėjo ir 
vilkėjo šokantysis vyrų trio. 

Aplamai, vienas iš šio va
karo spektaklį valdančių dės
nių, atrodo, bus buvęs "užimk 
poziciją ir laikykis joje" per vi
są operą. Dana Stankaitytė 
tikrai tokiu dėsniu vadovavo
si. Nors balsiniu atžvilgiu jos 
dainavimas buvo pasigėrėti
nas , mar atrodo, kad jai būtų 
pravertusi viena kita vaidy
bos pamoka. Du mostai dar 

Lietuvių operos spektaklyje 1983 m. liepos mėn. 1 d. Auditorium teatre, Chicagoje, „I Lituani" prologas: 
Dana Stankaitytė ir Jonas Vaznelis. Nuotrauka Jono Kuprio 

nesukuria arijos. Bet jos arija 
trečiojo veiksmo pradžioje bu
vo puikiai sudainuota. 

Rimas Strimaitis, atrodo, ir
gi turėjo sunkumų su savo 
žvilgsniu, dažniausiai jį įbes
damas į grindis, ir tai j a m pa
darė neįmanoma sueiti į sąly
tį su klausytojais. Dėl šitos 
priežasties man būtų patikę 
matyti skirtingus asmenis, at
liekančius Kerniaus ir Konra
do Valenrodo vaidmenis. Man 
taip pat atrodo, kad Rimui 
Strimaičiui geriau sektųsi dai
nuoti Mozartą. 

Nei Rimas Strimaitis, nei 
Dana Stankaitytė neįtikino 
klausytojų, kad jie šioje opero
je y ra sutuoktiniai. Dažnai jie 
atrodė labai tolimi vienas ki
tam. Jeigu tokia būtų buvusi 

pastatymo intencija, tai jie ją 
įvykdė. 

Jonas Vaznelis sukūrė la
bai efektingą vaidilos vaidme
nį, parodydamas savo vokali
nę ekspertizę i r prityrimą. 
Algirdas Brazis ne tik gerai 
dainavo, bet t a ip pat ir pui
kiai vaidino. Margari ta Mom-
kienė buvo įspūdingas dai
nius. Dirigentas Alvydas 
Vasaitis spektaklį vedė rūpes
tingai ir preciziškai. Reikia tik 
pagirti jo sugebėjimą. 

Kad bet kokia opera suža
dintų klausytojų susijaudini
mą, reikia, kad joje jaustųsi 
veiksmas, a r ta i fizine, ar emo
cine prasme. M a n atrodo, kad 
chorui pasisekė tokio susijau
dinimo sukelti tik per paskuti
nes penkias spektaklio minu
tes. Jeigu tai būtų buvę galima 

Scena iš „I Lituani" 
Vaznelis — dešinėje. 

prologo: Lietu Dana Stankaitytė — centre, Jonas 
Nuotrauka Jono Kuprio 

1 ! iksmo scena: 
Dana Stankaitytė, Algirdas Brazis, centre — Ber

nardas Prapuolenis, 
Jonas Vaznelis. 

deftinėje Rimas Strimaitis, 

Nuotrauka Jono Kuprio 

padaryti anksčiau, galbūt ope
ra būtų įgavusi daugiau ener
gijos. 

Atskirai reikia paminėti la
bai gerą scenos orkestro pu
čiamųjų instrumentų sekcijos 
grojimą. Taip pat reikia at
kreipti dėmesį į Birutės Baro-
dicaitės ir Viktoro Barausko 
meistriškai sušoktas solo par
tijas. Bet jutau, kad nors 
choreografija buvo judri ir įne
šė energijos į šiaip gan niūrią 
sceną, kordebaleto šokimas 
vietoms atrodė truputį per 
daug ispaniškas lietuviškai 
operai. 

Visa tai , tačiau, galima ir į 
šalį atidėti, kai pagalvoji, kad 
patriotizmas, jausmas savo tė
vynei ir jos istorijai užima 
centrinę vietą kiekvieno lietu
vio širdy. Dėl šios priežasties 
Lietuvių Opera buvo įkurta 
1956 metais. Ir taip pat dėl 
šios priežasties operos kolek
tyvą sudaro žmonės visokių 
profesijų ir padėčių. Jų bend
r a s ryšys yra jų meilė muzikai 
ir savo tradicijai. Lai ši tradi
cija bus išlaikoma ir tęsiama. 

I n g r i d S t u r m s - C o b l e 

Papildymai LE 
(Atkelta iš 2 psl.; 
nynas , o ne knyga elitui apie 
elitą. Žinoma, ir enciklopedi
joje bus atseikėtos eilutės: vie
niems daugiau, kitiems ma
žiau pagal nuopelnus. Tačiau 
ne tik centrinių organizacijų 
pirmininkai mus domina. Ma
žesnieji veikėjai, be kurių dar
bo nebūtų tų organizacijų, taip 
pa t reikšmingi, ir jų biografi
jų santraukų reikia enciklope
dijai. 

Jau yra suorganizuotas r e 
dakcinis ir bendradarbių ko
l e k t y v a s LE papi ldomojo 
tomo biografijoms, visuo
meninėms ir istorijos te
moms, griežtiesiems moks
lams, technologijai, architek
tūrai, Lietuvos kraštotyrai 
plačiąja prasme. Dar trūksta 
bendradarbių kai kurioms hu
mani tar inėms ir meno sri
t ims. Kai visi svarbesnieji 
bendradarbiai bus žinomi, pa
skelbsime spaudoje. Iki šiol at
gauta apie 50 proc. užpildytų 
klausimų lapų biografijoms. 
Laukiame kitų. Po du kartus 
nebus siuntinėjama. Kas jų 
negavo, o manytų, kad yra 
vertas patekti enciklopedijon, 
tegul parašo. Tokių savanorių 
esam gavę kelias dešimtis ir 
esam dėkingi. Redaktoriai 
spręs, kas iš to bus panaudo
ta. Deja, dar nėra visiškai tik
ra , ar leidėjas J. Kapočius pa
jėgs įvykdyti tą projektą 
finansiškai. Tam reikia dau
giau prenumeratų pasižadėji
mų. Tuo tarpu tik pasižadėji
mų, o po 25 dol bus prašoma 
tada. kai knyga bus spaustu
vėje. 

NAUJI LEIDINIAI 
• Aidai nr. 3 (1983). Kultūros 

žurnalas, leidžiamas kas du mė
nesiai Tėvų pranciškonų, 361 
Highland Blvd., Brooklyn, NY 
11207. Redakcija: dr. Leonardas 
Andriekus, OFM, kun. dr. Kęstu
tis Trimakas, Vytautas Volertas. 
Pagalba dailei — Viktoras Viz
girda. Administruoja T. Benvenu-
tas Ramanauskas, OFM. Metinė 
prenumerata — 15 dol., atskiras 
numeris — 2.50 dol. 

Šiame numery Kęstutis K. Gir
nius sklaido "Katalikybės ir tau
tiškumo ryšius Lietuvoje," nors 
glaudžiai susijusius, bet labiau su
dėtingus ir sąlyginius, nei kartais 
manoma. Nors Lietuvos katalikų 
ir tautinių rūpesčių atstovų galu
tiniai tikslai nėra visai tapatūs, 
dabartinės Lietuvos viešo gyveni
mo sąlygos skatina patriotų ir 
katalikų bendradarbiavimą. Vie
na iš jo pasekmių — Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios šiuo metu pri
siimtas tautinio paveldėjimo ser
gėtojos vaidmuo. Autorius nu
rodo dvi skirtingas katalikybės ir 
tautiškumo saitų sampratas: tie 
saitai gali būti suprantamai kaip 
vidiniai, arba kaip išoriniai. Pir
majai pažiūrai būdinga laikyti 
katalikiškumą lietuviškam tau
tiškumui būtina sąlyga; antroji 
šiuolaikinę katalikybės paramą 
tautiškumui mato kaip sąlyginį 
reiškinį. Ši sklaida itin reikalinga 
geriau suprasti lietuvių tautinio ir 
religinio pasipriešinimo dinami
ką ir taip pat pogrindžio spaudos 
vidines įtampas bei jos skelbia
mas idėjas. Šiuos skirtumus, be 
abejo, siekia išnaudoti valdžia, 
mėgindama nuvertinti katalikų 
įnašą Lietuvos istorijoje ir jos kul
tūrai. Bet autorius perspėja, kad ir 
vidinių, ir išorinių saitų sampra
tų rėmėjai yra "idealūs tipai," o iš 
tikro tautiškumo ir katalikybės 
gynėjai nėra dvi atskiros grupės 
— tai dažniausia asmenys, lygiai 
angažavę8i abiems tikslams, tik 
daugiau savo laiko skiriantys ar
ba tautiniams, arba katalikų rei
kalams. Straipsnis yra svarbus 
įnašas į bendras išeivijos pastan
gas pažinti ir suprasti okupuotos 
Lietuvos socialinę tikrovę, mūsų 
žmonių sunkų, bet atkaklų pasi
priešinimą ir atsilaikymą aki
vaizdoje vėl pakartoto Lietuvos 
komunistų partijos centro komite
to plenume (š.m. birželio mėn. 30 
d.) valdančiųjų klasės uždavinio 
— rusiškai kalbančio "naujo žmo
gaus ugdymo," kurį pasiekti rei
kalinga "duoti ryžtingą atkirti bet 
kokiems nacionalinio ribotumo 
reiškiniams, visokiems bandy
mams atgaivinti nacionalistines 
nuotaikas," o taip pat kovoti su 
"klerikalinių ekstremistų išpuo
liai." 

Numeryje spausdinama Jurgio 
Blekaičio, Mirgos Gimiuvienės, 
Nelės Mazalaitės kūryba. Tomas 
Venclova aptaria Antano Jas-
manto (Antano Maceinos) antrąjį 
poezijos rinkinį Ir niekad ne na
molei, prilygindamas Antano Jas-
manto kūrybą 17-to šimtmečio 
anglų vadinamos metafizinės 
poezijos srovei. Antanas Rubšys, 
Švento Rašto egzegeto akimis, 
praskleidžia "Mįslingą paslaptį: 
žmogaus kūrimą Pradžios knygo
je." Nestokojama ir kitų straips
nių istorinėm ir kultūrinėm te
mom. Recenzuojamos knygos: 
Antano Gustaičio Ko liūdi, puti
nėli? Nerimos Narutės Relikvijos 
ir Valandų upės, Prano Gaidos 
Nemarus mirtingasis, Antano 
Rukšos Kovos dėl Lietuvos nepri
klausomybės III tomas, sudėtinė 
Lietuvoje išleista knyga Socialis
tinis realizmas ir šiuolaikiniai 
meniniai ieškojimai. Numeris 
iliustruotas Magdalenos Birutės 
Stankūnienės grafikos ir tapybos 
darbais, o apie dailininkės kūry
bą rašo Mikas Šileikis. 

• / Laisvę nr. 87 (1983 balan
dis). Politikos žurnalas, leidžia
mas Lietuvių Fronto Bičiulių. 
Redaktorius — Vacys Rociūnas. 
7328 Midland Rd., Independence, 
Ohio 44131. Administratorius — 
Jonas Prakapas. 14 Thelma 
Drive. Bakersfield, California 
93305. Metinė prenumerata Aus
tralijoje, JAV ir Kanadoje — 7 
do., kitur — 5dol. 

Žurnale ypač įdomus, gal todėl, 
kad išeivijos spaudoje tai didžiulė 
retenybė, įvestas platus skaityto
jų laiškų skyrius — tai redakcijos 
sudaryta proga opius klausimus 
viešai diskutuoti ir tokiu būdu vi
siems ką nors išmokti. Straips
niai: Antanas Butkus, "Jėgų tel
kimas laisvinimo darbui," Juozas 
Kojelis, "Idėjos prie Pacifiko," V. 

(Nukelta į 4 psl.) 

Stepas Darius ir Stasys Girėnas, paleidę Lituanikos variklį skridimui 
per Atlantą (paskutinė jų nuotrauka 1933 m. liepos mėn. 15 d.). 

Alfonsas Tyruolis 

ATLANTO SAKALAMS 
Dariui ir Girėnui 

Tau atmint, brangi tėvyne, 
Krito didvyriai kilniai, 
Garbei vainikus išpynę 
Šaunesnius, nei gal manei. 

Nugalėjo vandenyno 
Juodą siaubą sakalai, 
Ir pasaulis visas žino, 
Ką turi, ką jam dalai. 

Mūs jaunimui iš padangių 
Testamentą siuntė jie: 
Tu atmink tėvynę brangią 
Jos nelaimėj, kančioje. 

Jiems nugrimzti Tau neleidus 
Okeano gelmėse, 
Dieve, skaidrinai jų veidus 
Soldine dangaus šviesa. 

Ir kaip gintarą jų sielas 
Dangui ėm.ęs branginai, 
Kad iŠ ]o Tau dūmas mielas 
Aukai kiltų amžinai. 

DEBESYS 

Šįvakar debesys 
kaip broliai, 
kaip bičiuliai, 
čia apsilankę 
lyg iš tėviškės. 

Šaltas, vienišas kapas, 
tokia trapi 
projekcija 
į amžinybę 

Niekas neateis, 
niekas neapverks. 
tik debesys aukštai 
sustos ir palinguos, 
gailią ašarą nubers 
ir vėl toliau keliaus — 

AKVARIUME 

Prieš kokį vėją. 
prieš kokią audrą 
reiks atsilaikyti? 
Vėjas iš rytų 
ir iš vakarų 
lenkia ąžuolą ir eglę, 
lenkia mus. 
mano broli, sese. 

O tenai žemai, 
po skaidriaisiais stalaktitais, 
grotoje žydrajam vandeny 
tykiai plauko žuvys — 
anei vėjo, nei audros. 
Toks žavingas horizontas, 
toks ramybės pilnas. 
Viešpatie, priartink tokį mums! 

S J » 
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Pirmoji Petro Aglinsko simfonija 
D A L I A K U C Ė N I E N E 

Frederico Fellini, Bernard 
Herman, Sa lvador Dali, Euge
ne O'Neill, ką jie bendro turi 
su j aunu lietuviu kompozito
rium Petru Aglinsku? Prieš ke
letą savaičių teko dalyvaut i 
Petro Aglinsko naujausios 
simfonijos, "Karn izas Pane-
ling", premjeroje, kurią atliko 
N o r t h w e s t e r n u n i v e r s i t e t o 
simfoninis orkestras, diriguo
j amas Frederick Ockwell. Šių 
metų pradžioje Pe t ras laimėjo 
pirmą vietą su pirmąja dalimi 
šio kūrinio "Symphony in 
Three Movements — Karnizas 
Panel ing". Ši simfonija buvo 
pasigėrėt inai at l ikta 1983 m. 
birželio 5 d. Pick Staiger kon
certų salėje. Tai didelis bręs
tančio kūrėjo laimėjimas. 

J a u n a s i s kompozitorius api
būdina šios simfonijos temati
ką šitaip: "Karn izas Panel ing 
yra mitologinis nakt inių loka
lų da in in inkas , egzistuojąs tik 
mano vaizduotėje. Ta i ekspre
sionistinis įsikūnijimas žmo-
g ms. kuris mano draugų rate-
1 -je y r a p a s i d a r ę s t a r s i 
š entasis , vagantų , muzikos 
klajūnų pa t ronas" . 

Simfoninis orkestras šį kar
tą atliko tik pirmąją kūrinio 
dalį, kuri užintrigavo klausy
tojus. Girdėjome kaleidoskopi-
nių temų apmatus , kurie vie
t o m i s b u v o m a k s i m a l i a i 
išnaudojami ekspresionistinė
se ribose — nuo sensualumo 
iki groteskiškumo ir nuo me
chanizuoto industr ia l iškumo 
iki pompast i škumo. Vaizduo
tėje mač iau Karnizą besiblaš
kant į t a rp įvairių kultūrų, pro
t a r p i a i s j i s p u č i a m ų j ų 
kadencijomis lyriškai trum
pam prabildavo, bet daugiau
sia mu?amųjų stimuliuojan
čiuose ri tmuose pasinerdavo, 
ar protarpiais orientališkos as-
ketikos tylumoje susimąsty
davo. Išklausius pirmosios 
simfonijos dalies, norėjosi dar 
išgirsti k a s eis toliau. 

Kai po kelių savaičių vėl 
susitikome su kompozitorium. 
šių metų ilgiausią dieną — bir
želio 21 — tęsėme pokalbį apie 
jo Karnizą. Pe t ras pasakojo, 
kad "Karnizas Paneling'". ga
li ateityje išsivystyti į lietuviš
ką ekspresionistinę operą, ku
r i a i y r a p r a m a t ę s 
pavadinimą:"Skudut is Pliud-
r iukas". Turbūt skaitytojas, 
kaip ir a š , pas ta tys akis su 
klausimu? Skudutis Piiudriu-
kas, kas jis? Tai suaugęs vy
ra s , bet sieloje vaikas . Žmo
g u s i š a u g ę s d v i e j u o s e 
skir t inguose kultūriniuose pa
sauliuose. Užaugo besiklausy
d a m a s "rock" muzikos, besi
d ž i a u g d a m a s " c a r t o o n s " ; 
svet imtaučiai jo draugai , sve
t imas k raš t a s jo gimtinė, bet 
jis lankė li tuanistinę mokyk
lą, važiavo į l ietuviškas vasa
ros s tovyklas ir visa tai su ge
r i a u s i o m i s y p a t y b ė m i s ir 
blogybėmis įrėžė jo charakte-
rin neišdi ldomas žymes. Sku
dučio Pliudriuko prototipas 
būtų kas nors p a n a š a u s į nak
tinių lokalų dainininką — a la 
Šabaniauską . Pliudriuko gy
venimą paįvair ina susitikinė
j imai su abstrakčiais , išgalvo
ta i s žmonėmis. 

Pe t r a s Rimas Agl inskas gi
mė 1958 m. spalio mėn. 20 d. ir 
visus savo dvidešimt ketve
rius metus išgyveno Chicago-
je, Marquet te Parke . Nuo de
vynių metų pradėjo groti 
gi tara. Grojo įvairiose jauni
mo kapelose. Ir tik įstojęs į De 
Paul universiteto muzikos fa
kultetą, r imtai apsisprendė, 
kad muzika bus jo gyvenimo 
profesija. 

Kai paklausiau, kas paska 
tino ir kas pririšo jį prie šios 
srities, Petras atsakė: filmai! 
Bes i lankydamas kinuose — 
ypač europietiškos gamybos 
filmuose — jų muzika jis buvo 
tiek sudomintas ir užburtas . 
kad nu ta rė tapt i kompozito-

Kompozitorius Petras Aglinskas 

rium. Tokie kompozitoriai 
kaip Bernard Herman, Jerry 
Goldsmith ir Godard buvo jo 
pirmieji ir tiesioginiai inspira
toriai. Vėliau, jau studijuojan
tį muzikos fakultete, jį labiau-
s i a i s u d o m i n o V i e n o s 
kompozitorių ekspresionisti
nės srovės puoselėtojai ir jų 
pasekėjai: Berg, Schoenberg, 
Stockhausen. Varesse ir įves. 
Ryškių įtakų jam yra padarę 
Eugene O'Neill raštai, siur
realisto Salvador Dali menas 
ir Alban Berg opera "Woz-
zeck". 

Prieš trejus metus Aglinskas 
baigė De Paul universitete mu
zikos studijas, įsigydamas ba
kalaurą kompozicijos srityje. 
1979 m. parašė siurrealistinės 
filmos tekstą "Zygote", kurio
je pats vaidino ir kuriai sukū
rė muziką elektroninio sinteti-
zatoriaus palydai. Tais pačiais 
m e t a i s i š le ido plokštelę 
"Skeetz Exeeutive"; šioje 
plokštelėje įgrotą muziką 
aranžavo ir pats grojo elektri
ne gi tara ir sintetizatorium. 
Vėliau dirbo De Paul universi
teto vedamoje elektroninėje 
studijoje. Tais pačiais metais, 
kai Goodman teatras 3tatė 
Šekspyro "Love's Labor's 
Lošt", kurį režisavo žinomas 
britų direktorius Jeremy Ro-
we, Aglinskas šiam veikalui 
sukūrė originalią parti tūrą ka
meriniam orkestrui bei cho
rui. Vėliau ši part i tūra buvo 
panaudota Chicagos universi
teto dramos departamento va
sariniame šekspyriniame fes
tivalyje "Court Theatre". Kito 
sezono pavasarį , direktoriaus 
Jeremy Rowe pakviestas, vėl 
sukūrė originalią partitūrą 
penkiasdešimčiai mušamuiu 
instrumentų Šekspyro dramai 

Nuotrauka Lester Buczek 

"A Comedy of Errors" . 
1981 m. rudenį įstojo į 

Northwestern universiteto mu
zikos fakultetą siekti magist
ro laipsnio kompozicijos srity
je. Šiam fakultetui vadovauja 
amer ik ie t i s kompozi tor ius 
Alan Stout. Universitete stip
riai išvystė visokeriopai šako
tą kūrybą: darbavosi kaip mu
z i k o s k o o r d i n a t o r i u s 
universiteto teatriniuose spek
takliuose, rašė part i tūras, sta
tomam Thomas Mann veika
lui "Tonio Kroeger" parašė 
partitūrą mažam kameriniam 
ansambliui, kuriam pats ir 
akompanavo ir dirigavo. Yra 
sukūręs parti tūras ir įvai
riems vaizdajuosčių pastaty
mams: "Bookend" — psicho-
d r a m a k a m e r i n i a m 
ansambliui ir džiazo ansamb
liui; "One Day" — veikalas 
vaikams, pučiamųjų oktetui: 
,,Vievv- with a Eoom" — ko
medija dideliam mišriam an
sambliui. Šios vaizdajuosčių 
partitūros įgrotos, diriguojant 
nevv- yorkietei dirigentei Dana 
Pema. 

Neišvengiamai buvo įdomu 
sužinoti, ar kas nors iš lietu
viškojo muzikos pasaulio, ar iš 
lietuvių kompozitorių yra jam 
padaręs įtakos? Aglinsko at
sakymas buvo: ne! Minėjo, 
kad šį pavasarį labai pripuo
lamai susipažino su Lietuvo
je gimusiu ir ten subrendusiu 
kompozitorium Antanu Reka
šium, kuris viešėjo Chicagoje, 
juostose girdėjo keletą jo kom
pozicijų, kurios savo drąsa bei 
energija priminė jam "bandi
tišką" stilių (gerąja prasme). 
Petras aiškino, kad jo muziki
nis vystymasis vyko, deja, ne 
lietuviškame "milieu". Jį įtai
gauja ne lietuviškieji ar folk

loriniai motyvai, nors gimi
ningo elizabetiškojo periodo 
stiliumi yra parašęs nemažai 
kūrinių — bet daugiausia me
chanizuotas, industrinis, mo
dernus, futuristinis pasaulis. 

Nors visuomet b;'s branduo
lys muzikinio "elito", kuris po 
hermetiška, ultraintelektualie 
aureole garbins išimtinai kla
sikus, Aglinskas tačiau ieško 
būdų, kaip pasiekti auksinio 
vidurio sintezę tarp praeities ir 
dabarties. Anot jauno kompo
zitoriaus, šios kartos jauni
mas, užaugęs "hyper-ultra" 
stimuliuojančiame — greitojo 
tempo — laikotarpyje, var
giai, ar išsėdės per Wagnerio 
operų ciklus... 

Kiekvienos naujos generaci
jos paskirtis yra sukurti savi
tą idiomatinį žodyną, savitus 
gyvenamojo laikotarpio sofis-
tikuotus muzikinius garsus ir 
savitas bendrojo laiko jausmų 
esencijas. Tokios dvasios gel
mių srovėje bus ir jaunojo 
lietuvio kompozitoriaus Petro 
Aglinsko ateities kūrybinės 
versmės. 

Turint tokias daug žadan
čias menines jėgas, kaip Ag
linską, Bakšį, Kaminską, 
Stankevičių ir Zdanių, būtų 
įdomu, juos sutelkus, sudaryti 
progą ir lietuviškai visuome
nei su jais susipažinti, nes tai 
branduolys mūsų ateities kū
rėjų kartos. 

Chicagos teatruose 

Su Pulitzer premija 
Southern Methodist ir Illinois 

universitetuose dramos studijas 
ėjusi, laimėjusi Pulitzer ir New 
Yorko dramos kritikų premijas 

Moira Harris (Carnelle) ir Glenne 
Headly (Popeye) Steppenwolf 
teatro „The Miss Firecracker 
Contest" pastatyme. 

Beth Henley yra sukūrusi scenos 
veikalą „The Miss Firecracker 
Contest", kuris dabar statomas 
Stepenwolf teatro, 2851 N. 
Halsted, Chicagoje. Veiksmas 
pietinėje Mississippi, kur liepos 4 
d. šventės proga ruošiamas gra
žuolių konkursas ir jį veržiasi 
laimėti viena mergina, kad 
pasiekusi garbės aukštumas 
galėtų išvykti kur toliau. Jai 
talkina jos artimieji. 

Drama neturi kokių psicholo

ginių gelmių ar kokių problemų 
studijų. Tai daugiau pramoginis 
ž iūrovui p a s i s m a g i n i m a s , 
sukeliąs juoko linksmoj nuo
taikoj. Režisierius G. Sinise reži
suoja ir televizijos pastatymus, 
yra šiemet laimėjęs Obie premiją 
ir pastatymą paruošęs rūpes
tingai, turėdamas patyrusius 
aktorius profesionalus. Tarp 
aktorių — Glenne Headly, laimė
jusi keletą Jefferson premijų, vai
dinanti filmuose; Tom Irwin 
dėstąs dramą Columbia kolegijo
je; Laurie Metealf, laimėjusi 
Jefferson ir Emmy premijas; 
Moira Harris — pagrindiniam 
vaidmeny. Žiūrovui kiek kliudo 
sekti pastatymą aktorių gerai per
teikiama pietiečių tarmė. 

Drama su politiniu 
atspalviu 

Apollo teatras Chicagoje, 2540 
N. Lincoln, turi gerą vardą ir pa
prastai gerai stato vaidinimus. 
Dabar ten statomas neilgas vai
dinimas „The Value of Names" 
yra susilaukęs palankių recenzijų 
Chicagos didžiuosiuose dienraš
čiuose. Iš tikro ten yra du scenos 
gabalai: monologas „George's 
File" ir vienaveiksmė drama „The 
Value of Names". Abudu juos 
jungia politinės užuominos apie 
aną neseną laikotarpį, kai JAV 
valdinės įstaigos aktyviai ieško
davo „priešvalstybinių" gaivalų 
(House Un-American Activities 
komiteto įtakoje). Žinoma scenoje 
ta akcija patraukiama per dantį, 
bet ne taip jau aštriai. 

Pastatyme gausu pokalbių, bet 
mažoka veiksmo ir tai sumažina 
intrigą. Sakytume, kad viską 

Shelley Berman ir Byrne Piven 
scenoje iš „The Value of Names", 
kurį šiuo metu stato Apollo 
teatras. 

Nuotrauka Jennifer Girard 

atperka patyrę aktoriai. Jie daly
vavę įvairių didžiųjų miestų 
teatrų pastatymuose. Monologe 
besireiškianti Caitlin Hart yra 
vaidinusi ir filmuose. Shelley Ber
man yra gavęs gerus pagrindus 
Goodman teatre, o Byrne Piven 
yra rodęsis ir televizijoje, ir pats 
dirbęs Northwestern bei Houston 
universitetų dramos studijose bei 
režisavęs keletą veikalų „off-
Broadway" pastatymuose. Jill 
Holden jaunesnė, bet ir ji gausiai 
vaidinusi Chicagos bei Cle-
velando teatruose ir gavusi 
d ramos m a g i s t r ė s l a i p s n į 
profesionalų mokykloje Seattle. 
Autorius Jeffrey Sweet yra 
sukūręs nemažai dramos veikalų 
Chicagos teatrams. 

J . Pr . 

Atgaiva per karščius 
„Antro kaimo" spektakliai II PLD proga 

Gražią ir įdomią programą „Bendruomenės susirinkimas", 
parodė Chicagos , Antras kai- Veiksmas vyksta ir žiūrovų salėje, 
mas" ir jų nenuilstantis režisie- ir scenoje. Žiūrovai pasijunta lyg 
rius Algirdas Titus Antanaitis, dalyvautų kokiame nors tikrame 
Sis koleKtyvas yra realizavęs 
daug puikių idėjų, šiandien tapu
sių mūsų išeivijos teatrinės kultū
ros nuosavybe. Noriu palinkėti, 
kad šis kolektyvas, sulaukęs savo 
brandaus 20 metų kūrybinio dar
bo jubiliejaus, ir toliau žiūrovams 
pateiktų tik geriausios kokybės 
programas, kaip tai buvo II PLD 
metu birželio 28 ir 30 d. „Play-
house" salėje. 

Nemaža jaunų veidų buvo 
matyti tų dienų vakarais šioje 
mažytėje patalpėlėje; daugelis 
kitų taip ir liko už durų. Cikagie-
čiams ši programa gai ir buvo 
matyta, bet iš svetur atgūžėję 
lietuviai ją žiūrėjo pirmą kartą. 

Kolektyvas yra nedidelis ir, 
kaip retai pasitaiko, jame nėra 
pirmaeilių ir antraeilių aktorių: 
visi turi galimybę pasirodyti abie
jose programos dalyse. Programa 
sudaryta iš keliolikos trumpų sce
nelių, kuriose jausdavome minties 
gilumą, potekstę, nors kariais 
aktoriai vieną kitą dalyką per
lenkdavo, pajungdami savo vai
dybą beapeliaciniam publikos 
juokinimui. 

Scenelių temos nepretenduoja į 
globalines problemas — tai lie
tuvių išeivijos bei okupuotosios 
Lietuvos gyvenimo atspindžiai. 
Kai kurie gabalai praskambėjo 
kaip sodrūs lietuviški anekdotai. 

Programą pradėjo vaizdeliu 

susirmKime. 
nuomones 
Butėnas, J 
Vaitkus, kol 

Labai ryškiai savo 
gina aktoriai E. 

Kapačinskas, A. 
maldaujančiu balsu 

Lietuvių Operos moterų choras scenoje ii antrojo Vjdi 
veiksmo „1 Lituani" spektaklyje per Antrąsias Marš 
Pasaulio lietuvių dienas 1983 m. liepos mėn. 1 d. 

um teatre, Chicagoje. Ketvirtoji is kairės — 
-• rita Momkienė. 

Nuotrauka Jono Kuprio 

R. Stakauskas, pravedantis šį ne
įprastą susirinkimą, ramina 
Įsikarščiavusius dalyvius. Susi
rinkimo nutarimui priimti neliko 
balsuotojų, ir sumani sekretoriau
janti (J. Jakštytė) pati pakelia 
ranką. Taip ir baigiasi šis susi
rinkimas. 

„Nešvari praeitis" — vaidino R. 
Stakauskas ir J. Kapačinskas, su
radęs šiam vaidmeniui įdomių iš
orės detalių. 

Girtuokliavimo yda — populia
ri nuo amžių įvairiose visuo
menėse bei s luoksniuose. 
Vaizdelyje „Kelionės nemalo
numai" ji pašiepiama gana atlai
džiai, ir tie, kurie norėtų scenoje 
vykstantiems veiksmams prisegti 
antialkoholinės propagandos 
rubriką, bus. matyt, apvilti. Saty
ros žanras dėl savo akivaizdume 
dar labiau sukeičia kai kuriuos 
akcentus. Šioje scenoje ypač 
puikiai pasirodė E. Butėnas. 
Paminėtini ir kiti: V. Gilvydienė. 
J. Kapačinskas, R. Stakauskas. 
500 dol. čekį už saugų važiavimą 
policininkas įteikia įkaušusiam 
vairuotojui, neturinčiam nė vai
ruotojo teisių. Publikai labai 
patiko šis gabalas, ir ji už jį atsi
dėkojo smarkiais plojimais. 

„Paslauga" — ši scenelė trunka 
vos kelias sekundes, be žodžių, ta
čiau žiūrovai labai šiltai priėmė 
aktorių (A. Vaitkus ir I. Toliušy-
tė) vaidybą. Nuotaikinga ir 
linksma buvo scena „Tėvai ir 
vaikai". Pirmoji dalis pasibaigė 
škicu „Aukščiausios Tarybos 
posėdis". 

Po pertraukos antroji dalis pra
sidėjo scena „Dialogai su lietu
viais". Ji susidėjo iš kelių 
humoristinių gabaliukų, kurių 
tematika liečia vietines aktualijas 
ir pavergtojo gimtojo krašto pro
blemas. Toliau ėjo „Lenkiškos 
kronikos": „Mėsinėje", „Jo emi
nencija" ir „Leninas Lenkijoje", 
kuriame buvo vykusiai panau
dotos skaidrės be gyvos aktorių 
vaidybos. 

Į tolimesnius gabalus žiūrovų 
rezonansas galėję buvo itin 
jautrus. Juokėmės iki ašara. 
sekdami viršininko ir darbininko 
drg. Kuolelio pasikalbėjimą. Tai 
būdingas okupuotos Lietuvos 
valdiškųjų jstaigos darbuotojų 
vaizdelis. Viršininkas nepaten 
kintas drg. Kuoleliu, praleidusiu 
10 darbo dienų. Dėl 9 dienų pra-

Antro Kaimo kolektyvas: Romas Stakauskas, Eu; 
Arvydas Vaitkus, Vida Gilvydienė, Jūratė Jakštytė. 
Juozas Kapačinskas. Apačioj sėdi prievaizda Alg 
tanaitis. II PLD plakatas paruoštas Vinco Luko. 

nijus kiutenas, 
įdrė Toliušytė. 
ias Titus; An-

ieisto darbo „rimtos" priežastys 
yra surastos, o kaip su dešimtąja? 
P a g a l i a u pr i s imena , kad 
dešimtąją mokėjo atlyginimus, ir 
reikėjo visą dieną stovėti eilėje. 
Cia norisi pagirti akt. E. Butėną, 
kuris savo vaidmenį apipavi
dalino puikiais niuansais. 

Vakarą antrakaimiečiai už
baigė „Radijo vidijo programa", 
kurioje lyg per radijofoną trans
liuojamų žinių ir televizijos 
ekrane rodomų vaizdų (iš tikrųjų 
skaidrių) pavidalu gražiai pašiep
ta ar tik paglostyta daug mūsų 
vietinės „tiligentijos". 

Apskritai paėmus, per visą 
programą atpažinome ekspresy
vų bei kontrastingą antrakaimie-
čių braižą iš puikių groteskiškų 
scenų ir netikėtų jungčių. Įsi
tikinome, jog grupė turi gera 
aktorių, kūne ryškiame vaidmens 
piešinyje lengvai sujungia dra
matizmo ir komiškumo, o jeigu 
reikia — ir bufonados elementus. 

Pienė 

NAUJI LEIDINIAI 
(Atkelta iš 3 psl.) 

Akelaitis, "Minties jėga ir dva
sinė šviesa," Gintė Damušytė, 
"Lietuvos pogrindžio spauda, 
"Kazys Eringis, "Romo Kalantos 
aukos dešimtmečiui — esmė, prie
žastingumo ryšiai ir prasmė laiko 
tėkmėje." 

Spausdinami Kalifornijos jau
nuolių išsamūs pasisakymai apie 
V PLJ Kongresą: Reginos Stan-
čikaitės. Lino Polikaičio. Gintos 
Palubinskaitės. Gintauto Tado 
Dabšio, Dalytės Trotmanaitės, 
Gintaro Grušo — visi jie kelia už
davinius savo kartai, netiesiogiai 
paliudydami gyvą atsakomybės 
savo žmonėms sąmonę. Taip pat 
gausu ir kitų aktualijų: politinių 
studijų, įvykusių šiais metais 
sausio mėn. 29 - 30 dienomis Los 
Angeles mieste, santrauka ir išva
dos, rūpestis lietuviškomis parapi
jomis, Amerikos Baltų Laisvės 
lygos veikla. 




