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Lietuvos globėjo šv. Kazimiero 500 m. mirties sukakties 
religinis kongresas 

• 

K&i& onj£ 
Romanai ir skaitytojai 
Įsidėmint pastarųjų poros 

dešimtmečių mūsų kultūrinė
je periodikoje grožinės lite
ratūros knygų recenzijas, susi
d a r o į s p ū d i s , j o g y r a 
išsivystęs ir savitas mūsiš
kųjų recenzijų stilius. Cia 
neturim minty studijinių mū
sų literatūros mokslininkų 
straipsnių, kurių paskirtis yra 
daugiau interpretacinė, pasi
telkiant vieną ar kitą kritinį 
priėjimo būdą, nei tų gausių 
rašinių, kurie rapsodiškai 
reklamuoja naujai pasirodžiu
sią knygą ir neturi jokio tiks 
lo ją vertinti. Bet greičiau 
recenzijos tikrąja to žodžio 
prasme: skaitytojo supažin
dinimas su knygos turiniu ir 
stilium, jos įstatymas į visos 
ligtolinės autoriaus kūrybos 
kontekstą ir galop jos įver
tinimas, literatūriniais krite
rijais pasiremiant. Didžiausia 
dalis recenzijų, atrodo, yra 
buvusios parašytos kritiko 
dialogo su rašytoju forma. 
„Dialogas" gal čia ne t netin
ka, nes dažnai jos skaitomos 
kaip kritiko pamokslas rašy
tojui — su siūlymais, kaip jis 
turėjo rašyti, kad jo kūrinys 
būtų išėjęs geresnis, ir kaip jis 
ateityje turėtų rašyti. Tai vi
sai teisėta kritiko prievolė ir 
net pareiga — kiekvienas 
rašytojas sutiks, kad nors jam 
kritiko pastabos apie jau baig
tą kūrinį būtų ir nemalonios, 
nes jos iškelia jo vaizduotės ir 
technikos trūkumus, jos vis 
dėlto labai reikalingos; joks 
autorius nerašo sienai, o gy
viems ir galvojantiems žmo
nėms — recenzija kaip tik 
atstovauja kompetentingo ir 
atidaus skaitytojo reakcijoms 
į jo kūrinį. 

Bet tai tik viena kritikos 
funkcija. Kita, nemažiau svar
bi — tai ugdyti visų skaity
tojų supratimą literatūrinio 
meno kaip tokio, įgalinti juos 
įsisavinti tokį skaitymo būdą, 
kur jie būtų pasiruošę kiek
vieną kūrinį pergyventi ir su 
prasti tik tam vienam kūri
niui esminėmis sąlygomis. 
Pavyzdžiui, jeigu daba r sus
tosime tik prie pasakojimo 
žanro (romano, apysakos, no
velės) v i enas iš esmin ių 
kiekvieno kūrinio keliamų rei
kalavimų skaitytojui yra pri
pažinti ir iš tikrųjų ..pamaty 

ti", ka ip autor iaus pasirinktas 
vaizdavimo b ū d a s jam sutei
kia vienas galimybes, bet tuo 
pačiu atriboja jį nuo kitų. 
Konkrečiai, rašytojas negali 
tuo pačiu metu atskleisti savo 
veikėjus iš v idaus ir taip pat 
juos piešti bei vertinti iš lau
ko— iš visažinančios perspek
tyvos. Nebent, žinoma, jis 
išranda išskirtinį pasakojimo 
būdą. kuris kelias perspekty
vas gali sujungti į vieną — tai 
yra pasisekę labai nedauge
liui l i teratūrinių kūrinių. Ir 
kur ta i yra pasisekę, tokie kū
riniai yra pakilę į rangą tik
rai didelių, visuotinei literatū
rai reikšmingų pasakojimo 
meno pavyzdžių, kuriems pap
rastai ta ikomas epinio pasa
kojimo vardas . Epai nerašo
mi kasdieną — jie sukuriami 
galbūt vienas per kelis šimt
mečius: Homero Iliada ir 
Odisėja, Vergilijaus Enėjida, 
Dantės Dieviškoji komedija, 
Miltono P r a r a s t a s rojus, Tols
tojaus Karas ir taika, Tomo 
Manno Dakta ras Faustas . 

Bet l i teratūros per tiek tūks
tančių metų sukur ta yra daug 
— ir visa ji yra vertinga ir 
tuometinei jos publikai svar
bi. Yra teisinga ja džiaugtis ir 
jai dėmesį skirti, nepaisant 
jos neišvengiamų ribų ir trū
kumų. Net ir š iais metais, dar 
nei t r ims ketvirčiams jų 
neprabėgus, mūsų išeiviškoje 
literatūroje susilaukėme įspū
dingo skaičiaus romanų: be 
pačioje metų pradžioje mus 
pasiekusio Petro Melniko 
Pakirsta šaka, išėjo Alės Rū
tos Pirmieji svetur, Albino 
B a r a n a u s k o Piliakal
nio šešėlis, Eduardo Cinzo 
Šventojo Petro šunynas ir vi
sai naujas — Jurgio Gliaudos 
Baltos vėliavos. Žvelgiant į šį 
pluoštą, norėtųsi skaitytojo 
dėmesį atkreipti, kaip labai 
svarbu yra i škar t priimti ir 
laikyti omeny rašytojo pasi
rinktą pasakojimo būdą ir 
jam a tv i ras priemones. Tuo
met nereikalausim iš rašytojo 
to, ko jis negalėjo padaryti 
(kadangi buvo iš anksto 
suvaržytas savo prisiimto 
pasako j imo b ū d o dėsnin
gumo) ir įvertinsim tai, ką jis 
įstengė — ka ip gerai jis savo 
pasirinktų priemonių galirny-

(Nukel ta į2ps l . ) 

Žvilgsnis i ateitį, kurioje 
matyti lietuvių laimėjimas 

B R O N I U S K V I K L Y S 

genčių atžala, nes lenkiško krau
jo jame nebuvo. Lietuviams jis 
buvo labai artimas, geras ir todėl 
jam mirus pradėjo reikštis išskir
tinė pagarba, nors šventąjį gerbė 
ir kitos tautos. Lietuviai lankė jo 
kapą Vilniuje ir gaudavo malo
nių. Šventasis, kilęs iš mūsų 
tautos, sugrįžo į jos sostinę kur 
buvo ir dabar tebėra palaidotas. 
Lietuviai jį visą laiką gerbė, 
įvertindami jo skaistų gyvenimą, 
kai jis ryžosi geriau mirti, kaip 
sutepti savo sielą. 

Kalbant apie stebuklus, įvyku
sius šventojo užtarimu, jam 
priskiriama lietuvių pergalė 1518 
m. prie Polocko, kai jie sumušė 
daug galingesnę Maskvos kariuo
menę. Kitais metais, jo užtarimo 
dėka, lietuviai sumušė prie Vil
niaus priartėjusią Maskvos armi
ją. Panašiai buvo ir kautynėse 
prie Dauguvos upės. 

Šiandieną šv. Kazimieras 
tremtinys. Jo palaikai pašalinti 
iš amžinojo poilsio vietos 
Vilniaus katedroje 'perkelti į Šv. 
Petro ir Povilo bažnyčią). Tačiau 
ir dabar jis yra lietuvių vilties 
simbolis. Taigi turime nebijoti 
kietos realybės, nes yra -tikrų 
vilčių nugalėti sunkumus. 

K r i k š č i o n y b ė s i r a t e i z m o 
g r u m t y n ė s m ū s ų t a u t o j e 
Tokia tema buvo skaitoma 

paskaita antrojo prelegento prof. 
dr. Juozo Girniaus, kurį susi
rinkusiems pristatė Tėviškės 
žiburių redaktorius kun. dr. Pr. 
Gaida. Girnius — vienas žymiau
sių mūsų filosofų šalia Stasio 
Šalkauskio ir Antano Maceinos, 
buvęs Lietuvių enciklopedijos, 
Aidų žurnalo redaktorius, dauge
lio filosofinių raštų autorius. 

J. Girnius pirmiausia peržvel
gė ateizmo istoriją Lietuvoje, kuri 
rišasi su pradininko Kazimiero 
Liščinskio (1634-1689) vardu. 
Tačiau ateizmas lietuvių tautoje 
nebuvo populiarus ligi 19 a., kai 
ateizmo banga labai sustiprėjo. 
Pažymėtina, kad bolševikai 
ypačiai iškėlė K. Liščinskį ir jo 
nužudymą už ateistines idėjas, 
lyg norėdami užbėgti į priešakį 
kata l ikams, besiruošiant iems 
minėti mūsų šventojo 500 m. mir
ties sukaktį. Sovietiniai autoriai 
Lietuvos ateistų eilėsna įrikiuoja 
ir J. Šliūpą, J. Basanavičių, V. 
Demskį, V. Kudirką, nors dėl jų 

Mūsų šventojo Kazimiero 
sukaktuvinių metų pabaiga buvo 
apvainikuota didingu jubiliejiniu 
kongresu, kuris įvyko rugsėjo 1-2 
dienomis Toronte, Kanadoje. Tai 
buvo platus užmojis, kurio tiks
las pagilinti mūsų žinias apie 
Lietuvos karalaitį bei globėją. Jo 
metu vykusios paskaitos, svarsty-
bos, pamaldos, specialiai šiai 
iškilmei sukurta opera „Dux 
Magnus", kun. dr. Pr. Gaidos 
žodžiais, siekė „atskleisti šimtme
čių glūdumos pridengtą šventojo 
veidą ir priminti, kad jis yra 
mūsų tautos dalis bei stiprybė, 
moralinis kovojančios ir kenčian
čios Lietuvos simbolis". Reikia 
pasidžiaugti, kad šis tikslas buvo 
pasiektas, nes kongresas visais 
požiūriais buvo sėkmingas. 
Kongresas atnaujino pasaulio 
lietuvių žvilgsnį į ateitį ir 
sustiprino Lietuvos išlaisvinimo 
viltis. Štai kaip visa tai vyko. 

A t i d a r y m o i š k i l m ė s 
Religinis pasaulio lietuvių 

katalikų kongresas Šv. Kazimie
ro mirties sukakčiai paminėti 
buvo pradėtas rugsėjo 1 d. gražio
je ir erdvioje Royal York viešbu
čio salėje, į kurią susirinko apie 
600 iš JAV, Kanados, Europos, 
Pietų Amerikos, Australijos ir 
kitų kraštų suvažiavusių lietu
vių. Kongresą pradėjo Organi
zacinio komiteto pirmininkas 
torontiškis dr. Juozas Sungaila, 
pasveikindamas susirinkusius 
rengėjų vardu, pažymėdamas, 
kad šv. Kazimieras yra mūsų 
„laimės žiburys", ragindamas jį 
paliesti — tuo pačiu nešti laimę 
visiems lietuviams. Oficialiai 
kongresą atidarė Centrinio Šv. 
Kazimiero sukakties komiteto 
pirmininkas Vytautas Volertas. 
Invokaciją sukalbėjo vyskupas 
Vincentas Brizgys. Kongreso 
programai vadovavo ir ją prave
dė organizacinio komiteto 
vicepirmininkas Vytautas Bire-
ta. Jis pakvietė iš Romos atvyku
sį kun. dr. A. Liuimą, SJ, 
pristatyti pirmąjį prelegentą kun. 
prof. d:. Paulių Rabikauską, SJ, 
daugelio religinių bei istorinių 
studijų autorių, pastaruoju metu 
parašiusį stambų ir gerai 
dokumentuotą veikalą apie šv. 
Kazimierą. 

Sv . K a z i m i e r a s — 
j o š v e n t u m a s i r 

l i e t u v i š k u m a s 
Tokia ir buvo pirmojo prele

gento tema. Kad karalaitis 
Kazimieras tikrai yra šventasis, 
įrodinėti nereikia. Tačiau jo 
oficialus kanonizacijos procesas 
nusitęsė dėl įvairių ano meto 
aplinkybių. Nežiūrint to, lietu
viai jį laikė šventuoju dar prieš 
kanonizaciją: „jam mirus prie jo 
kapo Vilniuje, katedroje plaukė 
būriai tikinčiųjų lietuvių, šaukėsi 
jo užtarimo, patyrė dvasinės 
paguodos, nuostabių kūno išgiji
mų. Jų sąmonėje Kazimieras jau 
buvo šventasis". Bet oficialus 
skelbimas šventuoju buvo ati
dedamas, nes 1523-1588 m. Romo
je nebuvo nė vienos iškilmingos 
kanonizacijos. 1583 metais 
Kazimiero vardas pateko į marti
rologiją, o 1621 m. popiežiaus 
brevė leido Lietuvoje ir Lenkijoje 
švęsti šv. Kazimiero šventę. 1621 
metais šventė įrašyta į mišiolą ir 
brevijorių. 

Savo kilme Kazimieras tikras 
lietuvis. Tiesa, jo motina austrė, Ift Dariaus Lapir-'- — Kazio Braduno operos ..Dux 
bet pirmenybė tenka tėvo kilmei Magnus" prem. •> Pasaulio lietuvių katalikų 
ir giminystei. Pats šv Kazimie- kongreso metu i n t * 1984 m. rugsėjo men. 1-2 d. 
ras turėjo jaustis ne kaiD slavu 

Marijos Biržiškaitės-Zymantienės grafika. 

ateizmo tenka abejoti. Sovietinis 
ateizmas yra tapęs imperatyvu, 
stengdamasis pavergti lietuvius 
d v a s i š k a i . S ą ž i n ė s laisvė 
paneigiama. Ateizmas viena ar 
kita forma dėstomas nuo vaikų 
darželių ligi aukštųjų mokyklų. 
Ateizmo katedros veikia visose 
aukštosiose mokyklose. Ir visose 
kitose gyvenimo srityse prievar
ta brukamos ateizmo idėjos, reli
gija neatiaidžiai persekiojama. 
Nežiūrint labai kietos akcijos, 
patys bolševikai pripažįsta, kad 
didžioji dalis lietuvių „liaudies" 
yra religinga. Lietuvių tauta 
demoralizuojama alkoholiu (kai 
visko trūksta, niekada ir niekur 
netrūksta svaigalų) ir kitais 
būdais. Jų brukamas ateizmas 
sudaro dvasinę tuštumą. Nesant 
galimybės tikintiesiems laisvai 
atlikti religines apeigas, plinta 
nebažnytinis religingumas. 

Savo paskaitoj- J. Girnius iškė
lė ateizmo ir krikščionybės 
grumtynes pavergtoje Lietuvoje, 
pabrėždamas vienijančią katali
kybės jėgą, pirmaujantį jos 
vaidmenį rezistencijoje ir išei
vijos užduotį. Esą reikia ryšio, 
kuris gaivintų ir vienus, it kitus. 

Re l ig inė i š e iv i jo s 
j a u n i m o o r i e n t a c i j a 

Šia tema svarstybas pravedė 
vadovė Gabija Juozapavičiūtė-
Pe t r ausk i enė . Pag r ind in i a i 
kalbėtojai: Laima Gustainytė-
Underienė, Rasa Lukoševičiūtė-
Kurienė, dr. Saulius Jankauskas 
ir teologijos studentas klierikas 
(iš Romos) Edis Putrimas. Visi 
dalyviai buvo gerai pasiruošę ir 
logiškai išdėstė savo mintis. 
Buvo iškeltos priežastys, stip
rinančios ir silpninančios tikėji
mą. O silpnina nelietuviška ir 
nekrikščioniška aplinka, mokyk
la, išplitęs alkoholizmas, narko
tikų vartojimas, lytinis palaidu
mas, šių dienų lietuvių išeivijos 
jaunimas yra kitoks, negu jis 
buvo seniau, emigracijos pradžio
je: labiau linkęs prie kai kurių 
blogybių; mokslo siekia dažnai 
karjeros sumetimais. Gavęs 
geresnę tarnybą, nutolsta nuo 
savo tautos ir nuo religijos. 
Nemažas jaunuolių skaičius per 
anksti išeina iš savo šeimos 
aplinkos, iš religinės bendruome
nės, atitrūksta nuo saviškių. Tuo 
tarpu tikėjimo reikšmė asme-

Priekyje: sol. Rimas Strimaitis (Karalaitis Kazi
mieras) ir Ray Kasman (Karaliaus dvaro juok
darys). n°koracijos — dail. Ados Sutkuvienės. 

Nuotrauka Jono Kuprio 

nybės ugdymui yra labai didelė. 
Kalbėtojai nurodė, kad reikia 
įsijausti į tikėjimą ir jį įgyven
dinti, pasijusti religinės bei tauti
nės bendruomenės dalimi. Reikia 
pajusti Lietuvos pulsą, suderinti 
savyje tikybą su lietuvybe ir 
visais atvejais priešintis nekrikš
čioniškai aplinkai, persiimti tikė
jimo dvasia ir ją perduoti savo 
vaikams. 

Svarstybų metu ilgiau sustota 
prie lietuviškų parapijų, iškelta jų 
reikšmė, raginta ne nuo jų bėgti, 
bet į jas jungtis. Nusiskųsta, kad 
parapijos ir jų vadovai kaip ir 
nieko neduoda vaikams, jauni
mui. Per mažai dėmesio kreipia ir 
tėvai, religinį auklėjimą palik
dami mokyklai, kurioje dažniau
siai jo nebūna. Taigi tėvų parei
ga dalytis tikėjimu su savo 
vaikais šeimoje. Būna atvejų, kad 
vaikai patys ieško Dievo ir šia 
kryptimi išjudina tėvus. Tikėjimo 
motyvai turi lydėti vaiką bei 
jaunuolį visada, tiek džiaugsmo, 
tiek nelaimės atvejais. Kunigai ir 
kiti dvasios vadovai turėtų ruošti 
jaunimui religines valandėles, 
mokyti religinių giesmių, gerų 
religinių papročių. 

Nusiskųsta, kad jaunuolis,-ė 
dažnai padaro save patį „cent
ru", apie kurį turi suktis tėvai ir 
„visas pasaulis". Konstatuota, 
kad religinius jausmus silpnina 
nepakankamas lietuvių kalbos 
mokėjimas, neleidžiąs aktyviai 
įsijungti į lietuviškas pamaldas. 

Sustota ir prie pašaukimų į 
kunigus, vienuolius bei seseles 
trūkumo. Ypač stinga naujų kuni
gų, kurie galėtų geriau suprasti 
jaunimą ir įsijungti į jo gretas. 
Nepakankamas kunigų rjšys su 
jaunimu, o kartais ir su visais 
tikinčiaisiais. Kunigas turėtų 
padėti jaunuoliui surasti Dievą, 
bet dažnais atvejais j : yra tik 
eilinis „valdininkas", ne dvasios 
vadovas. 

Į diskusijas įsijungė keliolika 
asmenų iš įvairių vietovių, kurie 
pateikė aibę pozityvių minčių bei 
sumanymų. Iškeltas parapijų 
vaidmuo ir patarta jas visom 
išgalėm stiprinti. Vienas kalbė
tojas pacitavo tūlo pranciškono iš 
Ohio valstybės žodžius kuni
gams: ..Jėzus prašė jus būti 
žmonių žvejais, o jūs pasidarėte 
akvariumo saugotojais". 

Diskusijų metu ypat ingas 
dėmesys atkreiptas į jaunas 
šeimas, raginant jas kurti, 
paruošti jaunavedžius gyveni
mui, padėti jaunavedžiams, kreip
ti didesnį dėmesį į sąžinės lavini
mą. 

Akademinės kongreso dalies 
klausėsi apie 600 dalyvių. 

„ D u x M a g n u s " 
o p e r a 

Ruošiantis šiam kongresui, 
rengėjams rūpėjo pateikti kongre
so dalyviams muzikinį renginį, 
kuriame atsispindėtų šventojo 
gyvenimas, darbai, jo idėjos ir 
ryšiai su Lietuva. Sumanyta 
pastatyti scenoje misterimo pobū
džio veikalą, kuriame reikštųsi 
solistai — aktoriai, chorai, orkest
ras. Buvo paprašytas poetas 
Kazys Bradūnas parašyti veika
lo tekstą, o kompozitorius Darius 
Lapinskas muziką. Glaudžiai 
bendradarbiaudami jiedu ir sukū
rė „Dux Magnus", kurį tektų 
vadinti opera. Pirmasis jos 
pastatymas įvyko rugsėjo 1 d., 8 
v. v., antrasis rugsėjo 2 d., 3 v. po 
pietų. Abudu pastatymai Ryer-
sono teatre, kurio salė talpina ligi 
1,300 žiūrovų. Abiem atvejais 
salė buvo pilna (iš viso apie 
2,500) žiūrovų — klausytojų. 
(,,Dux Magnus" muzikinė recen
zija spausdinama šios dienos 
priedo laidoje.) Pažymėtina, kad 
operos pastatymo proga buvo 
išleistas dailus programinis dide
lio formato leidinys (50 psl.), 
kuriame pateiktas pilnas libreto 

(Nukelta į 2 pel.) 
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Sv. Kazimiero 500 m. sukakties kongresas 
(Atkelta iš 1 psl.) 
tekstas lietuvių ir anglų kalbo
mis. Pastarąjį sklandžiai išvertė 
John G. Paton. Dailų virsel) nupie
šė cikagiskė dailininkė Ada Sutku
vienė, atspausdino M. Morkūno 
spaustuvė. 

Rugsėjo 1 d. vakarą Royal York 
v i e š b u č i o s a l ė j e s u r u o š t a 
j a u n i m o v a k a r o n ė su labai 
gera scenine programa. Buvo 
sklandžiai atliktas kazimierinia 
montažas, duetas ir kiti įvai
rumai. Be to, nuoširdžiai pabend
rauta. Vadovavo E. Putrimas, S. 
Bersėnaitė, G. Čepaitytė, I. Luko-
sevičiūtė, S. Smolskis. L. Underie-
nė. 

K o n g r e s o p a m a l d o s 

Antroji kongreso diena (rugsė
jo 2 d.) pradėta pamaldomis š v . 
Mykolo katedroje. I jas miesto 
centre susirinkę keli šimtai lietu
vių gražiai nužygiavo su savo 
vėliavomis bei plakatais. Keli 
šimtai lietuvių jų laukė kated
roje, kuri talpina apie 1200 
maldininkų. Deja, mūsų lietuviai 
joje netilpo, nes buvo jų susi
rinkę apie 1600. 

įžygiavo 18 vėliavų, įvairių 
organizacijų atstovai, rengėjai, 
centrinio komiteto nariai, apie 50 
kunigų, kardinolas, 3 vyskupai. 
Mišias koncelebravo vysk. Vin
centas Brizgys. vysk. Antanas 
Dek8nys (specialiai atvykęs iš 
Vakarų Vokiet i jos) , nauja i 
paskirtas vysk. Paulius Baltakis, 
OFM. Mišiose dalyvavo Toronto 
arkivyskupijos kardinolas Ge- Kongreso akademinės dalies paskaitininkas prof. 
rald Emmett Carter, o taip pat Rabikauskas. SJ 1984 m. rugsėjo mėn. ld . Toronte. 

dr. Paulius 

ukrainiečių ir slovakų dvasinin
kai. 

Mišių metu giedojo jungtinis 
200 asmenų choras, kurį sudarė 5 
chorai: Toronto vyrų choras 
Aras , Pris ikė l imo parapijos 
Toronte choras, Hamiltono Auš
ros vartų parapijos choras, Lietu
vos kankinių parapijos Missis-
saugoje ir Londono choras 
Pašvaistė. Giedojimui vadovavo 
sol. Vaciovas Verikaitis, atlikęs ir 
solo partiją. Vargonavo muz. 
Jonas Govėdas. Visi choro 
giedojimai buvo labai sklandus, 
choristai susigiedoję, parinktos 
naujos gražios giesmės, daugiau
sia parašytos šv. Kazimiero gar
bei. Štai pora punktelių iš jų: 

Šventas Kazimierai, mūsų 
globėjau, 

Tau širdys atvertos lietuvių 
tautos. 

Tu, Vilniaus sargyboj tiek amžių 
budėjęs. 

Leisk Lietuvai laisvės sulaukti 
aušros. 

Komunijos metu buvo giedama: 

Ateiki dar kartą, Kazimierai 
šventas. 

Lelijom papuoški širdis. 
Kad Lietuva keltųs, tiek 

skausmo iškentus, 
Kad baigtųs vergijos naktis. 

Įvairius šv. Mišių skaitymus 
atliko: Vytautas Bireta, seselė 
Margarita, Vytautas Volertas, 
Indrė čuplinskaitė. Iškilmingai 
atliktos šv. Mišių aukos nešimo 
ceremonijos. Buvo nesama: šv. 
Kazimiero paveikslas, Kryžius ir 
lelija, rožinis, lietuviška juosta, 
vanduo ir vynas, ostijos. 

Kun. A. Simanavičius, OFM, 
pranešė apie gautą telegramą iš 
Šv. Tėvo, kuria jis sveikina ir 
l a i m i n a kongreso dalyv ius . 
Paskelbta apie 6000 asmenų 
pasirašytą peticiją Šv. Tėvui, 
kuria prašome daryti žygių, kad 
Sov ie tų valdžia pale is tų iš 
koncentracijos stovyklos kalina
mus Lietuvos kunigus Alfonsą 
Svarinską ir Sigitą Tamkevičių. 

Pirmąjį pamoks lą pasakė 
kard ino las Gerald Emmett 
Carter. Nuoširdžiai pasveikinęs 
kongreso dalyvius, pagyrė lietu
vius, švenčiančius savo šventojo 
500 m. jubiliejų; apgailestavo, 
kad Lietuva yra pavergta, kad 
Lietuvoje persekiojama religija ir 
kad išeivijos lietuviai yra nuo 
savo šventojo geležine uždanga 
atskirti. Iškėlęs Lenkijos pavyz
dį, pareiškė, kad negali pasaulis 
tylėti, kai religija yra persekio
jama Rytų Europoje, taipgi ir 
Lietuvoje. Pagyrė peticijos popie
žiui ruošėjus ir pasakė, kad ji 
būsianti įteikta popiežiui jo 
lankymosi Kanadoje metu. Pagy
rė lietuvius ir todėl, kad jie 
rūp inas i pavergtąja tėvyne. 
Baigdamas suteikė ganytojišką 
palaiminimą. 

Antrąjį pamokslą (lietuvių 

Nuotrauka Jono Kuprio 

Kongreso leidinys . 
L a b a i d ž i u g u , kad šv. 

Kazimiero 500 m. mirties sukak
tis mūsuose pažymima naujais 
leidiniais apie Šventąjį bei 
studijomis apie jį, turinčiomis 
išliekamą vertę. Apie tai mūsų 
spaudoje buvo rašyta. Taigi ir 
Toronte, religinio kongreso proga, 
buvo išleistas 60 psl. apimties 
leidinys antrašte „Lietuvos globė
jo šv . Kazimiero sukaktis (1484-
1984)", antrinė antraštė: „Reli
ginis pasaulio lietuvių katalikų 
kongresas, Toronto, Ontario". Jį 
p a r u o š ė Tėiiškės žiburių 
redaktorius kun. dr. Pranas 
Gaida. Viršelį nupiešė Kankinių 
parapijos klebonas kun. Jonas 
Staškus. Tekstą surinko ir spau
dai paruošė TŽ spaustuvė, o 

, . . . . . .. atspausdino Litho-Art spaustuvė 
nuostatus, kuriais liepiama ordi- ( s a v i n i n k a i J o n a b G u s t a i n i s i r 
narams sudaryti sąlygas, kad 
etninės grupės galėtų melstis ir 
religijos praktiką bei apeigas 
atlikti savo gimtąja kalba. Pradė
damas eiti vyskupo lietuviams 
pareigas, prašė dvasininkų ir 
pasauliečių bendradarbiavimo ir 
maldų. 

Šv. Mišios baigtos visų dalyvių 
sugiedotu Lietuvos himnu, vėlia
vų bei procesijos išlydėjimu. 

Pažymėtina, kad Kongreso 
organizacinis komitetas buvo 
išleidęs sklandžia i paruoštą 
kongreso mišių programą su 
re ikal ingomis maldomis bei 
giesmėmis ir kitais nurodymais. 

kalba) pasakė naujai paskirtas 
lietuviškai išeivijai vyskupu 
Paulius Baltakis. Jis iškėlė 
dabartinį popiežių Joną Po
li, kurio, jo žodžiais, „pusė šir 
dies priklauso Lietuvai" ir kur o 
„Lietuva yra antroji tėvy 
Pasidžiaugė gausiais šveir 
minėjimais išeivijoje, ypač d;, 
vykstančiu religiniu kongrt 
Visi šie minėjimai labai plačuo 
i š g a r s i n o L i e t u v o s vard;į 
pasaulyje ir sutelkė visus lietu
vius labiau domėtis religiniu 
gyvenimu. Apgailestavo, kad 
okupantai išplėšė iš katalikų Šv. 
Kazimiero bažnyčią Vilniuje ir 
katedrą, kurioje šimtus metų ilsė
josi šventojo kūnas. Kalbėdamas 
apie jam skirtas pareigas, primi
nė, kad jo paskyrimas įvykdytas 
pagal Vatikano II susirinkimo 

Lietuvos generalinis konsulas 
Toronte dr. Joną* 2muidzinas, 
Vliko pirmininkas dr. Kazys 
Bobelis, PLB pirmininkas Vytau
tas Kamanta8, JAV LB Kultūros 
tarybos pirmininkė Ingrida 
Bublienė ir keletas kitų. Atspaus
dinta ištrauka iš Lietuvos 
vyskupų ir vyskupijų valdytojų 
laiško tikintiesiems šv. Kazimie
ro jubiliejaus proga. Pateikta isto
riko Zenono Ivinskio vieno dar 
Ugi šiol nepaskelbto straipsnio 
„Šv. Kazimieras ir jo garbini-
nimas lietuvių tautoje" ištrauka; 
Kongreso paskaitininkų prof. 
kun. Pauliaus Rabikausko, SJ, ir 
dr. Juozo Girniaus paska i tų 
santraukos, operos „Dux Mag
nus" libreto apybraiža ir kitos 
informacijos. Leidinį paruošė ir 
redagavo kun. dr. Pranas Gaida. 

Kongreso pokylis 
Kongresas užbaigtas rugsėjo 2 

d. iškilmingu pokyliu vienoje 
didžiulėje Royal York viešbučio 
salėje. Jame dalyvavo daugiau 
kaip 800 kongreso dalyvių ir 
valdžios atstovų. J j pradėjo dr. 
Juozas Sungaila, o pravedė Auš
ra Karkienė. Pirmiausia kongre
są sveikino Ontario valstybės 
Žemės ūkio ministras Dennis 
Timbrell, perduodamas labai šil
tus Ontario valstybės ministro 
pirmininko ir savo sveikinimus. 
Sveikino ir kiti valdžios atstovai, 
išreikšdami labai daug simpatijų 
lietuviams ir pavergtai Lietuvai, 
linkėdami jai atgauti laisvę. 
Buvo ir daugiau nuoširdžių 
sveikinimų žodžiu ir raštu. 

Iš Europos atvykęs vysk . 
Antanas Deksnys pranešė, kad 
Šv. Tėvas Jonas Paulius II ati
džiai seka lietuvių katalikų išeivi
jos darbus, ypač vertina pastan
gas padėti kovojančiai Lietuvos 
Bažnyčiai ir džiaugiasi šioje sri
tyje pasiektais laimėjimais. Šia 
proga išskirtinai buvo pažymė
tas Bronius Kviklys, paruošęs 
serijinį Lietuvos bažnyčių veika
lą, kurio 3 tpmai jau išleisti, 
ketvirtas netrukus išleidžiamas, o 
likusieji du jau paruošti. Popie-

Dr. Juozas Girnius skaito paskaitą kongreso akademinėje dalyje 
1984 m. rugsėjo mėn. 1 d. Toronte. Nuotrauka Jono Kuprio 

ž i a u s s p r e n d i m u L i e t u v o s 
vyskupijų knygų autoriui suteik
tas „Pro Ecclesia et Pontifice" 
ordinas, kurį jam kartu su diplo
mu įteikė vysk. A. Deksnys. 
Pokylio dalyviai šią žinią sutiko 
gausiais plojimais ir sveikini
mais. 

Užbaigiamoji dalis 
Kongresą užbaigė savo kalbo

mis Vytautas Volertas ir dr. Juo
zas Sungaila. Kaip kongreso 

sintezė buvo perskaitytas ir visų 
kongreso dalyvių plojimais priim
tas baigminis kongreso manifes
tas, kurio gerai dokumentuotą 
tekstą paruošė TŽ redaktorius 
kun. dr. Pranas Gaida. Kongre
sas baigtas Lietuvos himnu. 

Kongreso organizaci ja , 
dalyviai 

Kongreso organizacija buvo 
labai gera, pats kongresas 
pravestas labai sklandžiai. Jį 

globojo kardinolas Carter. Jo gar
bės komitetą sudarė: arkiv. Jonas 
V. B u l a i t i s , arkiv. Pau l ius 
Marcinkus, arkiv. Charles Salat-
ka, vysk. Vincentas Brizgys, 
vysk. Antanas Deksnys, kun. 
Albertas Kontautas, prel. P. But
kus, kun. Pranas Gavėnas, dr. 
Linas Sidrys, Vytautas Volertas, 
Saulius Kuprys. Organizacinis 
komitetas: dr. Juozas Sungaila 
(pirm.), kun. Augustinas Simana
vičius, OFM, Vytautas Bireta, 
Jonas Andrulis, sesuo Margarita 
Bareikaitė, Valentina Dalindie-
nė, Eugenijus Cuplinskas, Elena 
Gudinskienė, dr. Ona Gustainie
nė, Gabi ja Juozapavič iūtė-
Petrauskienė, kun. Juvenalis 
L i a u b a , OFM, K a z i m i e r a s 
Manglicas, I^oreta Myrauskienė, 
Jeronimas Pleinys, dr. Bronius 
Povilaitis, Monika Povilaitienė, 
kun. Jonas Staškus, Edis Putri
mas, Vytautas Teseckas, Geno
vaitė Trinkienė, Antanas Ulba, 
Laima Underienė. Sėkmingai ir 
darbingai veikė komisijos: litur
ginė, akademinės programos, 
informacijos, vakaronės, lėšų 
telkimo, bilietų platinimo, poky
lio. Gražiai talkino lietuviškos 
parapijos, Evangelikų parapiją 
įskaičiuojant, katalikiškos ir 
visuomeniškos organizacijos. 

Kongreso dalyviai buvo susi
rinkę iš įvairių pasaulio kraštų, 
kuriuose gyvena lietuviai: iš 
JAV, Kanados, Anglijos, Urugva
jaus, Italijos (Romos), Brazilijos, 
Argentinos, Venecuelos, Vokie
tijos, Prancūzijos, Australijos; 
buvo matyti ir iš okupuotosios 
Lietuvos. Dalyvavo apie 60 kuni
gų, pora tuzinų l ie tuviškų 
vienuolijų seselių. Buvo ir lietu-
vos generalinis konsulas Toron
te dr. J. Žmuidzinas, JAV konsu
las Toronte, Latvijos generalinis 
konsulas, Kanados valdžios spau
dos ir televizijos atstovai. Toron
to laikraščiuose buvo paskelbta 
ilgesnių kongreso aprašymų ir 
nuotraukų. 

Iš viso, kongresą tenka teigia
mai vertinti. Jis labai pagyvino 
ir ateityje gaivins Šv. Kazimiero 
jubiliejaus proga sukeltą lietuvių 
religinę dvasią išeivijoje. 

Česlovas Senkevičius). Leidinio 

Kertinė paraštė 
(Atkelta iš 1 psl.) 

bes išnaudojo. Tai tik patvir
tins gerai žinomą kritikos dės
nį, kurio vis dėlto esame linkę 
purtytis: technika, ne geri no
rai, ne kilnios idėjos lemia kū
rinio meninę, o tuo pačiu ir 
visuomeninę vertę. 

Alės Rūtos romanas Pir-
pradžioje - LieTuvoje sukuri rnieji svetur užsibrėžęslaprėp-
malda į Šv. Kazimierą, Prano ti daugiau kaip š i m t m e č i o lai-
Gaidos įžanginis žodis, kardinolo 
Carterio sveikinimas, kongreso 
organizacinio komiteto pirminin
ko dr. Juozo Sungailos. centrinio 
komiteto pirmininko Vytauto 
Volerto pareiškimai kongreso 
proga. Atskiras skyrelis — 
l ietuvių vyskupų išeivijoje: 
Pauliaus Marcinkaus, Vincento 
Brizgio ir Antano Deksnio 
sveikinimai. Toliau — Lietuvos ir 
išeivijos pareigūnų žodis. Cia 
r a š o L i e t u v o s a t s t o v a s 
Washingtone dr. Stasys Bačkis, 

kotarpį išeivijos istorijoje, o 
taipgi išeinantis iš autorei 
charakteringo priėjimo prie 
savo medžiagos būdo, ir ne
galėjo, turbūt, būti kitaip 
rašomas negu iš visažinančio 
pasakotojo perspektyvos. To
kiu būdu, nors autorė savo 
tikslą pasiekia, pasakojimo 
veiksmą pradėdama pasirink
tam praeities taške, išvysty-
dama ir atvesdama iki dabar
ties, ji susidūrė su tam tikra 

Sol. Jonan Vaznelis (Vilnimis 
'z d. loronte. vv -kupH<- operos ,,F)ux Magnus premjeroje 19H4 m. ru«"^° m*n 

Nuotr«ufca J o n o K u P r i o 

problema, kurią jai kaip tik 
iškėlė jos pasirinktas vaizda
vimo būdas — pačiam pasa
kotojui reikalavimas, kad jis 
įtikintų skaitytoją savo au
toritetu. Realizmo srovė lite
ratūroje kaip tik pasakotojo 
autoritetą remia (tarp kitų jo 
privalumų) jo žinojimu, jo 
nusimanymu pasakojamuose 
dalykuose. Todėl Pirmieji sve
tur skaitytojų tarpe yra susi
laukę priekaišto dėl pasitai
kančių anachronizmų (pvz. 
policijos automobilių, ligoni
nių įrengimų, įstatymų, regu
liuojančių vaikų darbą). Į juos 
nesileidžiant, galima būtų 
juos susumuoti vieno jauno 
skaitytojo nuomone: man bu
vo labai įdomu skaityti apie 
ankstyvuosius lietuvius emi
grantus Amerikoje, bet aš ne
galėjau atsikratyti įspūdžio, 
jog čia viskas vyksta dabar ir 
į viską žiūrima iš mūsų — 
dabartinių lietuvių Amerikoje 
taško. Aišku, tai nėra trūku
mas — autorius turi visišką 
teisę pasirinkti perspektyvą, 
iš kurios žvelgia į praeitį — ji 
gali būti ir dabartinė, bet ta
da jis turi leisti skaitytojui ki
tais būdais tą perspektyvą pa
jausti, kaip, pvz., yra padaręs 
Um berto Eco savo romane 
The Name of the Rose, rašy
damas apie viduramžius, bet 
vadovaudamasis tikrai šių lai
kų pažiūra į idėjinius žmoni
jos konfliktus. Tačiau, kons
t a t a v u s , k a d r o m a n e 
jaučiamas, neišstudijavimas 
realistinio jo poliaus atsilie
pia į pasakotojo autoritetą, tai 
dar jokiu būdu nereiškia, kad 
nuo to pareina ir jo literatū
rinė vertė. Cia yra problema 
— tiek rašytojo, tiek skaity
tojo, kuri yra taip sena, kaip 
literatūros mokslas aplamai. 
Tereikia atsiminti, kad pats 
pirmas Vakarų literatūros kri
tikos tekstas, Platono dialo
gas „Ionas", jau su ja rungia
si — Sokratas prikiša dainiui 
lonui: ar tu, ar karietininkas 
daugiau nusimano tose Home
ro eilutėse, kur kalbama apie 
karietas kare, ar tavo menas, 

Sol. Laima Rastenytė Mergaitės — Lietuvos dvasios vaidmeny operos 
„Dux Magnus" premjeroje Toronte 1984 m. rugsėjo mėn. 1-2 d. 
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ar medicinos menas geriau 
gali spręsti apie tiesą tų Ilia
dos eilučių, kur Hekamedė, 
Nestoro sugyventinė, sužeistą 
Machaoną gydo vynu ir ož
kos sūriu bei svogūnu? Sokra
tas, žinoma, labai stumia prie 
sienos Ioną, bet Ionas lieka 
neįtikintas — jis dar vis la
biau tiki Homero poetine ga
lia. Ir taip per amžius yra ti
kėję rašytojai — jie turi kažką 
daugiau pasakyti, negu moks
liškai patikrinamus faktus iš 
kasdieninio gyvenimo teisin
gai pateikti. Be abejo, ir Alės 
Rūtos romanas nenorėjo būti 
ankstyvųjų išeivių buities stu
dija — tad, aišku, ir skaityto
jas pirmiausia bandys įžvelg
ti, kaip šis kūrinys norėjo jo 
paties perspektyvą j anks
tyvųjų išeivių patirtį nuteikti 
ir valdyti. 

Du kiti romanai, Albino 
Baranausko Piliakalnio šešė
lis ir Jurgio Gliaudos Baltos 
vėliavos, šitos problemos — 
pasakotojo autoriteto pavojun 
pastatymo daugmaž išven
gia. Ir tai turbūt greičiausiai 
kaip tik jų savo medžiagai lai
mingai parinktos pasako
tojo perspektyvos dėka. Pilia
kalnio šešėlyje pasakoja 
konkretus veikėjas (ne visa
žinantis autoriaus alter ego)', 
todėl jo žinojimas yra logiš
kai apribotas jo paties padė
ties. Iš čia kyla ir pagrindinis 
romano žavumas skaitytojui 
— kuo daugiau pasakotojas 
skverbiasi į jam neaiškaus, 
bet be galo svarbaus pagrin
dinio veikėjo Miknevičiuko 
gyvenimo ir likimo paslaptį, 

(Nukelta į 4 psl.) 
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„Dux Magnus" Toronte 
A. KUCIUNAS 

V. Daugirdaitė-Sruogienė 
savo knygoje Lietuvos isto
rija, aptardama senovės Vil
niaus margą gyvenimą, tarp 
kitko rašo: „Akademinis 
jaunimas ruošdavo vaidini
mus religinėmis temomis, 
kaip pvz. 1604 m. per iškil
mes skelbiant Kazimiero 
Jogailaičio sūnų Kazimierą 
šventuoju. Visas miestas buvo 
pasipuošęs, gatvėse pastaty
tos arkos, kur studentai rodė 
gyvus paveikslus, per minėji
mus skaitė lotyniškas odes, 
poemas, epigramas; net įvyko 
teatrinis pasirodymas ,theat-
ridum Poeticum — eulogia 
Casimiriana' "... (Eulogiją 
šiuo atveju turbūt turėtume 
suprasti ne vien kaip religinę, 
rimtą celebraciją, bet ir kaip 
pasaulietišką šventę.) 

Paskaičius poeto Kazio 
Bradūno ir kompozitoriaus 
Dariaus Lapinsko prieš-
p r e m j e r i n i u s p o k a l b i u s 
spaudoje, o neseniai pama
čius jų operos „Dux Magnus" 
abu spektaklius, norėtųsi 
spėlioti, kad ir juodu buvo 
sumanę kažką panašaus 
parašyti — sukurti veikalą, 
kuriame atsispindėtų šv. 
Kazimiero dvasia ir jo laiko
tarpis, o podraug ir dalis 
Lietuvos istorinės pano
ramos. Tai sunkus ir pavojin
gas projektas, nes gerai žino
me, kad sėkmingos operos 
papras ta i turi tiesmuką, 
nekomplikuotą siužetą ir ryš
kius, spalvingus charakte
rius. Bet, kita vertus, ar tinka
ma operai tema būtų šventojo 
gyvenimas, juoba gyvenimas 
celibate ir nuolatinėse maldo
se? Tad gal Bradūno ir 
Lapinsko toks kaleidoskopi-
nis užmojis operai yra 
pateisinamas ir net sveikinti
nas. 

Ar jis pavyko — kitas 
klausimas. 

Norėčiau šia proga priminti 
skaitytojui tokią sceną iš 
Bohemos operos: poetas 
Rodolfas, sušildyti norė
damas savo bičiuliams įšalu
sį kambariuką, meta į krosnį 
ilgą poemą ir šaukia — „La 
brevita, gran pregio!", man
ding mums, lietuviams, labai 
geras šūkis: trumpumas yra 
n e į k a i n o j a m a s . , , D u x 
Magnus", deja, ištįso per tris 
valandas. 

Ir štai dar kas. Kitados 
skaičiau vieno amerikiečio, 
Patrick J. Smith, išsamų 
veikalą apie operos libretus, 
apie poetų ir kompozitorių 
kivirčus ir aršias kovas dėl 
operos libretų ir jų sampratos 
ir jame radau labai teisingą 
pareiškimą, jog klaidingas 
buvęs per amžius įsitikinimas 
(„pathetic fallacy") laikyti 
kompozitorių visažinančiu ir 
dominuojančiu veiksniu ope-

Scena iš operos „Dux Magnus" premjeros Toronte navičius (Karalius), Roger Scanlan (Vilniaus vai-
1984 m. rugsėjo mėn. 1-2 d. - solistai Algis Simą- vada) ir Rimas Strimaitis (Karalaitis Kazimieras). 
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ros kūrime. 
Šiuosyk poetas Bradūnas 

atsidūrė prieš kompozitorių, 
režisierių ir net meno vadovą. 
Ar galėjo atsilaikyti? Štai, 
pavyzdžiui, beskaitant libretą, 
pirmiausia pas teb i , kad 
Pasakotojas, operos veiksmo 
aiškintojas, nėra vyriškis — 
per garsiakalbius girdėjome 
skvarbų moterišką balsą. 
Smulkmena? Kažin, nes per 
visą veikalą tos dabar 
pasakotojos ir svarbios veikė
jos Mergaitės-Lietuvos dva
sios monologai dažnai susiei
na, ir kadangi jų balsai labai 
p a n a š ū s ( p r o g r a m o j e 
nepažymėta, kas skaitė 
Pasakotojos tekstą) ilgokos 
scenos tampa pernelyg mono
toniškos. 

Randame operoje ir dau
giau neatitikimų tarp libreto 
ir jo sceninės interpretacijos. 
Paimkime kad ir pačią operos 
pradžią. Sekminių dieną 
Šventaragio slėny vyksta 
pagonių apeigos, kurias 
pertraukia rimtos vienuolių 
krikščioniškos giesmės. Skai
tant libretą matai gyvastin
gus, beje, gal itin šovinistiš-
kai nusiteikusius pagonius — 

Perkūne Dievuli, 
Netrenk į lietuvį, 
Tik trenki į prūsą, 
J lenką, į rusą, 

bet teatro scenoje publiką 
tiesiog šokiruoja mūsų protė
vių siautėjimas ir klyksmai 
(skaitytojas tegul įsivaiz
duoja, kiek triukšmo čia sukė
lė ir o r k e s t r o b ū g n a i ! ) , 
primenantys Amerikos vaka
rų indėnus ar Afrikos laukinių 
genčių šokius. O kai pagonių 
įdūkusios mergaitės puola 
šokdinti (valsą?) vienuolius, ir 
kai viena jų net nuplėšia 

Vilniaus vyskupo peleriną, ją 
vėliau raudona vėliava 
paversdama, kai scenon 
įsibrauna senovės lietuviai su 
ožio ir gaidžio galvomis, ši 
karnavališka scena pavirsta 
tikra bakchaanlija. Klausi, ar 
tokią ją~ matė ir libretistas 
Bradūnas? 

Skaitėme laikraščiuose 
anonsinius operos straips
nius, kur buvo žadama, kad 
šiame Lapinsko veikale nebū
sią „ekstravagancijos vien tik 
dėl ekstravagancijos", bet ar 
mūsų kompozitorius, didis 
teatro „specialistas", galėjo be 
jos apsieiti? Štai ir vėl mažas 
pavyzdys. Pasibaigus anam 
pagonių ūžavimui, scenoje 
pasirodo Mergaitė ir rečituoja 
manding prasmingus žodžius: 
Sumynė, ištrempė gėles 
Išlaužė diemedžius 
Ir išsityčiojo brolis iš brolio. 
Sesuo iš sesuvos, 
O klaidžioja ir kenčia 

Lietuva. 
Ir tikėtumeis žmogus, kad 
aktorė šioje scenoje susitelks 
išraiškingam rečitavimui, bet 
ne: režisierius jai liepia mėty
ti dirbtines gėles su svariais ir 
aštriais koteliai, kurios įsmin
ga grindyse. Ar dėmesys čia 
libretisto tekstui, ar tam 
triukui — įsmigs gėlytė, ar 
neįsmigs? 

Ir visi šie Lapinsko pokštai 
(„cheap theatrics" — sakytų 
a m e r i k i e č i a i ) t i ek j a u 
nuvalkioti, šimtą kartų maty
ti, kaip, pavyzdžiui, tie luoši 
ubagai, kurie gavę pinigėlius 
staiga „pasveiksta" ir patrau
kia „pilies gatvėn mozelinio 
vyno" ragauti. Arba kad ir 
operos finalinė (itin blanki) 
scena, kai visi dalyviai susi
renka ir, Lietuvos, Kanados 

Scena ift operrm .,I)ux Magnus" p 
kauskirnė. 

remjeros — solistai Bronius Mačiukevičius, Roger Scanlan ir Gina Cap-
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bei JAV vėliavėles mosuo-
dami(!), dainuoja: 

Pirmyn! Pirmyn! 
Švento Kazimiero keliu 
Žygiuokim ateitin. 
Skambėkite varpai 
Din-dan-din 
Lietuvos širdin... 
Neretai ir pats libretistas 

p a t e n k a į l a p i n s k i š k a s 
pinkles. Paimkime sceną su 
šešiomis ar septyniomis 
princesėmis, atvykusiomis iš 
įvairių kraštų pirštis jaunam 
k a r a l a i č i u i K a z i m i e r u i . 
Programoje nepažymėta, kas 
jų arijoms parašė žodžius 
angliškai, vokiškai, prancū
ziškai (beje, totorių princesė 
vis dėlto dainavo angliškai!), 
bet jeigu tai buvo poetas 
Bradūnas, tai sveikiname, na , 
ir klausiame: nejaugi nenuma-
tėte, kad čia viena nuobo
džiausių operoje scenų, ir a r 
drauge su kompozitoriumi 
nežinojote, kad teatre penkio
lika monotoniškų minučių 
gali atrodyti kaip amžinybė? 

Yra „Dux Magnus" operoje 
ir daugiau tokių nuobodžių, 
man regis, visai nereikalingų 
arba bent trumpintinų scenų. • 
Sakykim, medžioklės scena, 
kurion publiką it koks kelio
nės gidas įveda pasakotoja: 
Mieli žiūrovai ir klausytojai, 
Jūs esat panemunės 

miškuose, 
Netoli Merkinės, 
1474-tų metų rugpjūtyje. 

Scenoje pasirodo sužeistas 
Karalait is (bet čia p a t 
suabejoji, ar tai Karalaitis, 
nes Mergaitė — Lietuvos 
dvasia šitaip aiškina: Kai 
tėvynės ginti išėjai,/Grobikai 
ir vergai/drebėdami pramanė 
banditu...), o atslinkusi blogo
ji, pagoniška burtininkė siūlo 
sužeistajam stebuklingo gėri
mo: 
Štai sultys kadugio šaknų 
Ir svetimų vaizbūnų vynas — 
Tai stebuklingas mišinys, 
Bent pora gurkšnių 
Ir žaizda 
Rankoj pagis. 

Bet Karalaitį išgelbst i 
Lietuvos dvasia, sakydama: 
Nelieski, karalaiti! — 
Tai nuodai! 
Pikti kaimynai šimtmečiais 

juos verda 
Ir pila Lietuvon 
Visais pavidalais, 
Kad tik sugniužtų jos 

dvasia... 
Skaitai ir negali atsistebėti: 

nejaugi čia šaunus mūsų poe
tas įklimpęs pėdinėja tokioj 
didaktiškoj sveikatos patarė
jų) prozoje? Tiesa, tokių eilu
čių maža. net jos, dievaži, 
nereikalingos ir vargu kompo
zitorių inspiraojančio8. 

Kalbėkime apie operos 
muziką. Turbūt visi žinome, 
kad ir pats geriausias libre
tas neišgelbės pragaištingos 

Nijolė Jankutė 
A TSIS VEIKINIMAS 

Jau išvažiuoji, jau pamojuoji... 
Kaip man tave sustabdyti? 
Dar tiek nepasakyta, dar tiek neiškalbėta — 
Neišmokai klausytis, 
Nebemoku kalbėti... 

Vai. kad nebėra staklių — 
Apmetant, ataudžiant močios viską 

išporindavo, 
Raštus rinkdamos dukterys išklausydavo. 
Nebėra verpsčių, nebėr kuodelių — 
Aukso gija nutrūko... 

Jau išvažiuoji, jau pamojuoji, 
Kaip man tave sustabdyti, 
Kaip man tau pasakyti, 
Kad širdy išnešiota, 
Kad meilėj gimdyta, 
Kaip iš marių aušrinė žvaigždelė... 

1983 

UŽBURTAS RATAS 

Vanduo išlietas, ugnis užgesinta 
Ir žolė nupjauta. 
Vėl išvažiuoju parsivežt duonos, 
Kad vėl sugrįžt galėčiau. 

Kai vėl sugrįšiu, 
Tuoj užsibrėšiu užburtą ratą 
Su beržo vytele, 
Su varlės geldele, 
Kad niekur nebeišeičiau... 

Ir sėdėsiu rate 
Su savo jaunyste, 
Žalio ežero paskenduole. 

Vanduo išlietas, ugnis užgesinta, 
Užburtą ratą lietus nuplovė... 
Vėl išvažiuoju parsivežt duonos, 
Kad vėl sugrįžt galėčiau. 

• 
Užburtas ratas ne ant žolyno, 
Bet ant mano širdies. 

1984 

AGRASTAI 

Žaisdamos lėlėm, 
Įsidrėskėm riešus agrasto spygliu — 
Kraujo lašelis ant prijuostėlės, 
Kraujo lašelis ant raudono batuko • 
Amžinai nesiskirsim, 
Amžinai lėlėm žaisim 
Sode prie krūmo agrastų... 

Išsiskyrėm biržely. 
Agrastai neišsirpę, 
Lėlės nevystytos... 

Tavo dukra taigoj užaugo, 
Žaisdama beržo pliauskom, 
O manoji — vidury miesto — 
Su pliušiniais meškučiais. 

Dabar susitikę mudvi skabom agrastus, . 
Kalbėdamos apie vaikystę, 
Bet mūsų dukros neturi žodžių — 
Jų riešai nebuvo įdrėksti... 

1984 

-

• 

. 

muzikos, lygiai kaip puiki 
muzika per daug nenukentės 
dėl menkaverčio teksto. 

Kompozitorius Lapinskas 
šioje operoje daugiur naudoja 
senovišką, renesanso laikų 
komponavimo stilių. (Juk iš 
tikrųjų tuo metu, kai Kazimie
ras buvo skelbiamas šventuo
ju, būrelis poetų ir muzikų 
pradėjo auginti Florencijoje 
naują meno šaką — operą.) 
Toksai stilius, ypač 17-to a. 
pabaigoje pasižymėjo gerokai 
ornamentuotu dainavimu bei 
retu orkestr iniu akompa
nimentu. Ar jis buvo efektin
gas „Dux Magnus" operoje? 
Ir taip, ir ne. Davęs veikalui 
įdomų, atitrauktinį pobūdį, jis 
tačiau dėl daugelio fioritūrų, 
vokalinių ruladų darė operos 
tekstą sunkiai suprantamą 
(prie to, be abejo, prisidėjo ir 
aštuoni iš aštuoniolikos nelie
tuviai solistai), o pačią muzi
ką mūsų publikai neįprastą ir 
kažin a r patenkinančią . 
Klausytojų dalis, kaip ir šios 
recenzijos autorius, labiausiai 
pasigedo didesnio orkestro 
akompanimento, muzikinių 
įvadų ir užbaigimų paskiroms 
scenoms (beveik visos prasi
dėdavo ir baigdavos tyloje) 

. bei kokių n o r s g r y n a i 
muzikinių paįvairinimų, inter-
liudijų. Atrodė, kad kompozi
torius, parašęs vokalines 

partijas, nerado reikalo ar tie
siog tingėjo imtis, tiesa, 
nelengvo ir nuobodaus orkest-
racijo8 darbo. Toks kompozi
toriaus šykštumas buvo labai 
akivaizdus trečio veiksmo 
pirmojoje scenoje (girdėjai 
publikoje net šnabždėjimą — 
kur muzika?), kai karo žygio 
stovykloje kariai, uždangai 
pakilus, nejaukiai rangosi ir 
pagaliau užėmę jiems nuro
dytas pozicijas užtraukia be 
orkestro, a capella, liaudies 
pobūdžio dainelę: 

Oi, lekia, lekia 
Gulbių pulkelis 
Tėvynę ginti 
Ragin brolelius. 

Buvo negyva ir baisiai nuobo
di scena. Bet juk čia turėjo 
būti įvadas į šv. Kazimiero 
stebuklą — jo pasirodymą 
kariams ir mūšio laimėjimą! 

Kitur, kada orkestro daly
vavimas buvo neišvengia
mas, Lapinskas ir vėl ieško
davo kuo lengviausios išeities: 
orkestruodavo savo muziką 
tiktai keliems instrumen
tams, sekcijomis arba paleis
davo pilną orkestrą aleatori-
niu būdu (aleatorika yra, kai 
kompozitorius palieka atlikė
jui improvizuoti kūrinio dalis) 
— neatsimenu, kad kada 
būčiau tiek daug aleatorikos 
girdėjęs, kaip šioje „Dux Mag-

Sol 
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nus" operoje. Turiu tačiau 
pridurti, jog neabejoju Darių 
Lapinską esant talentingu 
kompozitorium (jo didžiau
sias priešas bus bene režisie
rius Lapinskas), ir tai liudija 
daugelis įdomių ir gražių 
muzikos epizodų jo darbuose, 
įskaitant ir šią operą, bet ope
ros neparašysi lengva ranka, 
čia reikia didelio, atsakingo 
darbo. 

Susumuojant tektų pasaky
ti, kad „Dux Magnus" iš tiesų 
buvo puiki idėja, kuri tačiau, 
pakeliui į sceną kažkaip 
sušlubavo ir paklydo. Ir 
galvoji sau, eidamas iš teat
ro: kągi matei? operą? sceninį 
šiupinį? ar, anot amerikiečių, 
Jus t an entertainment"? 

Didelio pagyrimo nusipelnė 
visi šios operos dalyviai. Ypač 
dainininkai, kurie sąžiningai 
išmoko nelengvas savo parti
jas. Nustebino profesionaliai 
dainavusi net du vaidmenis 
Gina Capkauskienė, įspū
dingai dainavo Jonas Vazne-
lis, gerai vaidino ir retsykiais 
dainavo Laima Rastenytė, o 
taip pat, minint pagal pro
gramą tik lietuvius, Rita 
Markelytė-Dagienė, Gražina 
Stauskas, Bronius Maciuke 
vičiu8 (čia irgi buvo maloni 
staigmena), Algis Simana
vičius, Rimas Str imai t is 
(stipresnis dainavime nei 
va idyboje ) , a t l ikęs šv . 
Kazimiero partiją, Slavą 
2iemelytė ir Alvina Giedrai
tienė. 

Kuklios, bet efektingos buvo 
Ados Sutkuvienės dekora
cijos, o visus scenos artistus 
grimavo Stasys I lgūnas. 
Cborą parengė Jonas Govė-
das. spektaklius dirigavo 
kompozitorius Darius Lapins
kas. 

Toronto Ryerson teatre, kur 
įvyko „Dux Magnus" operos 
spektakliai, teko sutikti senus 
pažįstamus, draugus ir buvu
sius Lietuvos operos bendra
darbius. Daugelis jų kažin 
kodėl klausė, ar nesigailėjau 
atvažiavęs šios operos pama
tyti. Mano atviras atsakymas 
buvo: ne, nė kiek! Nežiūrint 
visų operos silpnybių, tai 
buvo svarbus įvykis išeivijos 
gyvenime. Svarbesnis, negu 
tų nudainuotų pasaulinių ope
rų p a s t a t y m a i , ku r i a i s 
„stebiname" savo publiką. 
Jeigu gailiuosi tai tik to, kad 
per ilgus savo veiklos metus, 
teturėjau progos prisidėti tik 
prie trijų lietuviškų operų 
atlikimo. 
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Dailininko Juozo Pautieniaus kūryba 
SAULE J A U T O K A I T E 

Sio mėnesio du sava i tga l ius 
(rugsėjo 14-16 ir 21-23 d.) Čiurlio
nio galerijoje, J a u n i m o centre, 
Chicagoje, vyks tan t i dail . Juozo 
Paut ieniaus (1900-1978) pomirti
nė meno kūrinių paroda yra pro
ga bent t rumpai pažvelgti j jo kū
rybą. Koks yra jo stilius, bra ižas , 
temos? 

I šią dail ininko parodą yra su
telkti t ie darbai , kurie yra šeimos 
nuosavybėje ir tie, kurių pasisekė 
surasti savininkus ir šiai parodai 
pasiskolinti. Nematys ime šioje 
parodoje tų darbų, kuriuos dai
l ininkas tapė d a r nepriklausomo
je Lietuvoje. Nematys ime nė tų, 
kurie buvo nutapyt i po ilgos per
traukos jau tremtyje, Vokietijoje 
ir vos atvykus j Ameriką. Vieni iš 
jų yra išsisklaidę po įvair ias ins
titucijas, o kiti yra suradę- s a u 
pastovią vietą privačiuose na-
namuose. Dauguma šios parodos 
kūrinių yra nu tapy t i ant ro je 
pusėje dail ininko kūrybingųjų 
metų. bet yra ir keletas pirmųjų 
iš Amerikoje t a p y m o laikotarpio. 
Taigi ši pomirt inė dail . Pautie
niaus paroda a p i m a da rbus n u o 
1949 iki pačių paskutiniųjų jo kū
rybos metų. 

Pirmiausiai reikia pažymėti , 
kad P a u t i e n i u s t a p y d a m a s , 
nepasitenkino įprast iniu teptuku 
gauta i s rezultatais . J i s savo tep
tuką išmainė į . .špachtelį" (vo
kiškai lopetėlė, mentelė) ir š ios 
lopetėlės nebepadėjo per visus sa
vo karybos metus . Šis į rankis li
ko būdingas visai jo tapyba i . 
I,opete!ė ne tep tukas , ji y ra g a n a 
nelanksti t apymo priemonė, su j a 
neužtušuosi prasikišusio^ netiks
lumu. Todėl da i l in inkas turėjo 
gerai išstudijuoti aliejinius da
žus, su jais eksperimentuoti , k a d 
gavus kuo geresnius rezul tatus. Ir 
šis nelankstus į rankis dail. Pau
t ieniaus rankoje virto lanksč ia 
tapymo priemone, drąs ia i išve-
džiojančia aliejinius dažus drobė
je. 

Dar Vokietijoje 1949 m. ir t ik 
atvykęs į Ameriką, anks ty
vųjų 19:~>0-tųjų metų la ikotarpiu, 
dai l ininkas Pau t ien ius užfiksuo
ja drobėje da r neseniai išgyven
tus įvykius — bėgimą, tremtį, pri
s i m i n t u s L i e t u v o s v a i z d u s . 
Pradžioje jis t apo „point i l izmo" 
(prancūzai da i l in inkai tapė, dė
dami vieną šal ia kitos grynų, 
nesumaišytų, spalvų brūkšnius a r 
taškus) stiliumi. Bet k a d a n g i 
Paut ienius naudoja ne teptuką, o 
lopetėlę, todėl jo taška i yra spal
voti kvadra tuka i . kurie paveiks
lui suteikia mozaikinį įspūdį. 
Gal ima jausti , kaip autorius turė
jo atsargiai su lopetėle dėti dažų 
lopelius viena šal ia kito. J i s juos 
deda taip t ank ia i , kad jie nužymi 
daiktų formą. Vėliau, dailinin
kas, t apydamas , tuos kvadratė
lius prai lgina ir šios pai lgos spal
votos formos suteikia paveikslui 
bareljefinį įspūdį, iškylantį v i rš 
plokščio pavirš iaus. Dar vėliau jo 
kvadratėliai ir pailgos formos 
virsta į ci l indrus ir spa lvotas 
plokštumas. Tos plokštumos y r a 
apvedžiotos juodais kontūra i s . 
Naudodamas lopetėlę, dail inin
kas nepagaili aliejinių dažų. t a ip 
kad jo kiekvienas brūkšnis y ra 
s toras ir sodrus. Šiuo periodu jo 

1953 m. Marijos aukštesniojoje mokykloje, Chicagoje. buvo suruošta 
p a r o d a dai l . Adomui Galdikui pagerbti . Cia matyti dalyviai: (iš deši
nės) dai l ininkai Vytautas K. Jonynas , Juozas Pautienius, Adomas 
Ga ld ikas , Lietuvos general inis konsulas Petras Daužvardis, dail. 
Kaz imie ras Zoromskis, areh. J o n a s Mulokas, dail. Adomas Varnas. 
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kolor i tas yra pilkas. J i s pasiren
k a t ams ias , dusl ias spalvas . 

Savo pointilizmo laikotarpiu 
Pau t i en ius tapė t remtinius ūki 
n inkus , sodą, vyrus, dirbančius 
laukuose, bes igananč ias karvu
tes , arklius ganykloje, meškerio
tojus, malūną ir portretus. Nuta
po savo žmoną, skaitančią 
knygą. P a n a u d o d a m a s s tambias 
spa lvo ta s p lokš tumas i šgauna 
šviesos ir šešėlio efektą. Autopor
t re te da i l in inkas save nupaišo 
s t amb iu lopetėlės braižu, atsklei
džia puozuotojo pagr indinius fizi
n ius ir dvas in ius bruožus. Mato
m e j auną vyrą. su savotiškai 
smals iu žvilgsniu žiūrinti į gyve
nimą. 

Vėliau, apie 1960 metus, dai l . 
Pau t ien iaus kūryba truputį pasi
keičia. J i s sušykštėja dažams , sa
vo kūrinio drobės da l i s palieka 
pl ikas, kur d a r ga l ima įžiūrėti 
pieštuku nupaišytus paveikslui 
škicus. Nors j i s tebenaudoja lope
tėlę, tačiau jo darbai y r a asketiš
ki, išplonėję. Gamtovaizdžiai 
neryškūs , šviesiai pastelinių spal
vų. Šis „kūdas is" periodas buvo 
labai t rumpas . 1960-tųjų gale ir 
1970-tųjų pradžioje Paut ienius vėl 
keičiasi. 

Reikia pažymėti, k a d dail. Pau
t ien iaus tematika yra labai 
nekomplikuota. Jis tapė peiza
žus, vieną kitą na t iu rmor tą ir 

portretus. Jo kūryboje gamta tu
rėjo pagrindinį ir svarbiausią 
vaidmenį. Pautienius yra gamtos 
tapytojas iš pašaukimo. J i s ją 
tapo su visomis jos grožybėmis — 
gėieiemis, medžiais, vandeniu, 
pievomis. Ją atvaizduoja visais 
keturiais metų laikais: pavasarį, 
vasarą, rudenį ir žiemą. Pava
sarį jis mato su sprogstančiais 
medžiais, ankstyvaisiais pragied
ruliais. Vasara jam yra pats gra
siausias iš visą sezonų — turtin
ga žydinčioms gėlėmis, medžiais, 
tekančiais uptliais. Rudenį jis at
vaizduoja liūdną, ka ip vasaros 
pabaigą, su ilgais saulėlydžio 
šeštliais. Žiema jum yra šalta, su 
ilgais tamsiais vakarais , pusto
mu sniegu. Jo peizažuose nuola
tos kartojasi šie trys elementai: 
augmenija, namas ir vanduo. 
Šiuos gamtos elementus dailinin
kas tapo jam taip savitu stiliumi. 
Dabar nebematom*, kaip anks-
tyvesniuosiuose paveiksluose, 
kruopštaus ir rūpestingo lopetė
lės naudojimo. Jo lopetėlės brai
žas yra laisvas, dažų brūkšniai 
riebūs, stori. Kartais jis ant dro
bės dažus deda kupstukais, taip, 
kad iš ar t i juos galima pačiu
pinėti. Dabar kartu keičiasi ir jo 
koloritas. Nebedominu'ja dusliai 
tamsios, nei šviesiai pastelinės 
spalvos, bet iš paveikslu veržiasi 
ryškios, gyvos, l inksmos spalvos. 

Dailininkas nesigilina į gam

tos smulkų, detalų atvaizdavimą, 
jis tapo jį impresionistišku įspū
džiu. Kad ir mažiausio formato 
paveikslėlyje, autorius nuosta
biai i šgauna peizažo įspūdį — ten 
žydi gėlės, svyruoja medžiai, te
ka upelis, plaukia valtelės. 

Nors dailininko pirmoji meilė 
buvo gamta , tačiau jis nepamirš
ta ir žmogaus.Tapo save, žmoną 
ir kitus. 2mqpos portretas yra ki
tokios nuotaikos. Jos nuotaika 
yra l inksma, žaisminga, apsupta 
geltonų gėlių ir vasaros saulės 
spindulių. Nors save dailininkas 
atvaizduoja šviesiomis spalvo
mis, tačiau jis yra susimastęs, 
pagyvenęs žmogus. 

Dail. Pautienius mėgo ekspe
rimentuoti, tapyti panašias te
mas skirtingomis spalvomis, iš
gaudamas skirtingas nuotaikas. 
Vienas iš tokių pavyzdžių yra 
pajūrio vaizdelis. Pastelinių spal
vų paveiksle, žmonės sėdi pliaže, 
fone matyt i ramiai mėlynas van
duo ir dangus . Jaučiama rami ir 
žaisminga nuotaika. Kitame — 
fone matyt i tamsiai mėlynas van
duo ir d a r tamsiau mėlynas, 
neramus dangus, kuris, rodos, už
goš pliaže sėdinčiuosius žmones. 

Kartais Pautienius suabstrak-
tėja, pal inksta į neatpažįstamų 
objektų kūrybą. Juose matome 
gyvų, ryškių spalvų žaismą, 
nebesuvokdami realistinių daik
tų formos. 

Amerikiečių dailininkas Wil-
iiam Morris Hunt yra pasakęs, 
kad meno misija y ra atvaizduoti 
gamtą, bet ne ją imituoti. Kaip 
matome iš dail. Juozo Pautie
niaus meno kūrinių, jis gamtos 
nepamėgdžiojo, bet ją atvaizda
vo. Gamta buvo jo įkvėpėja, jis 
turėjo būti jos aplinkoje, jis ja gy
veno. Meniška vaizduotė ir įgu
dusi ranka gamtą atvaizdavo la
bai a s m e n i š k ą , i n t y m i ą , 
vibruojančią liepsnojančiomis 
spalvomis, š i s tapytojas parodė 
gamtai nepaprastą rūpestin
gumą ir jautrumą. Jo atvaiz
duotas gamtovaizdis šneka dide
liu tapybiniu iškalbingumu. Šie 
sukurti meno kūriniai dailininką 
Pautienių įstatė į mūsų tautos 
menininkų eiles, savo talentu 
praturtino meno pasaulį. 

Chicagos teatruose 
Pedagogika scenoje 

Performance t ea t r a s Chicagos 
šiaurėje (1225 W. Belmont) vasa
ros sezonu pastatė operetę „Two". 
Pavadinimas iš to, kad ji dviejų 
dalių, vaizduojančių auklėjimą 
bernaičio ir, a n t r a , mergaitės 
1940 m. dešimtmečiu. Pavaizduo
jamas profesijos pasirinkimas, 
grumtynės su besiveržiančiomis 
modernaus siautėjimo idėjomis, 
generacijų išsiskyrimas, tačiau 
šios rimtos problemos scenon 
įvestos su gyvo žaismingumo 
įvairumu, perteikiamos daugeliu 
solo ir grupinių dainų, gausiais 
lengvo baleto paįvairinimais. 
Libreto autorė Fredericka Weber 
baigusi Northwestern universite
tą. J i taip pat šiai operetei sukū
rė ir kai kurias kompozicijas, tal
kindama komp. Misha Segal, 
premijuotam TV filmų ir opere
čių kūrėju;, studijas išėjusiam 
I^ondone ir Vokietijoje. 

Aktoriai — su gausiu scenos 
patyrimu, universitetiniu išsi
lavinimu: ekvadorietis J . Balca-
zar baigęs New Mexico universi
tetą, M. Lazovvski — Westem 
Illinois, C. Stephany — Cincin-
nati universitetą J . VVilliams — 
Illinois Wesleyan. Išskyrus kele
tą vulgariškesnių užuominų, vei
kalas švarus, pat rauklus kaip 
suaugusiems, t a i p ir jaunuo
liams. Režisierius S. B. Scott, 
Columbia kolegijos profesorius, 
pasižymėjęs, pas ta tydamas vei
kalus pirmaujančiame Goodman 
teatre. Orchestra Hali ir kitur, 
("'ia jis parodė daug išradingumo. 

J . P r . 

Mecosopranas Aldona Stempuiienė-Švedienė. 

Sol. Stempužienės rečitalio belaukiant 
Aldonos Stempužienės dainų ir 

arijų rečitalis rengiamas Jauni
m o centre, Chicagoje, 1984 m. 
rugsėjo mėn. 23 dieną, sekmadie
nį, 3 vai. p.p. 

Sol. Aldonos Stempužienės 
rečitaliuose jau seniai jaučiamas 
s t iprus polinkis į liaudies moty
va i s perpintas da inas - tiek lie
tuvių, tiek kitataučių kompozito
rių ir šį kartą turėsime progos 
išgirsti šį nepaprasto grožio 
mecosopraną, atliekantį neleng
vą, nekasdieninę rečitalio prog
ramą. 

Solistė Aldona Stempužienė gi
m ė Lietuvoje. Dainavimo mokėsi 
Europoje ir Jungt inėse Amerikos 
Valstybėse. Plačiai koncertavo 
Šiaurės ir Pietų Amerikoje, Kana
doje ir Europoje. 

Dainavo pagrindines mecosop
r a n o roles Chicagos Lietuvių ope
roje ir koncertavo su įvairiais 
simfoniniais orkestrais — Natio
n a l Symphony, Washingtone, 
Chicago Symphony, Symphony 
of the Air. Nevv Yorke, Manhei-
mer National Theatre Orchestra, 
S a n Diego Symphony Orchestra, 
Cleveland Philharmonic ir Cle-
veland \Vomens Orchestra. 

Solistė Vokietijoje yra įdaina
vus į plokšteles komp. Dariaus 
Lapinsko ..Mergaitės dalia", 
a tnešdama į mūsų muzikinį gyve
nimą naują ir šviežią muzikinės 
kūrybos pluoštą. 

1965 m. Nevv Yorke atliko 
pasaulinę premjerą D. Lapinsko 
kūrinio „Les sept solitudes" ir 
da r tais pačiais metais Mirties ro

lę operoje ,.Maras", 1966 m. — 
Medeinės rolę operoje .,Ix)kys". 
Įda inavo plokštelę su Stut tgar to 
simfoniniu orkestru, diriguojant 
Dariui I^apinskui. 

„Aldona Stempužienė visuose 
kuriniuose pulsuoja savo balso 
grožiu, technika, giliu emociniu 
pojūčiu ir absoliučiu kurinių 
muzikiniu pergyvenimu... J o s 
da inav imas subtilus ir įtikinan
tis, keliąs nuoširdų ir atvirą susi
žavėjimą solistės pngimtu talen
t u . J o s t e m b r a s š v a r u s , 
krištolinis... Kiekviena gaida yra 
intymi jos sielos dalis...", ta ip 
rašė dr. D.Y. de Sucre, Medellino 
dienraščio Colombiano muzikos 
kri t ikas. 

Sol. Aldona i S tempuž iene i 
akompanuoja pianistė Barbara 
Klonovvski; ji baigė Miami uni
versitetą, Oxford, Ohio ir gavo 
muzikos bakalauro laipsnį. Stu
dijas tęsė Clevelando muzikos 
inst i tute ir Peabody konser
va tor i jo je . Yra profes iona l i 
akompanuotoja, koncertuoja su 
kamerinės muzikos grupėmis. 
Akompanavo sol. Aldonai Stem
pužienei, rekorduojant l ietuvi , 
kompozitorių oa i rų r>)<- .-le 
Šiuo metu dės. :r he 
School of Fine Arts e. 

Koncertą ruošia i ių 
reikalų taryba, todėl ir b u r t u s į 
koncertą galima įsigyti jos raš
tinėje (2636 W. 71st St., Chicago, 
111.) a r b a Vaznelių parduotuvėje. 
Bilietai taipgi bus gaunami ir 
J a u n i m o centre prieš koncertą. 

D . V. 

Juozas Paut ien ius Karvutės 
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Kertinė paraštė 
(Atkelta iš 2 psl.) 

tuo labiau jis susiduria su 
nežinomybe. Išdavoje, skaity
tojas tiek pat domisi pasako
tojo dvasiniu procesu, jo pa
s tangomis Miknevičiuką 
suprasti, kiek pačiu Miknevi-
čiuku. Ir taip, viso romano 
mastu, skaitytojas pakelia
mas virš savo įprastų spren
dimų (jeigu komjaunuolis, tai 
smerktinas), turi susidurti su 
žmogiškos asmenybės mįsle, 
jos perspektyvoje matyti visą 
Lietuvą ištikusį šio šimtmečio 
1940-jų metų laikotarpiu )̂a*e-
gandą ir galop pasakote?*" 
pritarti — kad buvo reikalin
ga parašyti šią knygą, kaip 
paminklą jaunam, patrauk
liam vaikinui Miknevičiukui. 
Pasakotojo autoritetas (įvai
riom techniškom priemonėm 

sutvirtinamas) išsilaiko iki pa t 
galo. Bet a r tai nėra ir dėka 
pasirinkto pasakojimo būdo ir 
jo išnaudojimo? Panašiai ir 
Jurgio Gliaudos naujajame ro
mane Baltos vėliavos — čia 
pasakotojas yra ir pagrin
dinis veikėjas (šitokia strąten 
gija paprastai turi labai daug-
pavojų). Bet romanas nežhui r 
ga, todėl, kad autorius pasarr 
kotojui Viktorui Garoliui suge
na suteikti nuolatinį savęs-
ironizavimo toną, o per jį LE. 
visuotinę perspektyvą, kiuri, 
taipgi atleidžia autorių nuo 
reikalo kalbėti už savo veikė
jus. Išdavoje, Jurgio Gliaudės 
romanas labai sugestyviai **»•> 
skleidžia „nutautėjusi©'..'. 
Amerikos lietuvio dvasinį 
pasaulį — ir ta i padaroma, 
autoriui visiškai nemoraliau©* 
jant dėl nutautėjimo. Skaity
tojas turi progą į „lietuvįfr 
k u r n ą " p a s i ž i ū r ė t i nriHi 
išvirkščios pusės, pamatyti , 
kad l i e t u v i š k u m a s n ė r a 
vienintelė žmogiško gyveni
mo problema, bet kad žmogiš
kos prasmės ieškojimas — 
yra. Galima spėlioti, kad, au
torius nebūtų galėjęs tai pada
ryti, jeigu jis būtų pasirinkęs 
visažinančio pasakotojo taš
ką ir iš jo skaitytojui būtų 
bandęs rody t i , kodėl jo 
pagrindinio veikėjo gyveni
mas susiklosto taip, o ne -k4* 
taip. 

Šios labai trumpos eksku»>-
s : pačių naujausių mūsų 
rou.^nų pasaulius (net nemi
nėta Cinzo Šventojo Petro 
šunynas, kuris taip pat gaiš
tų būti iliustracija, kaip paav 
rinktas pasakojimo būdas ap>-
sprendžia, kokią žmogiško 
gyvenimo viziją autorius gali 
pateikti) teturi tikslą pajudū*-
ti skaitytojo, kaip itin reikš
mingos ašies literatūriniame 
procese (po rašytojo, po rece»» 
žentų ir kritikų), atsakomy
bės nuojautą: reikia įstengti 
pamatyti, kokius rėmus save 
pasakojimui autorius yra 
nusibrėžęs, kaip jis jų sąlygo
jamas, ir tada autoriaus stra
tegijai save patikėti — o po 
to spręsti, ar autorius įstengė 
jai būti ištikimas ir ar jos 
galimybes naujai, saviškai i š 
naudojo. »o 

(a. U.) 

Aloyzo Barono vardo 
konkurso premija -*•: 

Jurgiui Gliaudai 
Lietuvių rašytojų draugijos 

sudaryta Aloyzo Barono novelės 
konkurso komisi ja : p i rm. dr. Mir
ga P a k a l n i S k y t ė - G i r n i u v i e n j e , 
An tanas G u s t a i t i s ir S t a sys San t 
varas , sus i r inkus i Bostone posė
džiui 1984 m. l iepos mėn . 29 d., 
aptarusi konkursui a t s iųs tas 
devynias noveles , visais trim b a l 
sais n u t a r ė premiją skir t i Medū
zos s l apyva rdž iu pas i raš ius iam 
autoriui už novelę „ l a b i r i n t e " . 
Kaip komisi ja s a v o ak te pažymi, 
.,§is d a r b a s iš kitų iftsiskryiė 
aktual ia t e m a t i k a ir t a i temati
kai pa r ink tu st i l ium". - ~-

Voką a t i da r iu s , ras ta , kad auto
rius y r a r a š y t o j a s J u r g i s Gliau
dą, kur iam šio konkur so TJOO de l . 
premija ( m e c e n a t a s dr. Rrinkis) ir 
yra pask i r t a . 
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