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Kodėl partija žavisi Požėros romanu?
Viktoro Petravičiaus aštuoniasdešimtasis
pavasaris.
Kometos skrydis per istoriją.
Rūtos Klevos Vidžiūnienės novelės „Keistas
nuotykis" pabaiga.
„Dux Magnus" spektakliui artėjant — po
kalbis su Darium Lapinsku.
Danguolės Sadūnaitės eilėraščiai.
Pirmapradė gamta drobėse — Ilonos Peterienės paroda Los Angeles.
Nelės ir Arvydo Paltinų koncertas Chicagoje.
Nuomonės ir pastabos.

Kentunt PaAJ&Čbį;
KoclH j K i H i j a / a v i s i P o ž ė r o s
Kompartija Lietuvoje atrado
„gerą"', naudingą ir labai
„pilietišką" romaną. Tiesa,
jisai meniškai netobulas, bet
tai per daug nedrumsčia par
tinių kritikų džiaugsmo. Tas
romanas, tai Juozo Požėros
Žuvys nepažįsta savo vaikų.
Vytautas Kadaitis (Tiesa,
1985.X.10) pripažįsta,
kad
romano autorius neįtikina, jog
jo herojus Julius „neeilinė
asmenybė" ir kad šis bei kiti
..meniniai riktai" net „kelia
apmaudą". Dar atviriau apie
romano silpnybes
kalba
Petras Bražėnas
(Pergalė,
1985,Nr. 12), kuris jam prikiša
„schematizmą",
„forsuotas
konfliktines
įtampas'*,
„nesaikingą,
neskoningą"
herojaus „idealizavimą", „abe
jotinus bandymus patampyti
skaitytojo nervus". Nepaisant
visa to. Bražėnas tvirtina, kad
romanas „svarus indėlis į
lietuvių romanistikos aruodą".
Kuo šis „skylėtas" romanas
taip
sužavėjo
lietuvių
nomenklatūrinius
kritikus?
Kame jų entuziazmo versmė?
Radaitis ir Bražėnas jame
išgirdo „naujojo žmogaus"
balsą.
susiformavusio
..tarybinio
mentaliteto"
muziką.
Šiandien „juda žmonių
masės", rašo Rudaitis, „pats
gyvenimas teikia rašytojui
medžiagą,
kuri
liudija
nacionalinių
ribotumų
nepagrįstumą".
Požėros

/-

JUOZAS
POŽĖRA

romano
herojus
Julius
Šerkšnas tampa „šiauriečiu",
jis „jau neatplėšiamai suaugęs
su nauja aplinka". Kaip ir
autorius, Šerkšnas
jau
„tarybinis žmogus".
„Tarybinei"
santvarkai
neparankųjį tragiškąjį pokario
laikmetį Lietuvoje ir Požėra, ir
jo recenzentai,
apdangsto
įprastinėmis bendrybėmis ir
praeina pro jį užrištomis
akimis. Nei jis, nei jie nemato
svetimos armijos ir saugumo;
Lietuvoje tevyksta vadovėlinė,
mitiška
,,klasių
kova".
Masiniai lietuvių išvežimai?
Pasiklausykime
Radaičio:
,.Įvairiai
tuo
metu
susiklostydavo
žmonių
likimai,
įvairiomis
aplinkybėmis jie atsidurdavo
ir šiaurėje". Tai geras pavyz
dys tos literatūrinės nevaTiesos, kuri, pasak Jono
Mikelinsko, „ t a r s i pipete
dozuota" ir „dažnai išvirsta
netiesa tiesos rūbais".
Panašiai kalba ir Bražėnas.
Požėra, anot jo, ..pajudina
mūsų prozai naują sibiriados
sluoksnį...
specifiškai
lietuvišką
tremties temą".
Reiškia, Požėros-RadaičioBražėno santvarkoje reikia
laukti beveik 40 metų, kol
lietuvis rašytojas išdrįsta, net
pagal imperijos
taisykles,
iškreiptai, pajudinti lietuvių
tremtinių Sibire temą. O kiek
metų dar reikės laukti, kol
pasirodys tos temos gylio ir
apimties vertas kūrinys?
Įdomiu
sutapimu,
dar
tebeaidint
partiniams
aplodismentams
Požėros
romanui. Lietuvoje iš spaudos
išėjo klasiškas 19-to šimtmečio
amerikiečių
literatūros
kūrinys.
Henry Thoreau
..Vaidenas" (Walden). iš kurio
ne vieną
mintį
Požėra
\ pasiskolino ir įspraudė į savo
sintetiško herojaus, Juliaus
Šerkšno, lūpas. Šis sutapimas
išryškina svarbius skirtumus
tarp Thoreau
ir Požėros
pasaulių. Amerikiečių rašytof jas neišklysta į Aliaską ar
kokį kitą svieto galą ieškoti
vidinės taikos ar sandaros su
t gamta — jis ją atranda
mažame
žemės
lopelyje.
Walden ežerėlio aplinkoje.
Požėros
romano
herojus
(Nukelta į 2 psl.)
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Aštuoniasdešimtasis pavasaris
Meno istorijoje 20 a. bus
žinomas modernaus meno
amžiaus vardu. Modernizmo
sąvokoje tilps daugelis iš pa
žiūros skirtingų meno srovių,
kurių filosofines ištakas ir
individualias išraiškas jungs
amžiaus pradžioje kilusi
radikali pažiūra į dailę ir jos
ryšį su pačiu dailininku. Į
drobę buvo pradėta žiūrėti ne
kaip į langą, pro kurį matyti
dalis gamtos, bet kaip į erdvę,
kuri dailininko rankose pati
tampa
meno
objektu,
nepriklausomai nuo to, kas
joje yra vaizduojama. In
stinktas pakeičia meninį žino
jimą. Pasikliaudami savo in
stinktu, dailininkai
vietoj
gyvenimo
reprezentacijos
stengiasi atkurti pačią
gyvenimo sensaciją, kurdami
paveikslus taip „kaip obelis
nokina obuolius". Tuo buvo
norima išreikšti, kad meną
k u r i a ne m o k y k l o s
ir
mokyklinis žinojimas, bet kad
tai daro žmogaus kūrybinė
galia (buvusi ir tuomet,
kuomet dar nebuvo mokyklų),
ateinanti iš jo paties. Ir lygiai
kaip gamtos jėga, kildama iš
Šaknų obels šerdimi, žieve,
kamienu
ir
šakomis,
išsiskleidžia žydėjime ir
prinoksta obuolyje, taip ir
meno darbas,
žmogaus
kūrybinės jėgos vaisius,
ateina natūraliu būdu iš jo
patirties ir išreiškia tai, kas
žmoguje yra jam vienam
savita ir drauge visuotina.
Nėra daug
dailininkų,
neišskiriant ir modernaus
meno didžiųjų Matisse ir
Picasso, kuriems tokia
nesąlygota modernaus meno
mintis tiktų geriau kaip mūsų
aštuoniasdešimtojo pavasario
sulaukusiam
dailininkui
Viktorui Petravičiui. Tapęs
legenda savo gyvenamuoju

P R A N A S LAPĖ
laikotarpiu, vadintas mūsų
„kultūros lobius kraunančiu
aitvaru",
„burtininku",
„tautos meno brangenybe",
laikomas mūsų
amžiaus
„ryškiausia
menine
asmenybe", kurio dailė yra
suaugusi su mūsų liaudies
tradicijomis ir pasaulėjauta,
Viktoras Petravičius ir šian
dien intensyviai tebedirba,
pasikliaudamas savo intuicija
ir instinktu.
„Niekuomet nedarau ban
domųjų piešinių. Visuomet
dirbu iškart. Pamėginu... jeigu
išeina, darau ir kitą. Taip
kartais p a d a r a u dešimtįpenkiolika darbų. Po to vėl
nebedirbu... o kuomet vėl
pradedu, niekuomet neišeina
taip pat, visuomet kitaip.
Viskas turi būti nauja, dar
niekuomet nedaryta".
Taip kalbėjo
Viktoras
Petravičius prieš pusmetį. Il
game gyvenime tarp Bedalių
kaimo ir Union Pier laikas
seniai nustojo savo reikšmės.
Praeitis jo namuose nėra
skaičiuojama
dienomis
ir
metais, bet darbu — tuo, kas
jau padaryta ir kas dabar
daroma. Stebėdamasis ką tik
pradėtų darbų išradingumu ir
visišku savim pasitikėjimu,
atsimenu,
paklausiau:
„ V i k t o r a i , a r tu
savo
gyvenime esi padaręs blogą
darbą?" „Ne", atsakė, atrodo,
net neprileisdamas, kad taip
būtų kada nors galėję atsitikti.
Reikia tik džiaugtis, kad toji
nepaliaujama
kūrybinė
versmė, nuolat besikeisdama,
vis tik lieka Petravičium, nors
ir pats Petravičius šiandien
nėra tas pats, kurį pažinojo
Kaunas ir Paryžius. Teisybė,
ir šiandien jame dar yra likę

d a u g to e n f a n t terrible,
bohemo, konjaką siurbiančio,
velniai rautų, Petravičiaus.
Kalba, jog buvęs Olimpe, bet
neradęs ten nieko naujo, dėl to
esąs
pasmerktas
amžinai
gyventi žemėje.
Toli praeityje liko „Gulbė,
karaliaus pati", atvėrusi akis
Švietimo
ministerijos
biurokratams. Aukso medalis
nemokančiam piešti?! Moder
naus meno pagrindinė idėja,
neribota kūrybinė laisvė, ne
visiems buvo suprantama ir
priimtina. Laisvė — taip, bet
be taisyklių — ne. I Petravičių
buvo žiūrima kaip į „keistą
paukštį". Savo gyvenime jis
niekuomet neturėjo nuolatinės
kritiškos palydos, tų „smilka
lų ir hosanų", kurias be per
traukos
giedojo
savo
išrinktiesiems Aleksis Rannitas. Todėl Petravičius liko
nuošalėje.
Jo
nepaprastai
didelis įnašas į mūsų 20 a.
dailę
ir
šiandien
dar
tebelaukia
išsamaus
įver
tinimo. Tiek, kiek tilpo
Lietuvoje leidžiamos XX a.
lietuvių
dailės istorijos II
knygoje, yra tik pradžia, maža
dalis ilgos ir sudėtingos
Viktoro Petravičiaus biografi
jos. Atrodo, kad būtų pats
laikas susirūpinti ir imtis
konkrečių žingsnių tokią
biografiją išleisti. Tai būtų ne
tik dovana aštuoniasdešimtąjį
pavasarį
švenčiančiam
Viktorui Petravičiui, bet taip
pat ir dovana mūsų kultūrai.
Tuo tarpu širdingai linkime
Viktorui Petravičiui, kad jo
olimpinis
pasmerkimas
amžinai gyventi žemėje būtų
kuo ilgiausias.
tDailininkas Viktoras Petravi
čius švenčia savo aštuonias
dešimtąjį gimtadienį šių metų
gegužės mėnesio 12 dieną./

Kometos skrydis per istoriją
ALEKSANDRAS
Kaip vėlė. kaip vėlė nemarūnė
Ppr pasaulį keliauja žmogus.
B e r n a r d a s Brazdžionis

Kiek jau laiko, kai Halley
kometa periodiškai lankosi
žemės padangėje?
Deja,
niekas negali į šį klausimą
atsakyti, nes niekas nežino,
kada branduolys pasisuko
Oort debesy į Saulės pusę,
kada įvyko pirmas jos
pasirodymas,
pirmasis
perihelis. Kiniečių, egiptiečių
ir kt. kronikos atskleidžia
kometos pasirodymų detales
nuo 240 m. prieš Kristų.
Modernūs
vėliausių
laikų
tyrimai rodo, kad ji jau galė
jusi žemėje lankytis net nuo
2647 m. pr. Kr., bet nėra
k o n k r e č i ų įrodymų, tik
moksliniai spėjimai. Tikrai
žinomi 30 vėliausių jos
pasirodymų per pastaruosius
2225 metų. Per tą laikotarpį
Halley kometa ryškiai įsirašė
ne tik tarp žemės žvaigždynų,
bet ir žmonijos istorijoje. Štai
čia jos viešnagių sąrašas:
1. 240 m. pr. Kr. Perihelis
gegužės 25 d. Kiniečių
kronikose pažymėta, kad
buvusi šviesi kometa.
2. 164 m. pr. Kr. Perihelis
lapkričio 12 d. Vienintelis
pasirodymas, kuris taip ir liko
neužregistruotas. Jokių žinių
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nėra.
3. 8 7 m. pr. K r . Perihelis
rugpjūčio 6 d. Yra kronikose
šiek tiek žinių, bet jos
netikslios.
4. 12 m. pr. K r . Perihelis
spalio 10 d. Anot tų laikų
istorikų,
kometa
kabėjusi
viršum Romos miesto. Kinijo
je ji buvo rūpestingai sekama,
jos judesys buvęs greitas, nes
kometa praėjusi gana arti
Žemės ir buvusi labai šviesi.
Buvo manoma, kad kometa
galėjusi būti garsioji Betlie
jaus žvaigždė, bet neįrodyta.
5. 6 6 m. po K r . Perihelis
sausio 25 d. Kiniečiai tais
metais
užregistravo
dvi
kometas. Manoma, kad antroji
bus buvusi Halley. Ją mini ir
žydų istorikas Juozapas Flavi
jus, kuriam kometa atrodžiusi
kaip kardas, k a b ą s virš
Jeruzalės: romėnai, malšin
dami
žydų
sukilimą,
sunaikino Jeruzalę 70 m. po
Kr.

6. 141 m. I'erihelis kovo 22
d. Pagal kiniečių stebėjimus,
buvusi labai šviesi kometa.
Balandžio 22 d. praėjo pro
Žemę 16 mil mylių atstu.
7. 2 1 8 m. Perihelis gegužės
17 d. Pagal kiniečių kronikas
tai buvusi b.risi žvaigždė su
uodega, nusitęsusia iš vakarų
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13. 684 m. Perihelis spalio
2 d. Ją mini kiniečių ir eu
ropiečių užrašai. Tai pirmoji
kometa, pavaizduota medžio
raižinyje, kuris išspausdintas
1493 m. Nuernbergo kronikoje.
Ji kalta dėl tuo metu visoje
Europoje siautusių audrų su
žaibais, perkūnu ir lietumi.
Daug žmonių ir gyvulių tada
žuvo, pasėliai buvo sunaikinti,
kilo maro epidemija.
14. 7 6 0 m. Perihelis
gegužės 20 d. Kiniečiai stebėjo
kometą du mėnesius ir
apibūdino ją kaip labai
šviesią. Ji buvusi lyg didžiulis
spindulys.
1 5 . 8 3 7 m. Perihelis
vasario 28 d. Keturios kometos
tuo laiku pasirodžiusios, bet
Halley daugiausia dėmesio
susilaukusi. Balandžio 11 d.
įvyko pats artimiausias praė
jimas pro Žemę — 0.04
astronominių vienetų arba 3.7
mil. mylių. Todėl jos regimas
šviesumas konkuravo su
Venera ir uodegos kampinis
ilgis siekė net 93 laipsnius.
Šių dienų astronomai būtų
nepaprastai laimingi, jei šių
metų Halley taip arti pro mus
prašvilptų.

į rytus. J a i pasirodžius, žuvo
Romos
imperatorius
Makrinas.
8. 2 9 5 m.
Perihelis
balandžio 20 d. Kiniečiai
stebėjo ją, judančią nuo An
dromedos
iki
Mergelės
žvaigždyno, bet mažai paliko
žinių apie jos šviesumą.
9. 3 7 4 m. Perihelis vasario
16 d. Kiniečiai ją užregistravo
tik po perihelio. Balandžio 2
d. kometa praėjo pro Žemę 8
mil. mylių atstu.
10. 4 5 1 m . Perihelis birželio
28 d. Kometa stebėta ne tik
Kinijoj, bet ir visoj Europoj. J i
buvusi pragaištinga
hunų
valdovui Atilai, nes tais
metais romėnų karo vadas
Ecijus sustabdė Atilą dideliam
mūšy Katalaunų laukuose,
Šampanijoj, Pietų Prancūzijoj,
prie Chalons miesto.
11. 5 3 0 m. Perihelis rugsėjo
27 d. Mažai kas žinoma apie
šį pasirodymą, nes ir kiniečių,
ir europiečių užrašuose mažai
informacijų. Tais metais
Anglijoj įsigalėjo saksai. Be
to, kometa kalta dėl maro
epidemijos, nusiaubusios Eu
16. 912 m. Perihelis liepos
ropą.
12. 6 0 7 m . Perihelis kovo 18 d. Kometa buvusi ne taip
15 d. Šis kometos sugrįžimas šviesi kaip 837 metais. Mažai
nelabai aiškus.
Kiniečių duomenų apie ją išlikę.
17. 989 m . Perihelis rugsėjo
šaltiniai mini dvi šviesias
kometas. Nėra pakankamai 5 d. Mažai duomenų išlikę ir
duomenų nustatyti, kuri iš jų apie šį pasirodymą.
yra Halley.
18. 1066 m. Perihelis kovo

20 d. Vienas iš šviesiausių
kometos pasirodymų. Beveik
Veneros šviesumo. Graikų
istorikų pranešimu, kometa
buvusi Mėnulio dydžio. Šios
kometos kaltė, kad Hastings
mūšyje tais metais žuvo Angli
jos karalius Haroldas, sostą
užėmė Viljamas Nugalėtojas
ir tuo būdu Anglijoj įsigalėjo
normanai. Šiems įvykiams
paminėti buvo užsakytas
vadinamasis
Bayeux
gobelenas, kuriame pavaiz
duota ir Halley kometa.
19. 1145 m. Perihelis
balandžio 18 d. Pagal kiniečių
kronikas, kometa turėjusi ilgą
uodegą ir buvusi melsvos
spalvos. Tais metais popie
žium buvo išrinktas Eugeni
jus III (Palaimintasis), kuris
už poros metų paskelbė antrąjį
Kryžiaus karą.
20. 1222 m . Perihelis rugsė
jo 28 d. Kometa buvusi
raudonos spalvos. Ją matęs
mongolų
vadas
Džengischanas, kuris palaikę*
kometą ženklu, reiškiančiu,
kad jis nugalėsiąs visą
pasaulį. Prieš metus jis jau
buvo nuteriojęs Samarkando
miestą Turkestane. Kometa
išpranašavusi
prancūzų
karaliaus Pilypo II Augusto
mirtį 1223 m. Prieš trejus
metus. t.y. 1219 m.. Lietuvos
kunigaikščiai, jų tarpe ir Min
daugas, pasirašė taikos sutartį
su Voluine. Tad galime tarti.
(Nukelta į 2 psl.)
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kad rašytinė Lietuvos istorija
prasidėjo prieš dešimtį Halley
kometos periodų.
2 1 . 1301 m. Perihelis spalio
25 d. Labai palankus kometos
pasirodymas. Matoma beveik
visoje Žemėje. Galva buvo
labai šviesi, uodega ilga ir
plati. Ją matė Florencijos
dailininkas Giotto di Bondone,
kuris vėliau kometą pavaiz
davo
koplyčios
freskoje
Paduvoje.
Lietuvą
valdo
Didysis kunigaikštis Vytenis.
22.
1378 m. Perihelis
lapkričio
10 d.
Mažiau
palankus pasirodymas, bet
kometa buvo sekama Europoje
ir Kinijoje. Prasidėjo didžioji
Vakarų schizma. Lietuvoje
v i e š p a t a u j a Didysis kuni
gaikštis Jogaila.
23.
1456 m. Perihelis
lapkričio 9 d. Kometa buvusi
didelė, uodega
auksinės
spalvos. Visi jos nepaprastai
bijoję. Europai grėsė turkų
invazija. Jie jau buvo apgulę
Belgradą. Popiežius Kalikstas
III paskelbė įsakymą skam
binti bažnyčių varpais ir
melstis, kad išsigelbėtų nuo
turkų antplūdžio. Tai davę
pagrindo gandams, kad po
piežius neva ekskomunikavęs
kometą. Lietuvą valdo Didysis
Lietuvos kunigaikštis ir Lenki
jos karalius Kazimieras. Už
dviejų metų g i m s t a š v .
Kazimieras.
2 4 . 1531 m. Perihelis rugp
jūčio 26 d. Kometą sekė Austri
jos imperatoriaus astronomas
Petras Apianus, o taip pat ir
kiniečiai. Didžiuoju Lietuvos
k u n i g a i k š č i u ir
Lenkijos
karalium yra Zigmantas II
(Senasis).
2 5 . 1607 m. m. Perihelis
spalio 27 d. Tai paskuti
nis kometos p a s i r o d y m a s
priešteleskopiniais
laikais.
Stebėta
daugelio
Europos
astronomų,
jų tarpe
ir
J o h a n n e s Keplerio. Lietuva
g y v e n a unijinius
laikus.
Didžiuoju
Lietuvos
k u n i g a i k š č i u ir
Lenkijos
karalium yra Zigmantas
Vaza.
Jonas
Karolis
Katkevičius.
Žemaičių
seniūnas, 1605 m. sumuša
švedus ties Salaspiliu. Už
poros metų (1609 m.) gimsta
Danielius Kleinas, pirmosios
lietuvių kalbos gramatikos
lotynų kalba Grammatica Litvanica autorius.
2 6 . 1682 m . Perihelis rug-

Halley k o m e t a 198H m. Artėja i
perihelį. Fotojjrafuota s a u s i o 9 d.
Itf-kos colių reflektorium. Duju
uodegoje m a t y t i net 10 a t s i š a 
kojusiu š v i e s o s kaspinų.

sėjo 15 d. Tai kometa, kurią
Edmundas Halley stebėjo ir
priėjo išvados, kad tai ta pati,
pasirodžiusi 1607 ir 1531 m.
Jis apskaičiavo, kad ji vėl
pasirodysianti 1758 metais.
Didžiuoju
Lietuvos
kunigaikščiu ir Lenkijos
karalium yra Jonas Sobieskis.
27. 1759 m. Perihelis kovo
13 d. Pirmą kartą pastebėta
1758 m. gruodžio 25 d. Tai
pirmasis
išpranašautas
Halley kometos pasirodymas.
Didžiuoju
Lietuvos
kunigaikščiu ir Lenkijos
karalium yra Augustas III. Už
metų gimsta lietuvių liaudies
poetas kun. Antanas Strazdas.
2 8 . 1835 m. Perihelis
lapkričio 16 d. Spalio 10 d.
kometa praėjo pro Žemę vos
4.6 mil. mylių atstu. Gimsta
amerikiečių rašytojas Mark
Twain ir mūsų p o e t a s
vyskupas
Antanas
Baranauskas. Lietuva vis dar
Rusijos okupuota. 1831 m.
praūžia sukilimas. 1832 m.
uždaromas Vilniaus univer
sitetas. 1833 m. miršta poetas
kun. A n t a n a s S t r a z d a s .
Kun. Motiejus Valančius,
būsimasis Žemaičių vyskupas,
dabar Kražių gimnazijos
kapelionas.
2 9 . 1910 m. Perihelis
balandžio 20 d. Gegužės 18 d.
kometa perėjo per Saulės
diską (tranzitas). Tuo metu ji
buvo priartėjus prie Žemės per
13 mil. mylių. Pirmas Halley

*

(Tęsinys iš praėjusio Šeštadienio)
Atėjo laikas pasikalbėti su tėvu. Puikus
tai buvo žmogus, optimistas, visais
pasitikintis — tikras Aukštaitijos sūnus,
apie kurios grožį, kalvas ir ežerėlius
dažnai mums pasakodavo. Mama buvo
suvalkietė, tai ji ir tvarkė ūkiškus reikalus,
o tėvas vis ieškojo draugų, pokalbių,
skrajojo padangėmis. Aš, atrodo, gavau šį
tą ir iš vieno, ir iš kito, nes nebuvau
visiškas svajotojas, bet negalėjau galvoti
vien tik apie finansines teorijas. 0 gal tai
buvo jaunystės pažymys. Štai kad ir ta
pati Birutė — žiūrėdavau iš tolo, kai apie
ją sukosi tokie rimti, kaip ąžuolai vyrukai,
bet pats tik pakalbindavau neva tai
juokaudamas, ir tiek. Kai šį kartą išgirdau
jos mestą „sutarta", ir džiaugiausi, ir
rūpinausi visą vakarą. Tarp šiandien ryto
ir šeštadienio, betgi, dar buvo visa diena,
ir ją paskyriau išsiaiškinti mane vis
kamuojančius įtarimus.
Kas pirmiau buvo vien smalsus
susidomėjimas, dabar buvo pasidarę svar
biu ideologiniu įvykiu. Buvau ir aš kadaise
įsirašęs į skautus, bet palengva viskas
kažkaip užsitrynė, ypač pradėjus studijas,
aplinkai bei nuotaikai
keičiantis į
amerikietiškąją pusę.
Gyvenau tarsi
dviejuose skirtinguose pasauliuose, kurie
neturėjo nieko bendro vienas su kitu.
Skvrėsi pažiūros, skyrėsi kalbos. Šilti ir

f

Kiekvieną kartą kometa,
p r a s k r i s d a m a pro Saulę,
nustoja nuo 0.1 iki 1% savo
masės, nugarindama bran
duolio paviršių iki 3 metrų
gylio. Jeigu Halley kometos
branduolys yra apie 3 km
skersmens, tai galim tikėtis
dar
keletos šimtų
jos
sugrįžimų. O tai jau būtų
dešimtys tūkstančių metų.
Žinoma, ilgainiui kometos
šviesumas menkės, jos uode
ga trumpės, koi taps visai
nežymi,
teleskopais
teįžiūrima. Pagaliau
ir
teleskopai nieko nepadės, kai
visas ledas išgaruos ir iš
kometos liks tik dulkių sauja,
o geriausiu atveju, korėtas
akmens gabalas,
tarytum
didžiulis skraidantis koralas.
Sic transit gioria cometae!

•

Nei keliu, nei dienu nesiklausęs.
•lis Iif< ,\'emuno kloniu at<-is.
Bernardas Brazdžionis
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Halley k o m e t a I9K<J m. Fotogra
fuota s a u s i o 10 d. H t o l i ų fotogra
finiu t e l e s k o p u . K o m e t a nuolat
keičiasi. Štai k a i p p a s i k e i t ė dujų
uodega per v i e n ą d i e n ų . -Jų pavei
k ė Saulės vėjo a t s i n e š t a s m a g n e 
t i n i s laukas.

nuotykis
jaukūs buvo namai, bet visgi brendau į
jaunuolį jau šiame krašte, nors tėvai man
visai suprantamai laikėsi savo meilės dar
taip neseniai paliktam kraštui. Tas
kraštas buvo man toks vis tolstantis
abstraktas, toks nerealus, kaip girdėta
legenda. Daug šilumos jaučiau čia
sutinkamiems saviškiams, nes tėvų
aplinkoje sukosi tik mūsų tautiečiai, bet
Lietuvos kraštas, kaip realybė, pamažu
smigo į kažkokią miglą.
Įvykis su daktaru Varčium pabudino
kažkur snaudusj tautinio priklausomumo,
sakyčiau, net tautinio išdidumo jausmą ir
pyktį tokiai galimybei, kad esame nieko
neįtariančios aukos kažkokiems svetimųjų
tikslams, kurių dar net negalėjau pilnai
suvokti. Komunizmas buvo man aiškus ir
šlykštus, kaip totalitarinė, prievarta
spraudžiama sistema, bet, iš kitos pusės,
gyvenau toli nuo tos grėsmės ir mažai apie
tai galvojau. Jie buvo ten, o mes buvom
čia. Šį tikrumą apvalusis daktaras kaip tik
ir buvo apgriovęs.
— Tėtuk. — prašnekau po vakarienės,
kai jis rengėsi sėsti į savo įprastinį kampą
su laikraščiu. — Noriu kur nors atokiau su
tavim rimtai pasikalbėti.
Motina metė į mane tiriantį žvilgsnį.
— Kas nors negerai darbe?
— O ne, ten viskas eina, kaip sviestu
patepta. Cia daugiau
asmeniškos
problemos

paraštė

(Atkelta iš 1 psl.)
paklusniai nusilenkia imperi
jai ir priima jos ideologiją be
mažiausio
klausimo, kaip
gamtos dėsnį. Thoreau, Šiame
šimtmetyje paveikęs Indijos
tautinio išsivadavimo kovos
vadovą Mahatmą Gandhį,
protestavo prieš savo
valstybės, JAV-bių, tuometinę
imperinę politiką ir skatino

t * #

-* *
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Kertinė

Koks gi bus Halley kometos
ateinantis pasirodymas 21mam šimtmety? Tikriausiai
daug palankesnis. 2062 metais
perihelis įvyks liepos mėnesio
pabaigoj ir kometa drauge su
Žeme bus toj pačioj Saulės
pusėj. Stebėjimui sąlygos bus
geresnės ir oras bus šiltesnis.
Kas pagyvens, p a m a t y s .
Dabartinis
mokyklinis
jaunimas turi progos pamatyti
Halley kometą du kartus per
savo gyvenimą. Taip pat ir
gero amžiaus sulaukę pen
sininkai.

*

Rūta Klevą Vidžiūnienė

Keistas

pasivadinus Sovietų Sąjunga.
Ji labiau spaudžia kraštą
negu caro valdžia praėjusiam
šimtmety. Lietuvoj slaptai
tebeina Lietuvos
Katalikų
Bažnyčios
Kronika ir kita
pogrindžio spauda. Išeivijos
lietuviai
palaiko
savo
kultūrinę,
politinę
bei
visuomeninę
veiklą
JAV,
Kanadoj, Australijoj ir kitur.

pasirodymas
fotografiniais
laikais — pirmą kartą Halley
kometa buvo fotografuojama.
Daug kas tikėjosi būsią iš
nuodyti, nes Žemė perėjusi per
kometos uodegą, kurioje esą
cianogeno dujų. Miršta Angli
jos karalius Edvardas VII ir
amerikiečių rašytojas Mark
Twain. Čiurlionis jau visai
pasiligojęs. Paguldomas į
Pustelninko sanatoriją prie
Varšuvos. Maironis — Kunigų
seminarijos rektorius Kaune.
Kovodami prieš lenkinimo
pastangas, stiprią politinę,
kultūrinę ir socialinę veiklą
išvysto Vilniuje dr. Jonas
Basanavičius,
Antanas
Smetona, kun. Juozas TumasVaižgantas, broliai Mykolas ir
Vaclovas Biržiškos ir kt.
30. 1986 m. Perihelis
vasario 9 d. Tai vienas iš
neįspūdingiausių
kometos
pasirodymų Šiaurės pusrutuly
je per ištisus 2000 metų. Pietų
pusrutulyje ji daug ryškesnė ir
iškilus daug aukščiau virš
horizonto. Pirmas kometos
pasirodymas erdvės eroje.
Pirmą kartą istorijoje Šią
kometą aplankė net penki
erdvėlaiviai: du rusų, du
japonų ir vienas Europos
kraštų. Gal reikėtų pakaltinti
kometą dėl Meksikoje įvykusio
žemės drebėjimo, smarkiai
apgriovusio jos sostinę, dėl
ugniakalnio
išsiveržimo
Kolumbijoje, kur žuvo daugiau
kaip 25.000 žmonių, ir dėl
erdvinio lėktuvo Challenger
nelaimės, kur galvas padėjo
septyni astronautai? Lietuva
vėl okupuota Rusijos, kuri
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Istorija — tai žmogaus
kelionė per pasaulį,
jo
nuolatiniai
susitikimai
su
kometa, su kuria jis bendrauja
intelektualinėj ir emocinėj
įtampoj, trokšdamas patirti
g a m t o s jėgų
paslaptis,
Viešpaties kūrybinį procesą.
Žmogus ateina ir nueina ne
vien tik tam, kad paliktų
pėdsakus žemėje, bet ir tam,
kad sugrįžtų į mistiškąjį
Nemuno klonį, apie kurį rašo
poetas ir kuris
vadinasi
Amžinybe.
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amerikiečius
neklausyti
valdžios, kai ji
elgiasi
nemoraliai.
Šiuo metu romano autorius
Juozas Požėra vėl tolimoje
šiaurėje. J o apybraižose iš
tenykščio gyvenimo siaučia
nuožmios pūgos, stūkso kalnai
sniego, šiltai šypsosi partijos
vadovai, tarybiniai žmonės
p l u š a ir d ž i a u g s m i n g a i
švenčia S p a l i o
šventę,
klausosi Chopino ir Mozarto.
Taip gražu, kaip Stalino laikų
romanuose apie
kolūkinį
kaimą. Ir turbūt
tolimoje
Evenkijoje Požėros nepasiekė
Literatūros ir meno numeris,
kuriame J o n a s Mikelinskas
rašo,
jog
„Valentinas
Rasputinas jau n e pirmus
metus kelia aliarmą dėl iš
niekintų Sibiro platybių, o ką
mes turime daryti dėl savo
miniatiūrinės Lietuvos?"
0
Lietuvoje
Požėros
romanas Žuvys
nepažįsta
savo vaikų plačiai skaitomas.
Žmones m a s i n a
Sibiro
egzotikos
aprašymas
ir
uždraustos — lietuvių trem
tinių — temos palietimas.
Tačiau to romano puslapiuose
skaitytojai teras iš Sibiro kapų
iškastus ir
partinėmis
spalvomis
nudažytus
kankinius; išgirs ne jų skundą,
bet eilinę ideologinės estrados
dainelę.
sp

Nuomonės ir pastabos
Dėl Mikelinsko ir
nebūtų „kaltinimų"

H a l l e y k o m e t a 198tf m. Tik t i e k
t e l i e k a iš k o m e t o s , kai žiūri i j ų
n u o g a a k i m . Atrodo, l y g būtų d a r
viena 4-to
ryškumo
žvaigžde
V a n d e n i n u s ž v a i g ž d y n e . Nuotrau
k o j e r o d y k l ė rodo trumpą, v o s
m a t o m ą , uodegų, kurią g a l i m a
įžiūrėti binokliais. F o t o g r a f u o t a
s a u s i o 15 d. f/2.H lęšiu.

KOMETOS BIULETENIS
NR. 7
Gegužės mėnesį Žemė gana
arti priartėja prie Halley
kometos orbitos.
Padidėja
Eta
Akvaridų
meteorų
aktyvumas. Šis meteorų lietus
siejamas su Halley kometa,
kuri pribarsto savo take daug
nuotrupų ir dulkių. Bet pati
kometa smarkiai tolsta nuo
Žemės ir nuo Saulės ir jos
rvškumas menkėja.
A.R.

— Gerai, — atsistojo irgi kiek nustebęs
tėvas. — Einam pasivaikščioti, tik užsidėk
apsiaustą, vakarais dabar jau šaltoka.
Kurį laiką ėjom tylėdami, nes vis nežino
jau, kaip jam pradėti aiškinti tą savo
susidomėjimą
daktaru Varčium. juo
labiau, kad ir man pačiam nebuvo aišku,
kodėl aš taip čia įsivėliau. Lietuviška
sąžinė?
Taip, pradėsiu nuo lietuviškos sąžinės,
tėvui tai gal bus suprantamiausia.
— Tėtuk, ar atsimeni pereitų metų
vasarą, kai bevaearojant toks žmogelis
turėjo saulės smūgį?
— Kaip neatsiminsiu, daktaras Varčius
tada mums visiems pasirodė didelis
bailys.
— Beveik niekšas, ar ne?
— Nežinau, nenoriu taip greitai apie
žmogų spręsti, bet didvyriu jo tai
nepavadinčiau.
— Kokia, manai, buvo to pabėgimo
tikroji priežastis?
— Susimaišė žmogus, keli metai
medicinos nepraktikavęs, visi žiūrėtų, kaip
jis imsis gaivinimo darbo, be to, sakėsi
Amerikoje niekad nelaikęs egzaminų...
— O ta ponia, kuri jaunystėje gal pas
skautus lankiusi pirmos pagalbos kursus,
ji nepabijojo pulti žmogų gelbėti?
— Taip, bet kodėl mes apie tai dabar
kalbame po tokios iškilmingos tavo
įžangos?
— Tuojau paaiškinsiu, tik dar kartą
pasakyk, ką galvoji apie to daktaro
pasielgimą.
— Juk esame daug apie tai kalbėję. Taip,
čia Varčiaus elgesys beveik nesupran
tamas.
— Nebent jis niekad nebuvo daktaru. .

Kovo 29 d. Draugo kultūrinia
me priede V. Akelaitis reiškia
„pasipiktinimą" kovo 15 d. „Ker
tine parašte" („MikeSin.sko
žodis"), kurioje esą „apkaltinti *
ne tiktai Jonas Mikelinskas, bet
ir „visi lietuvių rašytojai".
Priežastys pasipiktinimui rimtos.
Kaltinti Mikelinską ir daugumą
lietuvių rašytojų už buką cenzūrą
ir totalitarinius varžtus būtų ne
tiktai kvaila, bet ir neatsakinga.
Bėda tiktai, kad „Paraštėje" tokių
kaltinimų nėra. Atidžiam
skaitytojui bus aišku, kad ten
„kaltinami" ne rašytojai, bet
santvarka. Iš tikrųjų vienintelis
..Paraštėje"
paminėtas
„kaltinimas"
yra
paties
Mikelinsko lietuviams rašytojams
ir visuomenei: „Kalte prisiimti
turėtų ne vien rašytojai, bet ir pati
visuomenė".
(„Paliudyti
žmonėms" — literatūros kritikės
Elenos Bukelienės pokalbis su
rašytoju Jonu
Mikelinsku,
Literatūra ir menas, 1986 m.
vasario mėn. 15 d.).
Kai „Paraštėje" sakoma, kad

— Kaip tai? Iš kur tą tu dabar ištraukei?
— Tik pagalvok rimtai, juk tai buvo
gyvybės gelbėjimas. Kiekvienas iš mūsų
būtume puolę daryti, ką išmanydami, o čia
prityręs daktaras išsigando ir pabėgo.
Nebent turėjo pagrindą išsigąsti, kad
nesuabejotume jo daktaryste.
— Šito aš niekad nepagalvojau. Daugelis
iš vyresnio amžiaus daktarų nebenorėjo tų
egzaminų, neturėjo energijos ilgam inter
navimui ir privalomai blogai apmokamai
rezidencijai, šeimos išlaikymą
laikė
svarbesniu dalyku.
— Betgi būtų žinoję, kaip gelbėti gavusį
saulės smūgį?
— Atrodytų...
— O daktaras Varčius pabėgo. Tai gal
jis tik vaidino daktarą iš mažo miestelio?
Dėl visuomenės pagarbos ir pasitikėjimo,
ypač dėl pasitikėjimo, kai pradėjo skverb
tis į visuomeninį darbą ir tapo net bendruomenininku?
— Galėjo ir taip būti. Juk popierių nieks
neklausėm. Tik kodėl dabar tu nori tą
viską aiškintis, juk reikalas seniai praeity
je.
— Nebūtinai, tėtuk. Aš tau norėjau
papasakoti, kad neseniai mačiau daktarą
Varčių.
— Juk jis išsikėlė kitur, negalėdamas
pakelti akių mūsų tarpe. Tam tikra prasme
jis vėl pabėgo.
— Ne visai. Pamačiau jį eidamas savo
darbo reikalais miesto centre.
— Kas čia blogo? Gal turėjo reikalų, kas
čia toki'i įtartino?
— Tik paklausyk iki galo. Manęs jis
nematė. Užvažiavo į aštuntą aukštą,
išsiėmė raktą ir atsirakinęs mažas,
nepažymėtas duris, ten prapuolė.

laukiama Mikelinsko ištarsiant
žodį „cenzūra" ir nesulaukiama,
tai vėl nereiškia nusivylimo ar
„kaltinimo". Mikelinskas žino, ką
daro, nes jis žino, kiek tokio
žodžio ištarimas jam kainuotų.
Tas pat ir su „Paraštės"
klausimu: „O kur buvot jūs,
lietuvių rašytojai, kodėl jūs
dešimtmečius tylėjot?" Pacitavęs
šį retorinį klausimą, Akelaitis
turėjo pacituoti ir tolimesnį
sakinį, kuriame į klausimą at
sakoma: tylite „ne tiktai iš
baimės, bet ir iš meilės savo
žodžiui ir raštui, nes žinote, kad
peržengę lemtingąją ribą būsite
nutildyti ir nebegalėsite tuo
žodžiu dalytis su savo tauta". Ar
tai „kaltinimas"? Atrodo, kad
dauguma lietuvių rašytojų šiuo
metu renkasi (kad ir suvaržytą)
spausdintą žodį, o ne pavojingą
..kitamaniškumą"'. Pasirinkimas
nelengvas, argumentai už abudu
svarūs, ir Dievas težino, ką mes,
atsidūrę lietuvių rašytojų padėty
je, darytume.
„Paraštėje" nesutinkama su
dviem Mikelinsko naudojamais
terminais: pokarinė „klasių kova"
Lietuvoje ir „rašytojas — sielų
inžinierius". Ir tai jokiu būdu ne
„kaltinimas". Galima rašytoją
gerbt, jį atjaust ir drauge su juo
dėl kai ko nesutikt. Ypač kadangi
daugelis rašytojų Lietuvoje jau
nebenaudoja tų absurdiškų ter
minų, kurie prieštarauja paties
Mikelinsko kūrybos dvasiai.
A k e l a i č i u i u ž k l i ū v a ir
„kvaileliai" (net ne „kvailiai"!)
amerikiečių rašytojai, kurie esą
„dėl Gintauto Iešmanto krei
pėsi į Lietuvos rašytojus".
Amerikietiškas naivumas? Iš
tikrųjų amerikiečių PEN klubas
paragino savo 2(X>0 narių Iešman
to r e i k a l u r a š y t i SSRS
generaliniam prokurorui ir
konclagerio viršininkui. O
Lietuvos Rašytojų
sąjungą
amerikiečiai tiktai painformavo,
kad tai daroma. „Kvailelių" dar
bas?
Kad piktinamės — gerai.
Reiškia, dar turime moralinės
enerKijos. liet prieš išliedami
pasipikt'nimą spnudnje, (a)
ntdtdž iau s k a i t y k i m e , (b)
pasitikrinkime laktus ir (c) bent
penketą minučių pagalvokime
jž
N A U J O S KNYGOS
• Pranas Čepėnas. NAUJŲ
J Ų LAIKU LIETUVOS ISTO
RIJA. II tomas. Chicaga: Dr.
Kazio Griniaus fondas, 1986.
Spaudai parengti padėjo Albina
Sirutytė-Čepėnienė. 840 psl.
Kaina — 25 dd. Gaunama „Drau
ge".
Po autoriaus prof. Prano Čepė
no mirties (1980 m.) išleistas
antrasis jo naujųjų laikų Lietu
vos istorijos tomas apima lemtin
gąjį 1914-1922 metų laikotarpį,
atsteigiant nepriklausomą Lietu
vos valstybę.

— Ką tu pasakysi! Turi ten savo ofisą?
— Ne, turi archyvą su dokumentais
sovietų įstaigoje.
— Tu nesapnuoji?
— Ne, tėtuk, nebūčiau su tavim apie tai
kalbėjęs, jei nebūčiau tikras. Sovietinė
įstaiga su netikru užrašu: komitetas padėti
norintiems grįžti į Sovietų Sąjungą...
— Kodėl su netikru užrašu?
— Matai, nejuokais susidomėjau tuo
bailiu ponu. Paprašiau Kosto, — tu žinai
t ą komunistuojančią Dargių šeimą? At
simeni, a š su jų Kostu drauge studijuoju,
— kad užeitų ten ir sakydamas netikrą
pavardę, bet neva su Dargių rekomen
dacija, pasiteirautų, kokie yra formalumai
norintiems studijuoti Lietuvoje ir even
tualiai ten pasilikti.
— Kostas sutiko tai padaryti?
— Truputį ir jį apgavau. Sakiau, kad aš
pats noriu Lietuvą pamatyti, bet bijau
tavęs, t a i prašiau jo padėti, neminint kol
kas tikro vardo. Jis manim patikėjo.
— Kodėl nėjai pats?
— O jei būčiau ten veidas veidan sutikęs
Varčių? Juk jis mane turbūt atsimena.
Tenorėjau įsitikinti.
— Ir?
— Kostas, kaip sutarėme, ten buvo.
Daktaras Varčius jam paaiškino, kad tokie
formalumai daromi sovietų atstovybėje, o
kai sužinojo, kad jį siunčia Dargiai, parašė
savo rekomendaciją ir pasirašė.
— Varčius?
— Ne, štai pasižiūrėk pats, gi rusiškas
raides gal atsimeni. B. Svilas! —
užbaigiau, atskleisdamas jam Varčiaus
raštelį.
Dabar tėvas stovėjo pravira burna ir
priblokštas žiūrėjo į popieriuką. Veide
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Dux Magnus" spektakliui artėjant

Pokalbis

su Darium

Lapinsku

Darių Lapinską pagauti
Chicagoje šiuo tarpu yra gana
sunku. Juo labiau kur nors jį
sustabdyti ir užmegzti ilgesnį
pokalbį. Nebėra laiko, kai
kazimierinės operos čionykštis
spektaklis jau kone ranka
pasiekiamas ir visi paruošos
darbai jau įsiūbuoti visomis
jėgomis. Bet pereitą savait
galį pasisekė, Lapinskas už
kalbintas net prisėdo, ir ga
lima buvo su juo pasikalbėti.
— Kas lėmė, kas ir kaip
inspiravo, kad Jūsų ,J)ux
Magnus" kazimierinė opera
būtų išgirsta ir pamatyta
Chicagos vidurmiesčio teatro
scenoje'?
— Vidurmiesčio aikštėje
naktį motina ieško savo
sūnaus. J i girdėjo, kad
okupanto sėbrai numetė jos
s ū n a u s partizano lavoną
aikštės vidury ir laukia
pasislėpę šešėliuose, kol ateis
v i e n a s iš artimųjų
jo
apraudoti.
Tada
atpažinę
galės likviduoti visą jo šeimą.
Tai viena iš operos „Dux
Magnus" scenų. Toji moti
na i e š k o ne p l a k a t a i s
pasipuošusios, protesto šokį
šokančios
minios, kurio
muziką p a r a š ė okupanto
sėbrai. Ta motina ieško į
vidurmiesčio
aikštės
salę
susirinkusios minios, kuri su
pagarbia tyla atėjo pagerbti
scenoje atidengiamos jos
sūnaus partizano aukos ir jos
galios. Teatro scena yra
galingiausias ginklas, tęsiant
tą kovą, kuri nepasibaigė su
šios motinos sūnaus mirtimi
ant vidurmiesčio aikštės grin
dinio. Tad ir išeiname į vidur
miesčio aikštėje stovintį
teatrą, kad rezistencinė kova
neliktų tik mūsų tarpe, bet
būtų atidarytas ir antrasis
frontas, galįs kur kas daugiau
žalos padaryti okupantui.
— Kaip čia atsirado par
tizanai kazimierinėje operoje,
kuri vyksta 15-tam šimtmety?
— Šv. Kazimiero gyvenimas
nepasibaigė su jo mirtimi: jo
stebuklingoji
ranka vedė
lietuvių kariuomenę pergalėn
prieš rusus Polocko mūšyje, jo
ranka rodė partizanui kelią
tarpe priešo kulkų, jo ranka
atrado knygnešiui kelią tarpe
žandarų kardų. Tai yra dalis
šv. Kazimiero gyvenimo, kuris
nesibaigė, okupantui išvežus
jo kaulus iš Vilniaus. Operos

Darius Lapinskas

finale iš viso pasaulio kampų
sugrįžę lietuviai
atstato
okupanto suniokotą Vilniaus
katedrą: ,.Ranką, kaltą ir
žariją, tegu katedra atgyja!" O
šv. Kazimieras, grįžęs taip pat
iš tremties, dėkodamas Dievo
Motinai už jos globą Lietuvai
gieda „Omni die dic Mariae..."
— Ar tai bus tik torontiškio
spektaklio pakartojimas, ar jis
nuo ano premjerinio kuo nors
skirsis? Jei skirsis, tai kuo?
— Toronto spektaklis buvo
rengimo komiteto specialiai
progai užsakytas su daugybe
pageidavimų,
kuriuos
s t e n g i a u s i , kiek buvo
įmanoma,
patenkinti,
neperžengdamas
savo
kūrybinio credo ribų. Tai buvo
labai sunkus uždavinys. Bet
jis b u v o į v y k d y t a s
ir
vainikuotas
amerikiečių
muzikine premija. Chicagoje
publika išgirs ir pamatys
„Dux Magnus" operą, kurią
aš sukūriau, vadovaudamasis
vien savo pojūčiais ir fan
tazija. Daug šiam kūrybiniam
procesui padėjo žinojimas, kad
tai, kas yra parašyta, bus
labai kruopščiai išmokta ir
atlikta be jokių pataisų ar
palengvinimų. Be to, šį kartą
buvome - labai
laimingi,
gaudami keletą pasaulinio
garso solistų, kurių balso
grožiu ž a v ė t a s i
visame
pasaulyje. Šie solistai už labai
mažą savo įprasto honoraro
dalį sutiko dainuoti „Dux
Magnus" operoje, kadangi jie
buvo nepaprastai sužavėti
operos m u z i k a ir jos
dramatine jėga, ir jų agentai
sakėsi esą bejėgiai reikalauti
jų pilno honoraro, nes solistai
norį dainuoti šią operą bet
kokia kaina. Dovanokite už
mano nekuklumą, minint šį
faktą. Bet jį paminėjau tik tiėl

keitėsi nuotaikos ir spalvos. Truko gerokai
laiko, kol pradėjo atsigauti, bet rankos
pastebimai virpėjo.
— Ar ne viską pats sugalvojai, vaike? Ar
tai gali būti? Bendruomenės vadovybėje,
g e r b i a m a s ir draugiškas žmogus...
Lietuvis, Viešpatie, juk ir jis tikras
lietuvis.
— Stribai, kaip laikome, irgi buvo tikri
lietuviai. Žmogus daug ką parduoda už
auksą ir šiltą vietą.
— Dievulėliau, ką mums dabar daryti?
Juk jis, tikriausiai, gyvena čia su visais
teisėtais dokumentais,
policijos
ten
nenuvesi, jie nesikiš, mūsų liudijimo
nepakanka, ypač dabar, kai sovietai nebe
priešai.
— Galvojau apie tai ir aš, todėl nutariau
su tavim pasitarti. Ir man aišku, kad su
tokiais įrodymais valdžiai nė nesirodyk į
akis. Mudu abu patys turim tuo iškamša
atsikratyti.
Tėvas netikėdamas žengė žingsnį atgal.
— Vaike, ką tu sugalvojai! Nušauti
žmogų?
Susijuokiau, nes tokia mintis ir man
pačiam pradžioje buvo atėjusi, kol
protingai visko nepasvėriau. Ne, aš buvau
nutaręs eiti kitu keliu. Gal pirmą kartą
gyvenime pajutau taip stipriai savo
tautiškumą,
natūralų
norą
aktyviai
įsipareigoti savo tautos gynimui, jau ne
kitų įtikintas, bet pats, visu savimi. Tokie
turėjo būti mūsų partizanai, kurie staiga
sužinojo, kad negali stovėti nuošaliai,
susirūpinę tik savo menkais reikalėliais.
Tokį jausmą turėjo turėti Kalanta, nors jo
sąlygos ir aplinkybės buvo visai kitokios.
Staiga ir aš norėjau atlikti dalelytę
to. k a s Vakaruose yra vadinama

to, kad tokie reiškiniai, kaip
balso grožis ar nepaprastas
solisto užsidegimas, turi
didelės teigiamos įtakos į viso
veikalo
kūrybinį
procesą.
T u r i n t solistus, kurie ir
balsiniai, ir vaidybiniai, ir
savo pačia išvaizda labai
atitinka operos personažų
rolėms, yra daug lengviau
„trumpai ir drūtai" pasakyti
tai, kur kitu atveju reikalinga
daug bereikalingos retorikos.
Taigi opera šį kartą bus
trumpesnė, dramatinė įtampa
tampresnė,
personažai
įtikinamesni, kai
parinkti
solistai, kurie atitinka roles, o
ne rūpintasi, kad rolės atitiktų
solistus. Be to, šį kartą yra
labai išryškinta pasakotojo
rolė. J i s , kaip
lietuvis
savanoris-kovotojas, ateina į
operos veiksmo vidurį ir
pasidaro integralia tos ope
ros dalimi, protarpiais įsi
jungdamas į dialogą su operos
personažais.
— Ar nauji bus operos
personažų
kostiumai
bei
dekoracijos? Jei bus naudo
jami ankstesnieji, ar rff>us
sunkumų juos pritaikyti nau
joje vietoje ir naujuose iš
matavimuose?
— Chicagos teatro scena yra
gerokai aukštesnė, tad reikėjo
bent kabančias dekoracijas
truputį
prailginti.
Bet
dailininkė Ada Sutkuvienė
turi lakią fantaziją ir šalia kai
kurių pritaikymų
naujai
scenai atnešė ir nemažai nau
jos kūrybos. Antanas Viktorą
labai gerai išsprendė medžio
dekoracijų atlikimo darbą.
To viso rezultatas, kad
dekoracijos šį kartą bus
lengvesnės, elegantiškesnės.
Su kostiumais šį kartą nebuvo
jokių sunkumų, nes daugeliu
atvejų reikėjo tik susiaurinti
turimuosius.

nelauktai atsiradusio Vilniaus
vyskupo su savo palyda, čia
Vavelio pilies puota su savo
spalvingais kostiumais, dvaro
intrigomis bei princesėmis iš
tolimiausių pasaulio kampų,
bandančiomis
patikti
Kazimierui ir šokančiomis
blezdingėlę, čia puotos staigus
pertraukimas
vaizdu
iš
spaudos draudimo metų, kur
žandarams išsivedus motiną,
Kazimieras atsisėda jos vieto
je ir toliau moko vaikutį
lietuviškai skaityti. O ką gi
bekalbėti apie sekančią sceną,
kur miške mergaitė ieško savo
brolio partizano — staiga
skaudus riksmas už scenos: į
sceną įbėga meškos sužeistas
šv. Kazimieras. Mergaitė savo
desperacijoje galvoja, kad tai
jos sužeistas brolis partizanas.
Pasakotojas pribėgęs klausia:
„Parodykite
savo
žaizdą,
karalaiti..." „Ką, mano brolis
karalaitis, o kai tėvynę ginti
išėjai, vadino jie tave ban
ditu... Dabar mano brolis
karalaitis". Po to į sceną
atėjęs k a r a l i u s
dainuoja
trankiąją ariją apie savo kovą
su lokiu, užbaigdamas: „...
prieš mane lokys su ietimi
savo širdyje..." Kitoje scenoje
Vilniaus katedroje giedami
mišparai,
komiškai

— Ar paimta
spektakliui
vidurmiesčio salė pakankamai
gera operai? Suprantama —
akustine
ir
matomumo
prasme?
— Teatro akustika geriausia
visoje
Chicagoje,
gi
matomumas yra tobulas, nes
viso teatro kėdės kuo tolyn
nuo scenos, tuo aukštėja labai
stipriu kampu. Nei apačioje,
nei balkone nėra jokių balkių
ar kabančių Šviesų, kurios
bent kam užstotų scenos
vaizdą. O matyti ir girdėti čia
bus tikrai daug ko: čia
Perkūno pagoniškas gar
binimas
sutrukdomas

užsiangažavimu; iki šiol lietuvybė buvo
gal kiek abstraktus, natūralus supratimas,
o ne aktyvus apsisprendimas. Dabar buvo
tapę kitaip. Net Linda, su kuria jau
senokai išeidavau šeštadieniais, staiga
nutolo, kaip krautuvės lange stovįs gražus
manekenas. Ar ji suprastų mano jausmą ir
mano elgesį? Staigiai apsidžiaugiau, kad
šį šeštadienį matysiu Birutę. Jai tikrai
galėsiu papasakoti viską, ir žinau, kad ji
supras. Kokie trapūs ir subtilūs yra
žmonių ryšiai vieno su kitu!
— Ne, tėve, žmogaus nešausime. Aš
turiu kitą planą.
*

*

*

Penktadienio rytas buvo pilnas įtampos.
Nei tėvas, nei aš daug nekalbėjome. Darbe
pranešiau, kad turiu skubų pasimatymą su
daktaru, kas, nusišypsojau sau vienas,
nebuvo visiška netiesa... Motina, kaip ir
pridera gerai mamai, norėjo viską tuoj
sužinoti, bet jai buvo atsakyta, kad tai
tėvo ir sūnaus reikalas. Lėtai, tarsi
norėdami nutolinti kelionę į miestą,
gėrėme kavą, į kurią, kaip pastebėjau,
tėvas įsipylė kiek konjako. Mama net
prasižiojo, o aš šypsojausi suprantančiai.
Kaip du kariai, išeiną į vado paskirtą
užduotį, išžygiavome iš namų. {smigo man
ir motinos prie durų pasakyti žodžiai:
— Visad maniau, kad turiu namie vieną
vyriškį ir viena vaiką, o dabar aišku, kad
jau turiu du vyriškius.
Jodome į automobilį.
— Tavo planas geras, jei viskas, ką
sakei, nėra fantazija. — prašneko tėvas,
bevažiuojant
siauromis
Čikagos
gatvelėmis.
— Tuo ir važiuojam įsitikinti. Ko
nustosim, jei viskas buvo vien m i " o

nuotaikingas ubagų duetas,
visi išsiskirsto, prie katedros
ateina Kazimieras, bet jos
durys užrakintos, ir karalaitis
ant katedros laiptų gieda savo
garsiąją
,,Omni die dic
Mariae..." J a m užmigus,
kulkosvaidžių salvių lydima
atbėga
partizano
motina,
ieškodama
savo
sūnaus
lavono ir, atradusi bemiegantį
Kazimierą, galvoja, kad tai jos
sūnus partizanas: „Nebudin
siu tavęs... Miegok, miegok
saldžiai..." Po to eina vaizdas
Gardino pilyje. Kazimieras
sunkiai serga. Princesės ban
do
daina
bei
šokiu
pralinksminti karalienę, tik
staiga pasigirsta mirties var
po d ū ž i a i :
pasirodo
Kazimieras ir bedainuodamas
ariją miršta. „Reąuiem aeternam, dona eis Domine...
Kelkis mūsų broleli, žmonių
rūpintojėli,
Dievo
pasiuntinėli..." Finale visi operos
pagrindiniai personažai lyg
statulos stovi prie sugriautos
Vilniaus katedros.
Staiga
pradeda rinktis iš viso
pasaulio grįžtantys lietuviai,
ir p r a s i d e d a
katedros
atstatymo darbas. Užbaigus
statyti katedrą, minia maldau
ja:
,,Saulele,
motule.
(NukeJta į 4 psl.)
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JAM
l AMŽINUOSIUS
IŠKELIA VUS
I.
ir amžius jau
ir sveikata...
kitaip ir būti negalėjo!
(jos nebuvimas šį žiemos

SODUS
ramu būtų.
jeigu ne šis
basakojis keliūkštis...
kad šoks!
ir galvotrūkčiais
per

rytą)...

rugius...

2

«
tik kai pamačiau save veidrodyje,
(netikėtai)!
einant prie lango...
mano veidas pasakė man visai ką kitą.

EMILY
1.
rasa.
dar gyvsidabris...
ir raibuliuojančiam vandeny
medžiai fotografuojasi

1.
kaip kad šis margaspalvis
lapas.
prigludęs prie grybo, —
taip aš prie Tavęs, Viešpatie!
2.
ir ar reikia jam
pasiaiškinti,
kodėl ir kaip visa tai atsitiko?
ar tai ryto migla?
— minkštas lietus —
ar rudens vėtra,
lapą prie grybo taip tampriai
priglaudė.,
neatskiriamai, mane prie Tavęs...

sujauktos vaizduotės vaisius? Jei ir taip
būtų, tėve, aš jau laimėjau daugiau, negu
tu gali įsivaizduoti. Visos lituanistinės
mokyklos nebūtų galėję tiek duoti. Aš
pajutau, kur priklausau, pajutau meilę ir
pareigą saviškiams. Ir kas galėjo nujausti,
kad tas atsitikimas paežerėje būtų atlikęs
tokią didelę paskirtį.
— Nežinomi Dievo keliai, vaike. O gal
jau turėčiau sakyti: jaunas vyre. Mudu
abu šiandien turime kuo didžiuotis.
Neužauginau savo šeimoje tik dar vieną
nerūpestingą amerikoną. Tu nežinai, koks
akmuo man nuo krūtinės nukrito!
— Pradedu suprasti.
Miestas jau virė penktadienio svaiguliu.
Kas nejaučia šios dienos skirtingumo!
Žmonės bėgo į bankus, vėliau į gausius
barus, moterys tempė sunkius ryšulius iš
prekyviečių. Visų judesiai buvo greitesni,
vairuotojai nervingesni ir neatsargūs.
Veidai buvo linksmesni, žingsniai
lengvesni.
Užsikėlėme į devintą a u k š t ą ir
pabeldėme į man jau žinomas duris. Kaip
gerai, kad tėvas, kaip ir daugumas
vyresniųjų lietuvių, mokėjo rusų kalbą.
— Atvažiavome čia pasimatyti su
draugu Svilu, — laisvai prašneko tėvas. —
Esu D argi s su sūnum Kostu.
— Vieną minutę, tuoj jam pranešiu, —
atsakė pagyvenusi ir neišvengiamai stam
bi sekretorė. Čia sekro'.orės nebuvo sam
domos dėl grakščios eisenos ir šviesių
plaukų.
Praėjo vos kelios sekundės ir duryse
pasirodė besišypsantis daktaras Varčius,
su ištiesta maloniam pasisveikinimui
ranka. Šypsena austintro lūpose ir minutei
iiq buvo nevirtę* i "!-•• r^mę statula

2.
naktis dar toli.
nenuorama.
tamsiaodė...
//

//

//

//

argi.
Mieloji Emily —
šimtas metų jau be tavęs?*
*Šių meti) gegužės mėnesio 15 die
ną s u k a n k a 100 metų nuo didžiosios
amerikiečių poetė* Kmily l>ickinson
mirtie?.

— Jūs esat ponas Dargis? — netikrai teiravosi naujienų. Sakiau jam. kad turė
paklausė.
jau pasakyti tėvui apie savo planus
— Ne, mes tik norėjom pasitikrinti, kas pamatyti Lietuvą, tai jis pakėlė didžiausią
jūs esate, daktare Varčiau. Manau, tuo šį audrą ir todėl dar šiuo laiku nenoriu jo
pasimatymą ir baigsime.
skaudinti. (Jai vėliau, nes ir draugų vaikai
Lietuviškai nesuprantančiai sekretorei kalbasi su tėvais apie kursus Vilniaus
bestovint su pravira burna, mudu su tėvu universitete, tai gal atsileis ir jis. be to,
mandagiai nusilenkėme ir pasukome durų būsiu baigęs studijas ir būsiu laisvesnis
link.
keliauti. Kostui patariau ateiti į mūsų
— Palaukite... — pramekeno Svilas.
studentiškus subuvimus, gal pamatys, kad
— Ne. nelauksime, — atsakė mano nesam jokie kapitalistai išnaudotojai.
tėvas, vis dar mandagiai besišypsodamas.
Po kiek laiko vieną ramų vakarą mama.
— Ir nemanau, kad Tamstai irgi reikėtų kalbėdamasi telefonu su drauge, staiga
ilgiau laukti. Žinia keliauja greitai, kiti atsisuko j mudu su tėvu ir su nuostaba
tautiečiai gali būti ne tokie mandagūs.
balse pasakė naujienaAtgal važiuojant, žiūrėjau į savo tėvą ir
— Klausykit, netikėsit, ką Adeliukė
seniai nebuvau matęs jo tokioje pakilioje pasakoja! Mat jie gauna iš Lietuvos
nuotaikoje.
giminių jiems užsakytą ..Gimtąjį kraštą",
— Sūnau, tu puikus vyras. — .šypsojosi, tą propagandinį leidinį išeiviams. J a m e
žiūrėdamas į mane. kai pasitaikydavo rašo, netikėsit kas! Gi daktaras Varčius,
lengvesnis tarpas gatvės judėjime. — Tu dabar jau iš Vilniaus! Daktaras Varčius,
nežinai, kaip čia, išeivijoje, tėvui kartais kuris, atsimenate, tada taip bailiai pabėgo
spaudžia širdį, kad savo vaikais jis vien nuo mirštančio. Atrodo, kad jis nebuvo
padidino šio krašto prieauglį. Net senieji joks daktaras, o sovietų įsodintas agentas
emigrantai, kurie važiavo vien geresnės gaudyti žinias apie išbėgusius ir sodinti
duonos ieškodami ar bėgdami nuo caro čia nesantaikos sėklą! Dėkoja visiems juo
priespaudos, ir tai davė savo vaikams pasitikėjusiems ir linki perkratyti savo
dažnai daugiau, negu mūsų gražioji, kvailas pažiūras. Ką jūs pasakysite, tokia
patriotiškoji išeivija, kuri save vadina naujiena!
politiniais emigrantais. Tu mane padarei
— O tame straipsnyje „Gimtajame
neišpasakytai laimingu!
krašte" ar jis nepasisako savo tikros
Juokiausi ir aš, pirmą kartą jj visiškai pavardės — Svilas?
suprasdamas.
— Adeliukė, — kreipėsi mama į draugę.
— Tegaliu pridėti dar vieną naujieną, — Ar jo tikra pavardė nėra Svilas.
tėtuk, kad nebenoriu matyti savo
Stojo tyla. Paskui mama atsisuko vėl į
gražiosios Lindos. o ryt vakare einu į mudu.
šokius su Birute Diržyte. Ir stengsiuosi,
— Jei judu žinojote, tai kodėl man nieko
kad ji mane pamylėtų.
nepasakėte?
* * *
Mudu su tėvu tik sąmoksliškai
I
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Nelės ir Arvydo Paltinų koncertas Chicagoje
Balandžio 20 d. ..Margučio"
Chicagoje rengtasis estrados
dainininkės Nelės Paltinienės
ir muz. Arvydo Paltino pramo
ginių dainų koncertas buvo
tikrai sėkmingas. Dar gerokai
prieš koncerto pradžią visos
vietos Jaunimo centro didžio
joje salėje ir balkone buvo
užimtos lūkestingai nusiteiku
sios publikos. Vėliau atėju
siems teko ieškoti priedinių
kėdžių, arba džiaugtis ir stovi
mą vietą gavus.
Šitoks publikos susidomė
jimas stebino kai kuriuos
nuolatinius koncertų lanky
tojus. Chicagoje
koncertų
netrūksta. Retas savaitgalis
6 a praeina be koncerto — nuo
žymesnių profesionalų operos
solistų iki mėgėjiško lygio
dainininkų — vietinių ir
gastroliuojančių, bet rengė
jams neretai tenka džiaugtis
sulaukus artipilnės salės
klausytojų, nežiūrint inten
syvių garsinimų ir kvietimo
pastangų. Tad kokią magiją
naudoja „Margutis" ir Paltinai, kad jų išgirsti susirinku
sieji sausakimšai
pripildo
salę? Šis jau buvo (nuo 1983
metų) p e n k t a s i s
Paltinų
koncertas Chicagoje, bet publi
kai jie, atrodo, nenusibosta.
Teko patirti, kad panašaus
pasisekimo Paltinų koncertai
susilaukė ir kituose JAV mies
tuose.
Šio rašinio tikslas — trum
pas koncerto paminėjimas ir
eilinio klausytojo įspūdžiai ir
pastebėjimai, todėl čia nebus
nei muzikinio koncerto vertini
mo, nei atliktų dainų ir jų
kūrėjų sąrašo.
Programą 3 vai. p.p. Nelės ir
Arvydo Paltinų pristatymu
pradėjo šio koncerto rengėjas
Petras Petrutis, populiarios
Chicagoje „Margučio" radijo

Solistė Nelė Paltinienė energingai dainuoja dainą ..Dūdų orkestrai"
per „Margučio" koncertą balandžio 20 d. Chicagoje.
Nuotrauka Jono Tamulaičio

valandos vedėjas. Publika
menininkus sutiko entuzias
tingomis ovacijomis.
Koncertas buvo pradėtas
Tėvynės pagerbimu — drama
tiška Nelės melodeklamacija:
„Graži tu, mano brangi T£t'yne" — dirgino klausytojų jaus
mus. Tolimesnės dvi tėvynės
ilgesio kupinos dainos taip pat
graudino publiką.

Koncertas buvo dviejų dalių
(su trumpa pertrauka). Progra
ma gerai apgalvota ir išbalan
suota. Kiekvienoje dalyje Nelė
turėjo po keturis išėjimus,
kiekviename atlikdama po 2-3
dainas. Abiejose
dalyse
dainininkė sudainavo po 11ka. Visą koncertą sudarė 22
dainos ir dvi buvo atliktos
priedui, pabaigoje publikai

„Dux Magnus" spektakliui artėjant
(Atkelta iš 3 psl.)
patekėk..." Scena
pamažu
nušvinta ir pasigirsta iš trem
ties grįžtančio šv. Kazimiero
balsas virš varpus imituo
jančios minios: „Skambėkite
varpai din-dan-din Lietuvos
širdin, skambėkite varpai dandin-dan švento Kazimiero var
dan".
— Ar jaučiamas
,.Dux
Magnus"
operos
čikagiškiu
pastatymu susidomėjimas ne
vien tik lietuviuose, bet ir
amerikiečių muzikos sferose?
— Rudenį įvykęs pasaulinio
garso divos Teresės Žilytės
(Teresa Zylis-Gara) koncertas,
paremiant „Dux Magnus"
pastatymą, labai teigiamai
įvertintas amerikiečių spaudo
je, sukėlė didelį susidomėjimą
amerikiečių muzikos sferose
mumis ir mūsų užsimojimais.
J a u tada buvo klausinėjama,
kada ir kur spektaklis įvyks,
kokio pobūdžio ši opera, kokia
tematika ir panašiai. Pradinė
informacija jau išsiuntinėta
amerikiečių spaudai ir radijo
stotim
— paskutinėm
savaitėm prieš premjerą infor
macija
ir reklama bus
suintensyvinta. Man atrodo,
jog reikėtų išnaudoti šią retą
progą, išeinant į vidurmiesčio
teatro sceną su mums brangia
tematika, su muzika, kuri
perkrauta lietuviškų liaudies
dainų ir šokių motyvais ir
atsivesti amerikiečių draugų į
spektaklį, kad jie susipažintų
su mūsų kultūra, su mūsų
istorija ir pamatytų, kad mūsų
t a u t a nėra i š b r a u k t a iš
kultūrinio žemėlapio, kad ji
yra gyva mūsų darbuose ir
kūryboje.
Nes tai, ką
pamatys scenoje, padarys
gilesnį įspūdį ir paliks ilgiau
atmintyje, negu tūkstančiai
žodžių, pasidalinti pokalbio
metu.
— Turbūt
pats
kom
pozitorius, kaip ir anksčiau, ir
ŠĮ spektaklį diriguojat. režisuo-

jat ir aplamai esat jo meno
vadovu. Trumpai drūtai: ar
visa ta našta buvo lengvesnė,
ruošiant
operos
premjerą
Toronte, ar dabar? Ir kas Šiuo
atžvilgiu
vienokį ar kitokį
Jūsų atsakymą lemia?
— Torontiškį
pastatymą
būtų galima pavadinti, pagal
Dickenso
garsųjį romaną
„A Tale of Two Cities" (Dviejų
miestų istorija). Pagarba dr. J.
Sungailai ir jo vadovautam
komitetui, kad opera buvo
užsakyta parašyti, spektakliai
įvyko su geru Toronto sim
foniniu orkestru geroje miesto
centro salėje ir kad gražiai
buvo pagerbtas vienintelis

mūsų tautos šventasis jubilie
jinių metų proga. Istorija,
gaubianti patį spektaklį ir
visus su pastatymu ką nors
bendro
turinčius
ar
neturinčius įvykius, yra ne
mažiau intriguojanti negu
minėtas romanas. Bet gal apie
tai kita proga, gal kai jausiuos
n i e k a m čionai
daugiau
nebereikalingas ir pradėsiu
rašyti savo memuarus. O
dabar prieš akis spektaklis.
Jis jau nebe už kalnų!.. Taip,
šį spektaklį diriguosiu — tai
ne našta, bet malonumas, kai
solistai partijas gerai išmokę,
kai
Chicagos
simfoniniai
orkestrantai yra šiuolaikinės
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nepertraukiamai plojant.
Visos Šiame koncerte atlik^>s dainos buvo dabar okupuo
toje Lietuvoje gyvenančių ir
kuriančių, o taip pat netrūko ir
pasaulinių kompozitorių kūri
nių, kuriuos j lietuvių kalbą
išvertusi
pati
dainininkė.
Koncerte atliktų dainų nuotai
kų skalė buvo gana plati —
ilgesingas ir
romantiškas
dainas sekė žaismingos ir
temperamentingos. Įvairi ir jų
tematika — tėvynės ir jūros
ilgesys,
romantiški-erotiniai
motyvai, meilė dainai ir muzi
kai, ir t.t. Dainas lydėjo muz.
Arvydo Paltino elektronikos
pagalba paruoštas
puikus
muzikinis akompanimentas.
Kai kurios dainos buvo su
melodeklamacijų
intarpais.
Buvo ir tokių, kurias Nelė
(elektronikos pagalba) atliko
net keliais balsais, žodžiu,
Nelė dainavo pritariama
daugiabalsės Nelės. Kelias
dainas atliko nulipusi nuo sce
nos — vaikščiodama salėje
tarp publikos.

žodžiais, bet savo nuoširdžiu
entuziazmu ir tikėjimu tuomi,
ką daro, jautimu to, ką
dainuoja, kerinčia šypsena ir
meile klausytojui. Subtilus
dainos turinio jautimas ir
išgyvenimas reiškiasi net tik
balse, bet ir veido išraiškoje,
judesiuose. Padeda ir patrauk
li fizinė išvaizda, kurią
paryškina asmenybei gerai
pritaikyta ir kelis kartus
koncerto eigoje keičiama
apranga. Visa tai sudaro
harmoningą vienumą, skati
nančią pasigėrėjimą ne tik
daina, bet ir pačia dainininke.

Negalima užmiršti ir muz.
Arvydo Paltino įnašo — pui
kaus akompanimento, kuris
buvo ir tinkamas fonas bei
atrama Nelės vokaliniam ir
vaidybiniam talentui.
Koncertui baigiantis, Petras
Petrutis, remiamas publikos
gausių * plojimų,
pakvietė
menininkus
ir
ateinančių
metų koncertui. Nelė ir Arvy
das Paltinai, nuoširdžiai
dėkodami, kvietimą priėmė,
Šiame koncerte nebuvo prižadėdami paruošti visai
dainų
repertuarą.
spausdintos programos — ją naują
vykusiai pranešinėjo Petras Abiem menininkams buvo
Petrutis, būdingu „Margučio" įteikta gėlių ir dovanėlės.
programų stiliumi, įpindamas
Po koncerto Jaunimo centro
humoro ir Šypsenas sukelian kavinėje buvo
suruoštas
čių pastebėjimų.
pasižmonėjimas ir susitiki
Daugiau negu dvi valandas mas su koncerto atlikėjais.
trukęs koncertas nenusibodo. Vaišindamiesi kava ir vynu,
Dainininkė nuo pat pradžios patenkinti koncerto klausy
iki pabaigos puikiai sugebėjo tojai norėjo nors trumpai
išlaikyti klausytojų dėmesį ir susitikti, pasikalbėti ar gauti
juos
žavėjusių
entuziazmą, pati nerodydama autografus
menininkų
—
santūraus,
kuk
jokių nuovargio žymių. Įdomu
liai
besišypsančio
Arvydo
ir
buvo stebėti dainininkės
nuoširdžiu
entuziazmu
spindu
užmegztą nuoširdų ir Šiltą,
beveik intymų, dvasinį sąlytį liuojančios Nelės.
su klausytoju, kuris lyg
Laukdami jų atsilankymo ir
užburtas jaučiasi, kad solistė koncerto ateinančiais metais,
dainuoja, kalba ir šypsosi vien Arvydui ir Nelei Paltinams, o
tik jam vienam. Šitokio ryšio taip pat koncerto rengėjui Pet
su klausytoju Nelė pasiekia ne rui Petručiui tariame ačiū už
vien maloni u./balso tembru ar šią pavasarišką atgaivą.
sentimentaliais
dainos
IR
muzikos specialistai, kai
diriguoji kūrinį, kurio muziką
parašė ar įkvėpė per šimtus
metų i š a u g i n t a lietuvių
liaudies kūrybinė išmintis, kai
diriguoji
muziką,
kuri
išryškina
mūsų
didingą
istoriją ir neišsemiamą kovos
galią prieš mūsų tautos
priešus. Aš visą laiką mieliau
diriguoju lietuviškus kūrinius,
kad,
bediriguojant
vien
kitataučių
kūrinius,
nesusidarytų
publikoje
įspūdis, jog mes esame
nekūrybinga tauta ir savų
kūrinių stokojame. Režisūra
irgi yra malonumas, kai
solistai yra pajėgūs atlikti kai
kur net baletišką judesio
choreografiją, tuo pačiu metu
dainuojant
savo
partijas.

„Režisierius yra tiek geras,
kiek geri yra jo aktoriaisolistai" — šis pasakymas
ypač operos režisūroje įgyja
tiesiog monumentalią vertę.
Turiu labai darbštų, kūry
bingą ir išradingą komitetą,
vadovaujamą dr. P. Kisieliaus:
B. Jasaitienė, B. Polikaitis, M.
Tamulionienė, M. Ambrozai-.
tienė, St. Baras, D. Bielskus'
A. Kaminskienė, St. Kelečienė,
J. Kreivėnas, K. Milkovaitis,
D. Pakalniškienė, P. Petrutis,
kun. Juozas Prunskis, B.
Skorupskienė, R. Spurgienė
ir D. Viktorienė, kurie, at
palaidavę mane nuo visų kitų
darbų, paliko mano rankose
tik kūrybinį spektaklio
aspektą. Už tai aš esu jiems
nepaprastai dėkingas. Be to,
muzikas J. Kreivėnas paruošė
leidinėlį apie „Dux Magnus"
operą, kruopščiai išnagr i n ė d a m a s m u z i k i n ę ir
dramatinę kūrinio eigą, kad,
suvokus veikalo struktūrą
protu, lengviau rastų kūrinys
kelią į publikos širdis. Tad iki
pasimatymo
šeštadienį,
gegužės 31 dieną 7:30 v.v.
vidurmiesčio
aikštėje
stovinčioje teatro scenoje —
Civic Theatre!

.
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Karališkas baritonas
„Dux Magnus" operoj

M Chicagoje statomo „!>ux Magnus" spektaklio repeticijų.

• H H ^ H U i

Nuotrauka Jono Kuprio

Andrew W. Schulze, vokiečių
kilmės baritonas, dainuojantis D.
Lapinsko operos „Dux Magnus"
Čikaginiame spektakly karaliaus
partiją, yra dainavęs pagrindines
roles Wiener Kammeroper,
Zuericho operoje. Teatro Guidoni
Milane ir daugelyje Amerikos
operų, jų tarpe Pittsburgho opero
je, Kansas City operoje ir k t Kaip
solistas dainavo su Pittsburgho
Simfoniniu orkestru, su Buffalo
Filharmonijos orkestru ir kt. Yra
padaręs įrašų su Harmonia Mundi, Orion, Fonit Cetra ir Nonesuch
plokštelių firmomis. Taip pat yra
dainavęs Austrijos, Prancūzijos,
Italijos, Šveicarijos ir Vakarų
Vokietijos radiofonuose bei
Amerikoje su PBS TV ir daugelyje
radijo stočių.

Ilona Peterienė

Ametistų pavasaris

Pirmapradė gamta drobėse
Menininkui sukurti savitą
stilių ir jo nuosekliai laikytis
nėra lengva. Gyvenime per
daug visokių gundančių įtakų,
per daug imitacinių takų
takelių. Malonu žengti įmin
tomis pėdomis.
Nuo šitų pagundų ilgąmet
atokiai laikosi Los Angeles
lietuvių mėgstama dailininkė
Ilona Peterienė. J i nuolat
tebetapo pirmapradės gamtos
reginius: didingus, tolimus,
kartais
sklidinus
vėsios
ramybės, tylos, kartais bylo
jančius žemės klodų galia. Lyg
priešsokratinių
filosofų
tekstuose, ir jos kūriniuose
atsiveria pagrindiniai elemen
tai: oras, žemė, vanduo, ret
sykiais ugnis.
Nematyti
organinių
pavidalų.
Nėra
jokio simbolizmo.
Paveikslą perkerta vienišas
horizontas.
Viršuje
—
dangaus erdvė, dažniausiai
rami. Po akiračiu, ypač centre
telkiasi geologinė drama. Visa
t a i išreiškiama
drąsiais,
plačiais potėpiais. Vyrauja
mėlynas, melsvas, juosvas,
pilkas,
baltas
spal vynas,
vienur kitur
sušildomas
liepsnelės pavidalo įstrižais
o r a n ž i n i a i s , geltonais
ar
raudonais akcentais. Viskas
skoningai
suderinta.
Dailininkė šlovina tamsią
spalvą su jos atspalvių bei
šviesėjimo gradacijomis.
Balandžio 12 d. įvyko
Ilonos Peteri enės
parodos
atidarymas Tarptautinio stu
dentų centro (ISC) galerijoje,
prie Los Angeles Kalifornijos
universiteto. Iš tiesų paroda
prasidėjo balandžio 7 d. ir
tęsėsi iki mėnesio pabaigos.
Išstatytos
35
aliejaus,
akrilikos ir mišrių dažų
Štai keletas kritikų pasisakymų
apie Andrew W. Schulze:
„Ypatingos pagarbos vertas
Andrew W. Schulze pagrindinėje
rolėje. Jis, pilnas temperamento,
sukūrė pasigėrėtiną charakterį, jo
balsas žavingas, jo vaidyba
nepaprastai išdailinta" (Wiener
Zeitung);
„Andrew Schulze vaidino
Valens su šelmišku apsukrumu
ir pademonstravo gražų, gerai
projektuojamą balsą ir tobulą
techniką greituose pasažuose"
(The New York Times);
„Giovanni Bassanio „Nenorus
muzikantas" dėka Andrew
Schulze jautraus baritono balso
užbūrė publiką savo užkrečiančia
komedija" (The New York Times);
..Jis turi natūraliai gražų balsą,
kuris yra išlygintas visuose
registruose. Schulze frazavimas
yra subtilus ir jo vaidyba
nuostabi,
spinduliuojanti
nuoširdžiu savimi pasitikėjimu"
(Buffalo News).
' -•
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drobės.
Pažymėtina, kad ISC galerija
yra
įsispraudusi
prabangiame,
judriame
Westwoode. Žmonės mielai čia
atvažiuoja. Patalpos erdvios,
jaukios, gerai apšviestos. Ne
per seniausiai čia savo dailę
paeiliui
eksponavo Jurgis
Šapkus ir Gina Geštautienė. Ir
šį kartą į atidarymą susirinko
gausūs žiūrovai.
Gimusi
Lietuvoje, Ilona
Peterienė meną studijavo UC
Berkeley ir UCLA univer
sitetuose. Gavo diplomą. Iki
šiol yra surengusi 14 pavienių
parodų ne tik Los Angeles, bet
ir k i t u o s e
Amerikos
miestuose. Jos kūrinių par
davimu rūpinasi kelios rimtos
komercinės
galerijos.
Maždaug 140 kolekcionierių
yra Įsigiję jos paveikslus.
Peterienė priklauso kelioms
profesionalų
dailininkų
draugijoms, jų tarpe
—
Šiuolaikinio meno institutui
Los Angeles.
Savo įkvėpimą jį semia iš
Amerikos Vakarų tereno. ma
jestotiško neeiliniais vaizdais.
Jei anksčiau ją labiausiai
domino pajūrio erdvė, tai šios
parodos tematikoje regime,
turint minty labiau įstrigusius
darbus: žiemos miegą, kir
tavietę, žemės formas, šiaurės
pakrantę, tolimus smėlynus,
Ametistų pavasarį. Mahavės
tyrus, šiaurės pakrantę, tylų
paplūdimį, žiemos mėlį, ryto
šviesą, kopas...
Ieškant paralelių su dabar
tine lietuvių poezija, drįstu
Peterienę pavadinti „tapybos
žemininke". Jos pasaulėjauta
būtų artima iš dalies Henrikui
Nagiui (Mėlynas sniegas) ar
Kaziui Bradūnui (Morenų
ugnys). Lesižavint „Ametistų
p a v a s a r i u " norisi cituoti
Kazio Bradūno „Vandens"
strofą:
Pagarbintas vanduo šaltinių,
Pagarbintas giliųjų šulinių,
Pavasario upių
Galingo potvynio
Ir vasaros brastų.
Palaimintas lietus...
Pr. V.
TARPTAUTINIS
TEATRO
FESTIVALIS
Chicagoje balandžio 28 d.
prasidėjo Tarptautinis teatro
festivalis, kuris tęsis iki gegužės
25 d. Festivaly dalyvauja
Didžiosios Britanijos, Japonijos,
Izraelio, Ispanijos ir kitų kraštų
bei daug JAV ir Chicajros vietinių
teatro grupių. Didieji Chicagos
dienraščiai plačiai skelbia gausių
festivalio vaidinimų programas.
J. Pr.

