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AABS pirmojo dešimtmečio
sukaktuves.

Kompozitorius Kazimieras Viktoras
Banaitis Amerikoje: 15 metų
mirties sukakčiai.

KOMPOZITORIUS K. V. BANAITIS AMERIKOJE
gonininko darbą. Banaitis tačiau
vargoninkauti griežtai atsisakė.
Sakėsi, jog nieko nenusimanąs
apie bažnytines apeigas, o iš ko
nors pasimokyti taip pat neisiąs.
Amerikietiško gyvenimo mokyk
lą išėjęs Strumskis niekaip nega
lėjo suprasti Banaičio "profeso
riškų" pretenzijų, atsisakant bet
ką kitą dirbti, o vien komponuoti.
Galiausiai Strumskis prikalbėjo
Banaitį imtis vadovauti jau ge
rokai
susilpnėjusiam,
patiek
Strumskio anksčiau vadovautam
operetės chorui. Banaitis tačiau,
chorams niekada nevadovavęs,
tame darbe teištvėrė vos keletą
mėnesių. Po to dar bandė vesti
Brooklyne susidariusį vyrų okte
tą, bet ir iš jo greitai pasitrau
kė, pasiteisindamas savo palinki
mu į rimtesnes ir aukštesnio ly
gio dainas, o daugumas choristų
norį vien katutes iššaukiančio
lengvesnio repertuaro. Tokia pa
dėtis Banaitį labai blogai nutei
kė Viename to meto savo laiškų
jis rašė: "Visur girdime, kad ten
ir ten jau susidarė nauji kvarte
tai, oktetai, ansambliai, chorai;
ir vis ne bet kokie, o 'reprezen-

75 metų mirties sukakčiai
ALGIS ŠIMKUS

Adomas Varnas pasakoja •
Į Ameriką kompozitorius Kazys ir visada galvoje turėdavo pla
Viktoras Banaitis atvyko iš Vo nų jų kūrybai propaguoti. Dos
kietijos D P stovyklos 1949 m. niau piniginiai muziką ar jos kū
spalio 14 d. JAV imigracijos įsta rėjus paremti, kaipį ne vienas iš
tymų reikalaujamas buto ir dar jo gal laukė, jis tikriausiai nei
bo garantijas jam parūpino Ksa išgalėjo, nei turėjo noro. Geru
veras Strumskis, Brooklyno lietu žodžiu tačiau patarti ar patar
vių biznierius, buvęs muzikos vei pininkauti jis niekam neatsisakė.
kėjas ir lietuviškų gaidų leidėjas. Šiaip Strumskis buvo lietuviškai
Strumskis Amerikoje gyveno nuo vaišingas ir savigarbus. Užėjusį
1906 m. Čia jis atvažiavo, bai svečią visada nuoširdžiai pavai
gęs Rokiškyje grafo Przedzieckio šindavo krautuvės gale esančia
įsteigtą vargonininkų mokyklą, me kambarėlyje it dažnai dar
kurioje muzikos pradus taip pat pakviesdavo naujoką "dypuką"
buvo įgiję J. Gruodis, J. Tallat- pietų į restoraną.
-Kelpša ir kiti Lietuvos žinomi
Sužinojęs, kad Vokietijoje atsi
muzikai Strumskis Amerikoje il dūręs komp. Banaitis, neturėdagus metus vargoninkavo ir lietu |mas Amerikoje giminių, jieško
vių tarpe tapo žinomas, kaip "sponsoriaus", Strumskis padarė
Brooklyno Operetės choro vado jam reikalingus dokumentus ir
vas, pastatęs su juo apsčiai įvai pradėjo planuoti jį įtraukti į čio
riausių operečių. Pirmojo pasau nykštį
muzikinį j gyvenimą.
linio karo metu Strumskis arti Brooklyne taip pat buvo apsigy
mai bendradarbiavo su komp, venęs "dypukas", buvęs Vokieti
St Šimkum. Jie abu buvo suor joje "Pašvaistės" gaidų leidyklos
ganizavę gaidų leidimo bendro savininkas ir Dainavos ansamb
vę, kuri 1917-20 m. išleido dau lio reikalų vedėjas Balys Jacikemo komitetas (Research Com- gelį Šimkaus to laikotarpio kū vičius. Jis čia greitai susipažino
mittee), kurio tikslas yra rem rinių, pradedant pirmąja jo po su Strumskiu ir, kaip Jankevi
ti ir skatinti pavienius tyrėjus. puliariosios dainos "Kur bakūžė čius savo atsiminimų pluošte
Sių metų vasarą buvo užbaigta samanota" laida, kurios paskui apie Banaitį rašo, | labai dažnai
svarbi apžvalginė studija, "Re teko leisti net kelias laidas. St. užeidavęs į Strumskio prekybą,
search Tools in Baltic Studies" Šimkui grįžus Lietuvon, Strums kur jiedu rasdavę daug bendros
(Tyrimo įrankiai baltų studi kis tęsė gaidų leidimą ir atspaus kalbos. Sužinoję, kad Banaitis jau
xn.
jose). Ir ateityje AABS žada dino daugiau kaip 200 įvai atvažiuoja Amerikon, jiedu bend
padėti įsisteigti naujoms tyri riausių A. Vanagaičio, J. Žilevi rom jėgom surado jam Brookly
mo grupėms ir jas paremti.
čiaus, A. Kačanausko, J. Nauja ne kambarį, už kurį Strumskis gyti ir, kad iš jo neimtų mokes
apmokėsiąs jis — Strums
AABS leidiniai tapo nepa lio, M. Petrausko, C Sasnausko, sutaręs mokėti po 10 dol. į sa čio;
kis".
mainomu baltų studijų šaltiniu. J. Tallat-Kelpsbs, T. Brazio, J. vaitę ir pats iš anksto užmokė
Šiuo metu baigiamas spausdin Gruodžio. J. Strolios ir kitų kū jęs nuomą už visą mėnesį. Pir
Taip monotoniškai ir neveik
rinių.
Vėliau
Strumskis
įsigijo
ti 1974 metų konferencijos
mąsias Banaičio dienas Ameriko liai prasidėjo Banaičio pirmosios
straipsnių rinkinys, The Baltic Williamsburge gėrimų krautuvę je Jacikevičius aprašo taip: "Su dienos naujajame pasaulyje. Ne
States in Peace and War (Pa ir iš jos pragyveno. Tačiau jis pažindinęs Banaitį su buto šei turėdamas savo kambaryje pia
baltijo valstybės karo ir taikos visados domėjosi lietuviškos mu mininke, Strumskis mus pakvie nino, jis greitai pradėjo skųstis,
metu), kurį leidžia Pennsylva- zikos reikalais. Ksaverą Strums- tė į už kelių blokų esančią lie kad be jo nieko negalįs dirbti
nia State universiteto leidykla kį teko arčiau pažinti ir man tuvio Ginkaus užkandinę vaka ir labai nuobodžiaująs. Banaitis
Nuo 1976 metų eina AABS biu asmeniškai. Tai buvo kietoko rienei. Čia Banaitį; supažindino buvo jau Lietuvoje draugų tarpe
letenis (Newsletter), kurio ma būdo, savo darbu kiek patoges me su Ginkum, kuris juo labai pagarsėjęs nesibaigiančiais skun
žiausias tiražas yra 2000 egz. nį gyvenimą susikūręs, tačiau susidomėjo ir pats; prisėdo prie dais savo silpna sveikata. Jis vi
Dvikalbį (anglų ir vokiečių k.) nuoširdus aukštaitis. Jis mylėjo mūsų stalo, o vėliau gyvenimo sada vaikščiodavo apsivyniojęs
trimėnesinį Journal of Baltic lietuvišką muziką, didžiavosi sa pradžiai davė Banaičiui 10 dol. kaklą šiltu šalių, matyt, iš jau
Studies (Baltų studijų žurna vo pažintimis ir draugyste su Strumskis patvarkė I Ginkui, kad nystės išgąsdintas plaučių nega
lą) dabar prenumeruoja 160 daugeliu lietuvių kompozitorių Banaitis kasdien ateis pas jį val- lavimų. Paklaustas apie tolimes
universitetinių bibliotekų. Jį
žadama suaktualinti, pakreipti
nuo senosios istorijos į da ni, era Pabaltijyje". Specialus ture Today" redaktorius, dr. tai, nesusikristalizavę be AABS
bartį, ir paįvairinti gauses AABS komitetas mėgins plėsti Ivar Ivask. B jo ; organizacijos magnetinio lauko? Be AABS
niais straipsniais iš Europos ir organizacijos veiklą Kanadoje. vairą 1980 m. perims dr. Mari kultūriniai aparačikai, kaip J.
kitų kontinentų (dabar jis be 1977 metams baigiantis, AABS ja Gimbutienė.
J. Anicas, būtų ramiau miego
veik išimtinai užpildomas Ame atstovai lankėsi Kanadoje: ir
Sį straipsnelį berašant, man ję Lietuvoje, o tikrieji lietuvių
rikoje ir Kanadoje gyvenančių padėjo pamatus organizacijos dingtelėjo — o jei AABS nebū kultūrininkai būtų skurdesni
skyriui. Sekantis žingsnis bus tų įsisteigusi? Vien žvilgsnis į svarbiu ryšiu, langeliu į pasau
autorių straipsniais).
AABS Australijos komiteto į- savo knygų lentyną parodo lį.
Ginusi Amerikoje, AABS steigimas ir po to, tikimasi.
nuostolio apimtį. Padauginkim Minėdami AABS dešimtme
šiandien yra pasaulinė organi I pirmoji Baltų studijų konferen
tą nuostolį tūkstantį sykių, pa čio sukaktuves, prisiminkime,
zacija Su ja glaudžiai bendra cija Australijoje.
šalindami AABS leidinius iš kad lietuvių išeivija galėtų
darbiauja ir drauge konferen
Spartų organizacijos augi universitetinių ir viešųjų bib daug veiksmingiau
prisidėti
cijas ruošia Baltiška Institutet mą vaizdžiai iliustruoja statis liotekų lentynų, žvelgdamas at
prie
organizacijos
veiklos.
Rei
(Baltų mokslinis institutas Šve tiniai duomenys apie jos na gal, matau, kiek,, palyginant,
dijoje). Vakarų Vokietijoje A- rius. Savo pirmąjį gimtadienį mažai žinojau apie estų ir lat kia akcijos mūsų studentiją įABS dalyvauja Baltische His- AABS turėjo 100 narių, o šian vių kultūrą prieš dešimt metų, vesti į AABS eiles. Kadangi
torische Kommission (Baltų is dien jų jau 880 (386 latviai, prieš AABS gimimą. Kiek už AABS nariais-rėrnėjais gali bū
torinės komisijos) ruošiamose 220 estų, 190 lietuvių, 84 kitų megzta baltiškų pažinčių, kiek ti ir žmonės be universitetinių
metinėse baltų istorijos konfe tautybių. Geografinis pasiskirs gerų valandų praleista drau diplomų, ar nebūtų gražu, jei
rencijose, vykstančiose Goet- tymas: JAV — 580, Kanadoje ge. Ir tą patirtį reikia tūkstan į AABS, įmokėdami nario mo
tingeno universitete. Užmegzti 160, Europoje — 100, Australijo teriopai padauginti. Ir kur dar kestį, įstotų ištisi lietuviški
ryšiai ir su Herderio institutu je ir kitur — 40. Dabartinis AA šimtai tų užsieniečių visame sambūriai, klubai ir būreliai?
Marburge, drauge su kuriuo BS pirmininkas yra lietuvių li pasaulyje, kurių dėmesys baltų AABS sveikatai palaikyti rei
1979 m. birželio 5-7 d. AABS teratūros bičiulis, poetas, kri kultūroms ir simpatijos baltų kalingos ir piniginės aukos.
ruošia konferenciją "1905-1917 tikas, žurnalo "World Litera- tautoms butų išsibarstę izoliuo Nepamirškime, tai mūsų orga
nizacija.
Algirdas Landsbergis

Iš moderniosios amerikiečiu poezijose
Melv&eCane, JohnGould Pletcher,
Vachael Lindsay, John Hali Wheelodc
Nauji leidiniai.
1978 metu kultūrinio priedo turinio
ir pavardžių rodykle.

AABS pirmojo dešimtmečio

vis
taciniaf. G i programose — ,—-..

sukaktuvės
Metams baig-' antis, pats lai
kas prisiminti dar tinkamai ne
paminėtą svarbią sukakti — šį
met suėjo dešimt metų nuo Association for the Advancement
of Baltic Studies (AABS — Są
junga baltų studijoms puoselė
ti) Įsteigimo- šia proga pra
verstų trumpai pažvelgti į jos
nueitą kelią ir nuveiktus dar
aus.
Pati AABS idėja užgimė lat
vių sluoksniuose. 1966 metais
Latvių brolijų sąjunga nu
sprendė surengti pirmą Baltų
studijų konferenciją Marylando
universitete, kurioje iškilo pa
siūlymai "išvystyti ir koordi
nuoti baltų studijomis besido
minsiu akademikų ir kultūri
ninkų veiklą". 1968 m. gruodžio
1 d. keturiasdešimt aštuoni lie
tuviai, latviai ir estai įsteigė
organizacinį komitetą, kuriam
vadovavo dr. Gundar J. King.
Pirmuoju AABS pirmininku
formaliai tapo išrinktas dr. Vy
tautas Vardys. Per visus de
šimt metų organizacijos pri
ėmėja, aukle, globėja ir "spiri
tus movens" buvo ir tebėra lat
vis Janis Gftigulis.
AABS veikla išsikerojo {vai
riomis kryptimis. Visuomenei
žinomos kas antri metai ruošia
mos Baltų studijų konferenci
jos: San Jose State kolegijoje.
Kalifornijoje (1970); Toronto
universitete, Kanadoje (1972 ir
1978); Illinois universitete Chicagoje (1976) ir Columbia uni
versitete New Yorke (1974).
Be to, buvo suruoštos trys lite
ratūrinės konferencijos.
Salia tarptautinių konferen
cijų, AABS išvystė plačią tyri
mo ir bibliografinę veiklą. Or
ganizacijos nariai apžiūri ir ap
rašo baltiškas kolekcijas ne tik
Amerikos, bet viso pasaulio
universitetuose ir archyvuose1976 metais įsteigtas Tyri
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Maželio

nius save nanus, gyvenant Ame
rikoje, Ra\aitis visada primiausia pabrėždavo savo jautrią svei
katą ir sakėsi, kad jokio kitokio,
ne muzikos, darbo dirbti ne
pajėgsiąs.
Gyvendamas netoliese nuo
Strumskio prekybos, Banaitis be
veik kasdien pas jį užeidavo ir,
kai nebūdavo klientų, ilgas va
landas su juo prakalbėdavoTuose
pokalbiuose taip pat ne kartą da
lyvavęs Jacikevičius
pabrėžia,
kad idealistas Banaitis su daug
praktiškesniu Strumskiu dažnai
nesutikdavo. Jie ne kartą pradėdavę karštokus ginčus, nors rim
tai ir nesusipykdavę. Banaitis ne
sidrovėdavo Strumskį kartais ir
"prieš plauką" paglostyti. Kaną
Strumskiui pradėjus girtis savo
nuopelnais lietuviškai muzikai,
išleidžiant tiek daug gaidų, Ba
naitis to neginčijo, bet pridėjo,
kad iš to jis tada gaudavęs ir
nemažai pelno. Banaitis jam ta
proga taip pat priminęs "ir man
žinomą atsitikimą, kad, kai
komp. St Šimkus jau Lietuvoje
pakartotinai davė išleisti savo
dainą "Kur bakūžė samanota",
kurios pirmojoj laidoj Amerikoj
copyright buvo užrašyta Strums
kio vardu, jis Šimkui buvo net
bylą iškėlęs. Strumskis dėl to ge
rokai susinervinęs, tačiau nieko
neatsakęs, ir kalba nukrypusi į
kitą temą.
Po kiek laiko Strumskis pradė
jo Banaičiui užsiminti, kad būtų
laikas pradėti rūpintis susirasti
pastovesnį pragyvenimui šaltinį,
pasisiūlydamas patarpininkauti,
iš pradžių gaunant nors ir var-

tie patys diletantiški bei svetimybiniai barškalai..." 1) Taip
laikui bėgant, Banaitis netrukus
pradėjo gerokai skursti medžiagi
niai. Pradžioje draugų ir gerbėjų
laikas nuo laiko suteikiama pa
galba greitai pradėjo išsekti, ir
teko pradėti pačiam rūpintis pra
gyvenimu. O tokiem "žemiš
kiem" rūpesčiam intelektualus
europinio išsilavinimo meninin
kas, nuo jaunystės įpratęs būti
valdžios aprūpintas, gabumų ne
turėjo.
Galiausiai, gavęs kambarį su
pianinu, Banaitis pasiskelbė duo
dąs fortepijono ir-muzikos teori
jos pamokas. Pastovesniųt. tačiau
mokinių, įgalinančių nors ir kuk
liai pragyventi, buvo sunku su
rinktu Nežiūrint tokių sąlygų,
gyvendamas žiemą beveik nekū
rentame kambaryje ir vos kuk
liam maisto daviniui užtekdama
pinigų, Banaitis liko savotiška
išdidus. Jis visada su pasipikti
ni m u atsisakydavo netaktiškai
pasiūlytos "išmaldos" ir be pa
stojo, kiek galėdamas, atsidavė
kūrybai, šiame laikotarpyje jis
suharmonizavo gana daug nau
jų liaudies dainų ir galutinai iš
vystė savo lietuviškų dainų har
monizavimo stilių. Kaip daugelis kūrybingų memininkų, Banaitis turėjo priešta
raujančių būdo savybių. Iš vie
nos pusės jis buvo švelnus, pla
čių pažiūru ir mėgstantis protin
gai diskutuoti, ypač muziką lie
čiančiais klausimais. Iš kitos pa
sės betgi V. Jakubėno žodia*:
"Jo būdas sudarė savotišką paadoksą. Asmeniškai sutikuą ja
pasirodo kaip plataus ir visapu
siško išsilavinimo. iškalarips,
aštraus sąmojaus ir gyvo balo
žmogus. Sunku patikėti, kai fclia to slypėjo palinkimas prie vfcnumos, vengimas bet kokios nklamos, nemėgimas viešų pasiro
dymų... (Amerikoje) jis nedaly
vavo lietuvių parengimuose nei
kaip pianistas - akompaniatorius,
nei net — išskyrus išimtinus at-

(Nuktfta J 2 pa.)
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tojų 1000 doL, po būtinų išlaidų
I premijuotus kūrinius niekas ne
tebuvo vos 2:127 dol. O Banaitis,
kreipia jokio dėmesio". 6)
:
pasinaudodamas
pagausėjusia
Toliau tame pačiame laiške
pagalba pragyvenimui ir 1961
Banaitis ir vėl primena, kad jis
4
(Atkelta ii 1 paL)
m.
Ohio lietuvių gydytojų drau
deda: O tada dar gyveno Gruo- dar Lietuvoje gavęs gana poetišgijos jam už j kultūrinę veiklą su
dis, Šimkus, Ka*navičius, Tallat- ^
nuotaikingai parašytą Brovėjus — kaip klausytojas."2)
Kelpšal'
3)
Daugumą
kitų
Ame
teikta
tūkstančio dolerių asmeni
nės
Buivydaitės
(Tyrų
Dukters)
Banaitis nuo pat jaunystės su
rikoje
ar
Lietuvoje
muziką
rašiu
ne
premija,
savo kūrinį dar vis
libretą,
kurį
ir
dabar
tebeturįs.
gebėjo ir mėgo rašyti. Dar 1917
.
sių
bendralaikių
jis
vadino
vien
tikrino,
nuolatos
taisė ir vis delNors šį libretą esą reikėtų gero
m., Antanui Smetonai tik pradė
sė atiduoti spaudai. Tik 1962 m.
jus Vilniuje leisti "Lietuvos ai "paprasčiausiais gaidų popierio kai keisti, trumpinti, bei suinten
darkytojais",
savo
šlamštu
vien
fondas
nusprendė pagyvinti savo
syvinti
dramatiniai,
tačiau,
ga
dą", jis pradėjo jame uoliai bend
teršiančiais
mūsų
muzikos
litera
1
veiklą
ir
galų gale išgavo Banai
vęs
minėtą
kuklią
"stipendiją",
radarbiauti, rašydamas muzikos
tūrą.
Gindamas
jam
brangias
čio
sutikimą
įparodyti dalį operos
jis to darbo neatsisakytų, nors eklausimais. Dalį jo to laiko
muzikos
vertybes,
Banaitis
ne
muzikos
viešame
koncerte. To
sąs atviras ir kitokių libretų pa
straipsnių 1919 m. Tumas-Vaiž
dvejodavo
panašias
savo
nuomo
kio koncerto anksčiau nebuvo ga
siūloms. "Svarbu tik, kad būtų
gantas išleido net atskiru leidi
nes
pareikšti
net
ir
viešai,
išvar
lima surengti, kadangi Banaitis,
meniškas,
pagaunantis
ir
įtiki
niu. Per visą nepriklausomy
dindamas
jo
standartų
nepsiekusu
jam charakteringu nepasiti
nantis".
bės laikotarpį iki pat 1940 m.
sius
pavardėmis,
jis
pranašišku
kėjimu
ir užsispyrimu, griežtai ne
Tokia Banaičio iniciatyva pa
Banaičio straipsniai įvairiausio
iškilmingumu
tvirtino,
kad
leido statyti jokių operos ištrau
mažu pradėjo ^rasti atgarsio.
mis kultūrinėmis bei muzikinė
"Šiais
laikais,
kai
mūsų
tauta
iš
kų, kol ji nebus atspausdinta,
Brooklyne tada'gyvenę jo gerbė
mis temomis buvo nuolatos
visų
pusių
spaudžiama
ir
naiki
šio draudimo jis bent dalinai at
jai B. Jacikevičius ir V. Rastonis
spausdinami Tumo - Vaižgan
nama,
turėtume
leisti
viešumon
sisakė, tiktai įsitikinęs, kad kitaip
netrukus užsimojo suorganizuo
to "Nepriklausomoje Lietuvoje"
tik
tai,
kas
pasitarnautų
mūsų
jo kūrinio gal niekada nepavyks
ti apie 25,asmenų klubą, pasiža
dienraščio "Lietuva" kultūrinia
kultūros
propagandai
ir
keltų
išleisti. 1962! m. sausio 27 Chi
dančių mokėti Banaičiui po du
me priede "Sekmoji diena", žur
mūsų
tautos
vardą.
Yra
nusidė
cagoje
buvo surengtas platesnio
doleriu į mėnesį, kad jis galėtų
naluose "Veja", "Vairas", "Ke
jimas
prieš
tautos
reikalus,
jei
vi
masto
koncertas
- balius, kuria
rašyti operą. Banaitis šias pas
turi vėjai", "Naujoji Romuva",
suomenės
lėšos
mėtomos
menk
me solistė Prudencija Bičkienė
tangas nepriėmė lab?.? entuzias
"Ateitis", "Muzika ir teatras" ir
niekių
platinimui".
4)
tingai,
sakydamas,
kad
"šian
kituose. Banaitis nebijojo viešai
Vteną kompozitoriaus Kazimiero V. Banaičio gimtadieni Brooklyne Švenčiant. B kaires į dešinę: Zukienė, dr. Ka- atliko dvi ištraukas iš "Jūratės
pareikšti savo kompromisų ne
Jau nuo pat atvykimo į Ame dien jie pasižadėjo, o rytoj ki nauka, V. Jonuškaitė-Leskait:enė, prieky — L. Banaitienė ir E. Baltrušaitiene, kompozitorius Kazimieras V. Banai ir Kastyčio"; Parengimas gerai
pripažįstančių nuomonių ir kar riką, Banaitis nuolat pradėjo taip kalbės". 7) Pasirodė,, kad tis, Gr. Matulaityte, muz. J. Žukas, dailininkė Merker-Vitkauskaite, P. Jurkus (stovi), muz. Vladas Baltrušaitis ir pavyko, ir fondas pradėjo stiprė
Nuotr. V. Maželio
ti. Banaitis' dabar pareikalavo,
tais aštrokai pakedendavo kitaip kalbėti apie tęsimą savo dar Lie Banaitis buvo teisus. Ketvirtą mė V. Tysliavienė
kad, spausdinant operą, šalia onesį
po
klubo
įsteigimo
tesurink
manančius. Tipingais jo tokių tuvoje užsimotos lietuviškos ope
rigirialaus
lietuviško teksto būtų
straipsnių pavyzdžiais gali būti ros. 1952 m. su charakteringu sa ta jau tik 24 doleriai, ir Banaitis, ligos, Banaitis vis tiek nepasida
Pasklidus žiniai apie "Jūratės nėjančią sveikatą, jis pirmiausia
pridėti
dar
vokiški ir angliški
1033-34 m. "Naujojoje Romuvo vimi pasitikėjimu jis rašė: "Aš lai juos priimdamas,, pats paprašė vė ir rašė savo operą. Taip 1955 ir Kastyčio" oepros užbaigimą, troško operos ^klavyrą atspaus•
vertimai. Anglišką vertimą suti
je" tilpusi aštri tuometinės Lie kau, kad lietuviškos operos klau šią veiklą užbaigti. 1952 m. savo m. rugpjūčio mėn. "Jūratės ir pamažu ir vėl pradėjo atsirasti dinti. Panašūs
išvedžiojimai,
ko padaryti j tokiuose darbuose
tuvos kultūros politikos kritika, simas dar tebėra neišpręstas, ne keliu panašios iniciatyvos ėmėsi Kastyčio" fortepijoninė versija vienas kitas geradaris,
norįs greičiausiai . paties Banaičio papagadinta "Tema ir variacijos", žiūrint visos eilės mėginimų (M. ir K. Strumskis. Jis tačiau pasi buvo paskelbta baigta. Dabar vargstančiam kompozitoriui pa skatinti, pasirodė ir spaudoje, patyręs Nadas Rastenis, o dėl vo
ar straipsnis "Lietuviška baleto- Petrausko, Kamavičiaus, A Ra rinko kitokį būdą. Jis kreipėsi Banaitis ^avo operos jau nebe dėti. Banaitį dabar kiek remti tvirtinant, kad Banaitis turi teisę kiško pradėta tartis su kadaise
'
manija, arba nusidavimai apie čiūno, St Šimkaus). O gal emi laiškais į pasiturinčius lietuvius slėpė; priešingai, besidomintiems pradėjo ir lietuvių operos pirma- daryti su savo kūriniu ką norė Lietuvoje dirbusiu prof. Jungferiu
ir
kitais.
profesionalus,
ragindamas
bent
susipamfletinusius
profesorius", gracijoje šis reikalas geriau pa
ją noriai prie fortepijono pade takas Chicagos Lietuvių vyrų damas. "Jis gali leisti jį statyti
kuriame jis kandžiai polemizuoja vyktų išspręsti?". 5) Toliau, su penkiems iš jų pasiryžti mokėti monstruodavo ir negailėdavo žo choras, kuris taip pat pradėjo arba neleisti, jei, pavyzdžiui, jam
Relkalamsl taip užsitęsus, jau
su tada labai baletą kėlusiais B. Banaičiui neįprastu
praktišku- po dešimt dolerių į mėnesį Ba dinių paaiškinimų. Prof. J. Žile stengtis gauti operos klavyrą ir pasirodytų, kad pasišovusieji otaip
buvo lemta, kad kompozi
rnu, jis prideda: "Mano padėtyje, naičio operos fondui. Strurnskiui vičius, kartą su dirigentu V. Ma- pasirūpinti jos orkestravimu. Ba perą statyti nepajėgtų to padary
Sruoga ir V. Krėve.
kaip viengungiui užtektų mene- iš karto pavyko surasti net šešis rijošium, išklausęs tokios de naitis tačiau tam buvo gana abe ti... Šiandien yra parašytas tos torius savo kūrinio išleidimo ne
Amerikoje, išskyrus porą raši sinės paramos gal kokių 70 dolebesulaukė. Išvargintas negailes
tokius asmenis. Deja, ir šiame monstracijos, pareiškė, kad ope jingas. Jis gerai žinojo, kad pa operos klavyras, kuriame yra la tingai progresuojančios Parkinsonių "Aidų" žurnale, Banaitis
spaudai neberašė. Čia jis vis daž rių, ir jau galėčiau rizikuoti iš būrelyje vien J. Bačiūnas ir Nora ra turinti tris veiksmus užsitę- saulinių operų tarpe nebuvo gal bai daug gražios, originaliai lie no ligos ir amžinų nepriteklių,
Vienintelis
niau pradėjo savo aštrias ir kar imtinai atsidėti tokio kapitalinio Gugienė pastoviai tęsė apsiimtus siančius beveik po valandą sce nė vienos, kuri būtų kito muziko tuviškos muzikos.
vis dar tebevertindamas, kad jo
noje.
Banaitis
jiems
taip
pat
pa
dalykas,
kurį
galima
tučtuojau
ištisai
orkestruota.
V.
Jakubėnas
veikalo
rašymui...
Tokio
operos
mokesčius.
Likusieji,
pamokėję
tais karčiai egocentriškai nuspal
opera esanti Į "tik ką užbaigtas
vintas mintis reikšti ilguose laiš kūrimo subsidijavimas rėmėjams keletą mėnesių, sušlubavo ir nu sisakęs, kad kai kurias vietas dar šia proga taip pat buvo spaudoje padaryti ir ką pats kompozito kūrinys, tai dar tebeverdanti, tekuose draugams ir muzikos bei per tris metus kainuotų tik tiek, stojo Banaitį rėmę. Ne veltui numatąs sutrumpinti ir kiek per pastebėjęs, kad "orkestracija nė rius pageidauja, yra tą klavyrą bekunkuliuojanti 'patrova',kurią
kultūros veikėjams. Tokių Banai kiek anksčiau minėtų keletos dai 1955. XH. 24 "Vienybėje", ap taisyti. Jis taip pat pasiskundęs, ra vien mechaninis muzikos per išleisti. Jei savo laiku tautiečiai pavojinga bĄų nešti į stalą". K.
čio laiškų yra išlikę apsčiai, ir nelių premijavimas!" (Čia Banai rašydamas Banaičio operos kūri kad turėjęs daug sunkumų kai kėlimas (instrumentams) - yra angliakasiai galėjo išleisti M. V. Banaitis 1963 m. gruodžio 25
juose vaizdžiai matyti daug tada tis turėjo galvoje tuo laiku "Mar mo sąlygas, J. Bačiūnas rašė: kuriose vietose su libretu: vie tai svarbi kūrybos dalis, taip kaip Petrausko 'Eglę žalčių karalienę', d. Kalėdų dieną tyliai pasimirė
Banaitį ir kitus kultūringus lie gučio", Vargonininkų sąjungos 'Tebūna (tai) vieša gėda užsie nas reikėję pratęsti, kitas pakeis dailininkui spalvų parinkimas". nebūtų per" daug prašytiu r anaujos
globojusioje .t
r Brooklyne, ji tada
tuvius kamavusių rūpesčių, o taip ir kitų skiriamas konkursines pre nio lietuviams jų įstaigoms, jų ti ir panšiai. Kadangi nebuvo ga 9) Jakubėnas taip pat kėlė klau išeivių kartos išleisti 'J C * savo brolio šeimoje.
pat ir Banaičio asmeniškų prob mijas už pavienių dainų parašy- politikai, jų gražiakalbiam vei limybės su autore susisiekti, pats simą — ar būtų verta šią ver Kastytį'. Kai jis bus išspausdintas,
lemų bei jo charakterio bruožų. ;mą). Jis buvo griežtai nusistatęs kėjam... Patys savo kultūrinių tmėjęs rasti iš tokių padėčių iš tingą operą orkestruoti ne pil galima bus pagalvoti ir apie ki
"Jūratės iri Kastyčio" klavyras
Savo profesijoje Banaitis buvo prieš visokius konkursus ir jų ski reikalų nesuprantame, ir niekas eitis. Žilevičius ta proga taip pat nam, jos muzikos lygį neatitin tus, su operos pastatymu susiju iš spaudos išėjo tiktai 1972 m.,
labai reiklus ir laikėsi elitinių riamas premijas. Jis pats konkur- į (mums čia)" nebegali padėti... pastebėjo, kad, nežiūrint Banai kančiam orkestrui, o vien išeivi sius dalykus " 10)
dar visiems septyneriems me
t ^ ^ ^ H . Jis
j ^ suprato
„ ^ — savo —
pažiūrų.
kaip suose niekada nedalyvaudavo ir žymus Lietuvos kompozitorius, čio gausių harmonizuotų liaudies jos sąlygom pritaikytam, suma
Tokia
užsispyrusiai
kompozi
tams praėjus po kompozitoriaus
muziko vertę ir labai nedaugelį apie juos pareiškęs: "Mūsų lietu- j a u pasireiškęs gerais veikalais, dainų, jo opera pagrįsta ne tau- žintam "bėdos" sąstatui. Iš ant- toriaus peršama mintis neliko
reika
~* """"
" su susilpnėjusią sveikata... kuria tosakinėmis, bet visiškai skirtin- i ros pusės, Banaitis netikėjo mė neišgirsta. 1959 m. Chicagoje, mirties. Gaidas spaudai parengė
lietuvių kompozitorių pripažino viškų muzikinių konkursų
šios srities specialistas muzikas
vertais jo kolegos vardo. Vie las atsiduria visuomet truputį naują operą, kuria gal vėliau ne go stiliaus melodijomis. Ir kartu, gėjišku "Jūratės ir Kastyčio" pa- daugiausia solisto Stasio Baro pa
name savo laiškų jis mini, tragikomiškoje padėtyje: jei rim vienas didžiuosimės, — bet jis nors arijų bei chorų melodijos ir j statymu to laiko sąlygose. (Rei stangomis, įsteigtas "Jūratės ir Jonas Zdanius, operą jis įgraviraChicagos Kastyčio" operai išleisti fondas, vo pagal Banaičio originalų
kad dar nepriklausomybės lai tesnieji muzikai sueina į teisėjų šiandiena ją kuria beveik be jo ne liaudinės, jos vis vien artimos i kia nepamiršti, kad
kais Lietuvoje buvę užsimota su komisiją, tai nelieka kūrėjų, ku kių pragyvenimo šaltinių, šiek lietuviškai dvasiai. Jose jaučia- Lietuvių opera tada dar tebuvo kurio pirmininke apsiėmė būti rankraštį, be- stambesnių išleidi
organizuoti kompozitorių sąjun rie ką vertingo galėtų padaryti; tiek palaikomas tik vieno žmo ma gilus lietuviškos sielos bau j pastačiusi tik dvi ar tris operas) M. Rudienė, o inž. J. Jurkūnas, mų ar pataisymų. Greta lietuviš
gą. To sumanymo tačiau tekę na, o jei silpni, be autoriteto tei gaus". Nedaugeliui tada gal bu gavimas. Dabar dar reikėjo operą Taip pat yra pagrindo manyti, muzikas A. Kučiūnas h \ d r . V. ko teksto taip pat įdėta ir ang
atsisakyti, kadangi iniciatoriai sėjai sukviečiami, tai rimtesnieji vo žinoma, kad, mirus Norai Gu- orkestruoti, tačiau Žilevičiaus kad sveikatai ir sąlygoms lei Tauras — vicepirmininkais. Ko liškas vertimas. Banaičio norėto
negalėję surasti vienuolikos įsta kompozitoriai iŠ viso nemato gienei, tas žmogus buvo pats Ba žodžiais "kompozitorius tais da džiant, Banaiti-, nors orkestrui mitetui tačiau užsimotas darbas vokiško teksto teko dėl techniš
sklandžiai.
lykais (dabar) nesirūpina — niekad nerašęs, galvojo pats im- iš karto nėjo labai
tymo reikalaujamų kvalifikuotų prasmės tokiame konkurse daly- čiūnas.
kų priežasčių1 atsisakyti. Taip ganarių tokiai organizacijai. Ta vauti. Tuomet vieni mėgėjai pre- Tokiose sąlygose gyvendamas sveikata ir piniginė- neleidžia to tis orkestracijos darbo. Atsižvelg-J 1951 m pabaigoje fondo kasoje,
(Nulįelta į 3 pusi.)
proga Banaitis dar išdidžiai pri- mijuoja kitus mėgėjus... ir į tuos ir kamuojamas vis blogėjančios padaryti". 8)
damas tačiau į savo nuolat silp- Į įskaitant ir Illinois lietuvių gydy-

Komp. K. V. Banaitis Amerikoje

Šimto mėty

gyvenimas
Vytaoto Matelio

Dailininkas Adomas Varnas pasakoja
JUOZAS PBUNSKIS

(Tęsinys i i praėjusio Šeštadienio)
Tada norėta sukurti tokią draugiją,
kuri jungtų įvairias meno šakas, kaip kad
jos jungėsi Čiurlionio asmeny. Antra, čia tu
rėjo kiek įtakos ir iš Amerikos gautos žinios,
kad ten buvo susikūrusi Roericho draugija,
kuri taipgi apjungė įvairias meno sakas. No
rėjosi, kad jos viena kitą remtų, turėtų vie
na kitai didesnes įtakos, sustiprintų kultū
ros augimo tempą.

-.Tokią Meno kūrėjų draugijos idėją
buvome aptarę su Stasiu Šilingu, su kuriuo
buvome artimame kontakte, — pasakojo Ad.
Varnas. —Nepriklausomybės pradžioje vi
sos meno šakos gyvavo atskirai. Meninin
kai neturėjo jokio organizuoto aprūpinimo.
Todėl, sušaukus visų šakų menininkus,
buvo gyvas pritarimas organizuotis. Ir taip
1920 m. sausio mėnesį buvo įkurta Meno kū
rėjų draugija. Sutrumpintai buvo vadinama

Lemenkudra.
Steigiamajame susirinkime valdybon bu
vo išrinkti pirm. A. Varnas, sekr. F. Kirša,
iid. J. Naujalis, nariai: Maironis, St. Šilingas,
P. Galaunė. Draugija veikė sekcijomis: Te
atro, Muzikos, Meno ir Literatūros — iš viso
4 sekcijos. (Meno sekcija pradžioje vadinosi
Plastikų.).
—Man, kaip pirmininkui, — pasakojo
Varnas, — darbo buvo daug. Kartą sutiktas
VacL Biržiška (kuris tada tvarkė universi
teto biblioteką) tarė: "Ko taip iškišęs liežuvį
bėgioji?" O bėgioti reikėjo į įvairias minis
terijas. Juk viską organizavome iš nieko. Te
ko dirbti, nesiskaitant nei su darbo valan
domis, nei su asmenišku pinigu.
Meno kūrėjų draugijai būtinai reikėjo lė
šų, o valdžios iždas buvo tuščias. Nebuvo
Švietimo ministerijoje pinigų nei meno mo
kyklai. Tada nuėjau pas ministerį pirmininką
E. Galvanauską — pasakojo Ad. Varnas, —
ir, kaip Meno dr-jos pirmininkas bei pašto
ženklą spausdinimo prižiūrėtojas, pasiūliau,
kad Steigiamajam seimui paminėti išldeidžiamų pašto ženklų vieton dviejų serijų, būtų
trys, to* trečiosios pajamas skiriant Meno
kūrėjų draugijai. E. Galvanauskas sutiko.
Tie papildomieji ženklai buvo tik vieną dieną
pardavinėjami Lietuvos paštuose, o visa kita
buvo parduota užsienic filatelistams už pu
sę milijono markių.
Tuos pinigus panaudojome iš Tilžės te
atro pirkti šešių operų kostiumus. Kostiumų
apžiūrėti ir nupirkti buvome nuvažiavę su
Meno kūrėjų dr-jos reikalų vedėju teatralu
Ant. Sutkumi Nupirkę šešių operų kostiu

Tm

I

1

mus, pargabenome juos į Teatro rūmus Kau
nan. Bet pradžioje neturėjome žmogaus, kas
juos prižiūrėtų, o priežiūros reikėjo, ypač,
kad pradėjo ir provincija kostiumus skolin
tis. Pusę metų tuos kostiumus turėjau aš
prižiūrėti ir dėl to buvau teatralų pramintas
"naftalinščiku" — kostiumus reikėjo sunaftalininti, ginant nuo kandžių. Vėliau tų kos
tiumų priežiūrą perėmė mano žmonos sesuo
Elena Zateplinskienė, kuri tose pareigose iš
buvo iki 1944 m.
Steigiant meno mokyklą
A. Varnas dalyvavo ir Meno mokyklos
steigime. Apie tai pasakojo:
— Pirmučiausia buvo įsteigti Paišybos
kursai, kuriuos vedė dailininkas Vienožins
kis. Veikė jie senamiesty, liaudies namuose.
Kursus globojo Meno kūrėjų dr-ja, kurios
pirmininku teko būti man. Kursuose dėstė
dail. Galdikas, rodos šlanelis. berods ir Di* mtimJJm

iui£fc
i***.

džiokas bei Sodeika. Kursai veikė pora
metų. Dail. Vienožinskis uoliai ėmėsi iniciaty
vos steigti Meno mokyk% ir gavo sklypą 9-me forte. Kažkaip išgavo geležinę tvorą iš
Krašto apaugos ministerijos. Sklypą aptvė
rė ir tada ėmėsi statybos darbo. Be tvoros anų laikų priemiesčių padaužos būtų viską iš
nešioję. Dalis plytų buvo paimta iš forto.
Studentai patys padėjo -j- vieni plytas plėšė,
kiti mūrininkams padėjo jas krauti.
Meno mokyklai iš Švietimo ministerijos
negalėjome gauti lėšų, yi& prašė palaukti.
Bet 180.000 litų davė Žemės ūkio ministeri
ja, kuriai vadovavo Myk. Krupavičius. Pama
tėme, kas yra mūsų tikras bičiulis.
— Ar Jūs turėjote ryšio su Vilkolakiu?
— Dirbome kartu su Ant. Sutkum, Baliu
Sruoga ir Vyt. Bičiūnu, kurie buvo Vilkola
kio šulai. Visų buvo noras turėti satyrinį te
atrą. Man daugiau teko būti žiūrovų, pritarė
ju, o ne aktyviu Vilkolakio kūrėju.
— J ū s buvote pasidaręs ekspertas — grafologas...
— Kipšas žino, kuo aš nebuvau. Prasidė
jo nuo peoviakų — lenkų perversmininkų
bylos. Teismui reikėjo daugiau ekspertų, tai
pakvietė ir mane. Reikėjo nustatinėti parašų
tikrumą, identifikuoti rankraščius. Nebuvau
specialistas, tokių tada neturėjome; buvau
kviestas kaip dailininkas, dailyraščio moky
tojas. Vėliau išsirašiau iš Prancūzijos braižo
studijų knygas, kur buvo aiškinama braižo
psichologinė reikšmė ir t.t. Kaip grafologui
teko dalyvauti daugiau kaip 600 bylų. Viena
stambesnių buvo Pašto ženklų byla. Cia su
gaišau trejus metus, skirdamas tam visą lai-
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Nauji leidiniai

VACBABL
•
ZANAVYKU A, I tomas.
Redaktorė Alicija Rūgytė. Išlei
do Lietuvių istorijos draugija
1978 m. Chicagoje. Redakcinė
komisija: pirmininkė — Alici
ja Rūgytė, nariai — kuo. Jo
nas Duoba, Jonas Kaunas ir
Juozas Tamulis. Viršelį piešė
Antanas Tamošaitis. Spaudė
Draugo" spaustuvė, 4545 W. I
63rd St., Chicago, IL 60629- Ti
ražas 1000 egz. Kongreso bib
liotekos katalogo kortelės Nr. j
78-61846. Leidinys didesnio for
mato, 368 psl., iliustruotas, kai
na 10 dol., gaunamas ir "Drau-

• ENCYCLOPEDIA LITUANICA, Volume VI. V—Z Supplement, Index, Map of Lithuania. Edited Simas Sužiedėlis and
Antanas Vasaitis. Editorial Assistant Rita Kapočius. Published by
Juozas Kapočius. Printed in
the United Statei of America.
Encyclopedia Lituanica, 395 W.
Broadway, So. Boston, Mass.
02127. Library of Congress Catalog Number 74-114275.
Tai paskutinis Encyclopedia
Lituartica tomas.
Milžiniškas
darbas išvežtas iki galo. Tai Jo
kių priešų, nė laiko neiš
griaunamas paminklas, pastaty
tas šviesios mūsų išeivijos pla
čiausiai lituanistikai pasaulinėje
mokslo plotmėje. Leidėjas ir re
daktoriai padarė daugiau negu
buvc galima tikėtis. Už tai jie
verti virų padėkos ir pagarbos.
Paikutinį Encyclopedia Litua
nica tomą apima V, W, Y, Z ir ž
raidės. Tai labai turtinga vardų,
vietovių ir įvykių panorama,
pateikta su precizišku aprašymų
tikslumu, paįvairinta akylai at
rinktomis ir neblogai atspausdin
tomis iliustracijomis.
Gerą trečdalį 540 puslapių to
mo užima papildymai. Čia vėl
alfabeto tvarka
užgriebiama
visa tai, kas buvo verta, bet dėl
įvairių priežasčių nepakliuvo į
ankstesnius enciklopedijos tomus
Gale dar yra indeksas, apimantis
visas sritis ir visus šešis enciklo
pedija: tomus, leidinio bendra
darbių sąrašas ir Lietuvos žemė
lapis.

Knygos pratarmėje; redakto
rė, be kita ko, sako: "Čia sudė
ta, kiek tremtyje buvo galima
surasti medžiagos apie Zanavy.
kijos krašto kilmę, jos vysty
mąsi, gyvenimo būdą, kalbą
ir t. t , žodžiu, norima nušvies
ti įvairiais atžvilgiais šio kraš
to savitumus.
Šis tas yra perspausdinta iš
jau spausdintų, bet dabar jau
retai užtinkamų studijų, kaip
kun. J. Staugaičio (vėliau vys
kupo), prof. dr. kun. J. Totorai
čio, bet didesnioji dalis yra pa
ruošta naujai".
Knyga padalinta į tris di
džiąsias dalis: Zanavykijos is
torija; Zanavykų kraštas; Za
navykijos kai kurios vietovės
ir įstaigos. Savo ruožtu šios
trys dalys skirstomos vėl j ati
tinkamus skyrius. Pavyzdžiui
pirmojoje knygos dalyje vienas
skyrius liečia Zanavykijos proistorę. Tai ištisa daugiau 30
puslapių studija, labai kruopš
čiai parengta prof. Jono Puzino. Tai paskutinis prieš mirtį
šio mūsų proistoriko raštas.
Toje pat knygos dalyje apie za"

I

Iš amerikiečių poezijos
LIND8AY

BALANDIS IR NAUJAS SNIEGAS
Ai duodu tau sniego namą,
aš duodu tau vėliavą vėjo viri jo.
Ai duodu tau sniego krūmus —
vienoje ūgoje eūėje.
Ai duodu tau sniego balandi
ir noriu, kad tu jį mylėtum.
Per langą sniego balandis išskrenda
į smego namą.
Vaiduoklis jis; be šešėlio.
Ir jo šauksmas yra meilės šauksmas,
ii sniego pievos;
ii blizgančios angeliškos pievos
atskHndąs>
(Ten, kur jis vaikščiojo baltoje šviesoje.)
MELVILLE

CANB

-

SNIEGAS VAKAROP

Nuotrauka Ingos Janonytfc
vaizdų tapyba, sudėtingas tėvišmų ir vaidinimų išgyvenimų
kontrapunktas, staigūs nuotaikos
lūžiai A. Švažo 'Vizijose' užlei
džia vietą susikaupimo meditaci
jai, tarsi įsikklausant į paslaptin
Pastaruoju metu Lietuvoje į gą šešėlių šlamėsi kosminių erd
lietuviškosios poezijos žodį ir vaiz vių tyloje".
dus ypač atkreipė dėmėsi dailės
ir teatro žmonės. Tenykščiuose
teatruose jau yra įprasta išvys
tyti ir išgirsti to ar kito poeto pos
mu:, paverstus viso vaka'o garsi
niu ir vizualiniu spektakliu. Išei
vijoje šitai* taipgi buvo įkūnyta
su ligi šiol nepamirštamu Done
(Atkelta ii 3 pusi.)
laičio "Metų" pastatymu Chica
goje. O Lietuvoj į poeziją įsi liausiai tapo bent dalinai įvyk
kniaubė ir dailininkai — grafi dyta kompozitoriais valfa, už
kai. Pavyzdžiu gali būti ir šį ru tikrinant jo veikalą originalo pil
denį Vilniuje vykusi Algimanto numoje ateičiai.
Švažo tokios supoetintos grafikos
paroda, kurioje dominavo V. My 1. Laiškas A. Kučiunui, 1952. V. 26
(Lietuvių muzikologijos archy
kolaičio — Putino, Vytauto Ma
vas
(LMA) Inventoraus Nr. 38)
černio, Justino Marcinkevičiaus
2.
V.
Jakubėnas,
Draugas, 1959.
poezijos ir liaudies dainų para
XII. 5
frazės Algimantas Patašius "Kul 3. Laiškas J. Žilevičiui apie komp.
tūros barų" 11 numeryje, aptar
J. Gruodį, nedatuotas (LMA Inv.
damas minimą A. Švažo grafiką,
Nr. 25)
ATSIŲSTA PAMINĖTI
be kita ko, rašo: "Grafikas tiesiog 4. ten pat.
— LAIŠKAI
LIETUVIAMS, išreiškia tai, ką jame sužadino 5. Žiūrėk 1.
1978 m. gruodžio mėn., Nr. 11. Ad perskaitytas poetinis žodis. Saky 6. ten pat
7. A. Jacikevičiaus prisiminimų
resas: 2345 W. 56th St, Chicago, sim, sodri V. Mačernio 'Vizijų'
apie Banaitį rankraštis, psl. 14,
IL 60636. Prenumerata — 6 doL
(LMA)
"Lietuvių
— AKIRAČIAI, 1978 m. lapkri 4364 Sunset Blvd. Hollywood, CA 8. Straipsnio rankraštis
Dienoms",
1957.
VI.
6
(LMA
Inv.
čio mėn., Nr. 10. Adresas: 6821 S. 90029. Prenumerata — 15 doL
Nr
7)
Maplewood Ave., Chicago, IL
— SVEČIAS 1978 m., Nr. 2, Ad
9. Banaičio lietuviškos operos klau
60629. Prenumerata — 8 dol.
resas: Kun. A. Trakis, 6620 S. Stsanti, "Draugas", 1959. XTL5
— LIETUVIU DIENOS, 1978 Louis Ave., Chicago, IL 60629. Pre 10. Jieškomi sponsoriai, "Vienybė",
m. lapkričio mėn., Nr. 9. Adresas: numerata — 4 dol.
1957 m. gruodžio mėn.

navykų šnektą ir bendrinę kal
bą rašo dr. P. Jonikas, apie za
navykų tautinius drabužius ir
zanavykų liaudies meną — An
tanas Tamošaitis. I r kitose
knygos dalyse aprašymų bei
atsiminimų forma yra sutelkta
aibė medžiagos, spalvingai nu
šviečiančios šio Lietuvos kam
po praeitį ir visą šakotąją te
nykščių gyventojų buitį.
Knyga yra išeiviškasis pa
minklas nepamirštamai gimti
nei. Tačiau
"Zanavykija" bus
patraukli ir joje negimusiam,
net jos nemačiusiam išeivijos
jaunimui, šiandien kartu su vi
sa Amerika taip atkakliai jieškančiam savo šaknų —roots.
Šimtuose darbų nepavargs
tanti ir kitiems pavargti nelei
džianti šios monografijos re
daktorė Alicija Rūgytė vėl
įkūnijo didelės apimties užmo
jį, kurio čia yra dar tik pirmo
ji, o jau net labai daug sverianti
dalis

ką nuo darbo Meno mokykloje. Ta sugaištis pasiekti lubas. Penktame aukšte, virš stogų,
buvo kalta, kad negalėjau įvykdyti dar vie kiti namai langų neužstodavo, tai kambarys
no sumanymo — šaržais iliustruoti Vilniaus buvo gana šviesos. Vienas stambus langas
užgrobimo bylą. Tada man min. Zaunius buvo vienoj sienoj, kitas kitoj. Čiurlionis mus su
padėjęs nuvykti į Genevą, dalyvauti Tautų tiko labai entuziastingai. Sukinėjosi po kam
sąjungos posėdžiuose, kur sudariau apie 200 barį, mums kažką rodė. Labai apgailestavo,
škicų — medžiagos šaržams. Tik pašto ženk kad iš anksto nežinojęs apie mūsų atvykimą
lų byla sukliudė užbaigti šį planą.
ir neturįs dabar kuo mūsų pavaišinti. Į kam
— Jūs piešėte Vytauto Didžiojo portretą barį užlipome laiptas, jokio keltuvo ten ne
buvo. Čiurlionis buvo linksmas, švelnus,
1930 jubiliejaus metais?
— Pirmąjį Vytautą piešiau 1919 metais; plaukai dideli, veidas malonus.
Pas Čiurlionį pabuvome apie valandą. Pri
tas buvo dekoratyvinio pobūdžio, spalvotas.
siminiau
savo tėviškę ir net padainavau
Vėliau 1922 m. sukūriau Vytauto Did. at
vaizdą litams. Nusižiūrėjau į Matejkos. pieštą Čiurlioniui dainelę "Valio dalgele", kurią pas
Žalgirio mūšyje. Stebėjau ir tais laikais nau mus labai savotiškai, tęstinai dainuoja. Pa
dojimą, daugiau iš slaviškų vadovėlių paim sakiau jam, kad tai mūsų, Joniškio lygumų,
tą. Ta medžiaga pasinaudojau, bet kūriau sa daina. Čiurlionis tuoj griebėsi užrašyti dai
varankiškai, drabužius pritaikiau, panaudo nos žodžius bei melodiją ir buvo daina labai
damas geometrines figūras aprangai. Vėliau patenkintas.
tas portretas, drauge su aštuoniais kitais vei
Buto sienose buvo matyti kažkokių pa
kėjais, buvo multiplikuotas mokykloms. Por veikslų, bet jie nebuvo paties Čiurlionio dar
tretų buvo išleista po 3.000. Tuo reikalu bu bai. Kambaryje stovėjo ir fortepijonas. Kal
vo susitarta su Švietimo ministerija.
bėjomės dar lenkiškai. Tada Čiurlionis dar
nebuvo reikiamai pramokęs lietuviškai.
Atsiminimai apie Čiurlionį
— Antrą kartą susitikau su Čiurlioniu
Dail. Adomas Varnas turėjo ryšių ir su 1909 m., kada svetimu — prancūzo — pasu
(M. Petrausko parūpintu Paryžiuje), iš Si
M. K. Čiurlioniu.
— Su Mikalojum Čiurlioniu buvau susi cilijos atvykau į Lietuvą, — pasakojo toliau
tikęs tik du kartu, — pasakoja Ad. Varnas. Ad. Varnas. — Čiurlionį tada radau Vilniuje,
— Pirmą kartą — 1905 m. birželio mėnesį, Rūtos draugijos patalpose. Ta draugija bu
kai P. Rimša, Ad. Staneika ir aš per Var vo Čiurlionį užprašiusi sukurti stambią už
šuvą važiavime į Lietuvą. Mikalojų Čiur dangą scenai. Ji man padarė didelį įspūdį;
lionį
radome
Varšuvoje.
Nebeatsi kukli savo spalvomis, bet turėjo daug mistiš
menu gatvės, tik žinau, kad jis tada gy kumo atlikime: ramovė prie ežero kranto,
veno vieno namo palėpėje. Turėjo didelį kam po ąžuolu aukuras su degančia ugnele; de
barį, tik tokį žemą. Kone rankom galėjom besuotas dangus, debesėliai labai atsispindi

Vytauto Mačernio
poezija grafikoje

K. V.

Amerikoje

lengvai banguojančiame ežere, sudarydami
pailgas, į apačią puolančias linijas. O pa
veikslas buvo didumo bent penkiolikos pė
dų, o gal ir daugiau.
Čiurlionis tuo metu labai trumpą momen
tą buvo atvykęs į salę. Paklausė, kaip patin
ka uždanga. Pasakiau, kad patinka, bet tik ji
ne mano žanro.
Su Čiurlionio kūryba ėmiau daugiau su
sipažinti jau 1907 m. Tada Vilniuje įvyko pir
moji lietuvių dailės paroda. Buvau ir a š pa
kviestas dalyvauti, tačiau dar nebuvau ta
pyboje labai daug pažengęs, tai atsisakiau,
net ir apie pačią parodą kiek satyriškai atsi
liepdama0;, matyt, tuo metu buvau tokios re
voliucinės atmosferos įtakoje.
Bebūdamas Šveicarijoje, skaičiau paro
dos aprašymą. Iš Lietuvos gaudami laikraš-

Staiga, dangus tapo pūkas.
Diena,
anksčiau buvusi žvarbiai šalta,
suminkštėjo, nurimo.
Tyliai,
iš kažkokio mums nematomo žydinčio medžio,
milijonai žiedlapių, vėsių ir baltų —
pasklido ore;
leidosi, kūo —
krito žemyn,
kartu su ant mūsų nukrentančia naktimi.
JOHN

GOVLD

ČIUOŽĖJAI
Čiuožėjai,
juodos kregždės!
Čia lekiančios, čia puolančios žemyn.
Nešamos vėjo gūsio;
painiose kilpose ir išlenkimuose.
Juodos kregždės —
čiuožia ant užšalusios upės!
Ir spraktelėjimas jų pačiūžų ant ledo,
yra garsas —
kai vienas plono sidabro sparnas
prisiliečia prie hito.
.... -

JOHN

HALL

WHEEL0CK

TYLINČIOS DULKĖS
Delnuose laikau susėmęs saujelę dulkią;
iškeliu jas aukštyn.
Čia — minties motina.
Iš šios (medžiagos šviečiantys dangūs yra padaryti.
Besijuokiančios lūpos; kojos toli keliavę.
Veidas, kūnas, kurį mylėjai
Dabar tiktai dulkėsi nieko daugiau ir nieko mažiau.
Saujelė dulkių, kartą turėjusi sąmonę.
Iškentėjusi baimę, aistras.
Ir vėl iškentėsianti aistras, skausmą ir mirtį.
Nes nors kūnas turi mirti. Dulkės — gyvens.
Vos įsisąmonindamas, ką tai reiškia —
savo delne laikau paties Dievo gabalėlį.
Užmigusį tarp dviejų budėjimų.

čius. leisdavome juos per rankas grupelės
studentų Paryžiuje, Berne, Ženevoje, Romoj.
Taip tarp mūsų cirkuliavo "Vilniaus Žinios",
"Tėvynės Sargas", "Draugija" ir kiti laikraš
čiai bei naujai išeinančios knygos.
Parodos įspūdžius "Vilniaus Žiniose" ap
rašė Puidienė. Ji ypač garbino Čiurlio
nį. Mums Čiurlionis irgi atrodė labai įdomus.
Paliko tokie patrauklūs įspūdžiai Vėliau,
daugiau Čiurlionio kūrybą pažinus, krito į
akis jo originalumas.
Antroje lietuvių meno parodoje, kuri įvyko Vilniuje metais vėliau, dalyvavau ir aš
su vienu kūriniu — "Vakaras", — pasakojo
Ad. Varnas. — Jame buvo pavaizduota tokia
lyg dvasia, ištįsusi rūku. Sėdi menininkas,
kurį ta mūza bučiuoja į kaktą Paveikslą bu
vau nutapęs Šveicarijos kalnuose, žiemos
metu.
Toje parodoj dalyvavo ir Čiurlionis. Ra
šydamas parodos apžvalgą, Ad. Jakštas kaž
kaip atsiliepė, kad Čiurlionio paveikslai esan
ti kažkokia neaiški abra • kadabra. Esą, va,
Varno paveikslas — visai aiškus. Nenuosta
bu, kad Jakštas tada taip pasakė, nes anuo
laiku daugeliui Čiurlionis buvo "abra-kadabra", tuo labiau Jakštui, kuris visada buvo re
alistas, kurio galvosena buvo labai konkreti.

AZuolai prie Nemuno

PLETCHBR

— Daugiau su Čiurlionio kūryba teko su
sidurti 1920 metais, kada, pasirašius taikos
sutartį su Rusija, Čiurlionio paveikslai iš
Maskvos (kur .,. J gulėjo pas Jurgį Baltrušai

Vertė D. S.

tį) buvo pargabenti į Lietuvą. Paveikslai pa
teko į Švietimo ministeriją, kuri nusiskundė,
jog neturi tinkamų patalpų ir negali imtis jų
globos. Kreiptasi į Meno kūrėjų draugiją, nes
žinota kad ji turi šiokias tokias patalpas ir
gali tam reikalui skirti bent vieną kambarį.
— Aš tada buvau Meno kūrėjų draugijos
pirmininkas, — pasakojo Ad. Varnas. — Pa
veikslus sutiko globoti Meno kūrėjų drau
gijos Plastikos sekcija, kurios pirmininkas
buvo dail. Justinas Vienožinskis.
Buvo suorganizuota komisija, kuri pra
dėjo savo darbą, nustatydama paveikslų pa
vadinimus. Daugeliui paveikslų pavadinimų
trūko, ypač rečiau minėtų kataloguose, spau
doje. Komisija į talką pasikvietė Čiuriionio
seseris Jadvygą ir Valeriją, bei brolius Povi
lą ir Stasį (kuris vienu metu buvo susisieki
mo ministeris; Povilas dėstė architektūrą
Kauno meno mokykloje). Trečiosios Čiur
lionio sesers tada Kaune, berods, nebuvo.
Buvo dar vienas uždavinys — išgauti
Čiurlionio kūrinius iš jo giminių. Jie mielai
paveikslus perdavė, nes jau buvo pasiūlytas
projektas sukurti meno galeriją, pavadinant
ją Čiurlionio vardu.
Panaudojome parodų katalogus, kitus
šaltinius ir atstatėme paveikslų pavadinimus.
Sunkiausia buvo su paveikslais, buvusiais
pas gimines. Reikėjo pasikliauti giminių pa
sisakymais. Atsimenu, dėl vieno paveikslo
pavadinimo buvo ilgesnių ginčų.
Paveikslai iš Maskvos atėjo jau įrėminti.
Tačiau buvo kai kurie apgadinti. Berods dail.
Šimoniui buvo pavesta juos aptvarkyti
(Bus daugiau)
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D R A U G A S — MOKSLAS, M E N A S , LFFERATORA

,Draugo" 1978 metų kultūrinio priedo
turinio ir pavardžių rodyklė (indeksas)

soliste Gina Capkauskiene
2. 25
VALLENS. Dagmara.
Pabaltiečių
poezijos popietė New Yorke
4. 8
VIRBELIS, A. Užiaisytina muzikinė
spraga 7. 1
• Jurgis Jankus. A N A P U S RY
VISVYDAS, Pr. Pusė šimtmečio ati
T O J A U S . Romanas. Išleido "Aduota muzikai 12. 2
teitis", ( 1 7 6 8 9 Goldwin Drive,
TEATRAS
Southfield, Mich. 48075) 1978
BLEKAITIS, Jurgis.
Kelios teatro metajs. Literatūros serija Nr. 16.
sukaktys, jo kūrėjas ir daly Aplankas — autoriaus. Spaudė
viai 12. 16
"Draugo" spaustuvė, 4545 W .
Ir vėl Antras kaimas. Pokalbs su A. 63rd St., Chicago, IL 60629. Lei
T. Antanaičiu 4. 8
dinys 296 psl., kaina — 7 dol.,
JANKUS, Jurgis. Po jaunųjų spek
kietais viršeliais — 9 dol., gau
taklio 4. 29
k. ž. Antrojo kaimo antrasis spek namas ir "Drauge".

Nauji leidiniai

4

t

KMZtimvns BARĖNAS

*
-

aminis

r

išeivijos grožinės literatūros der
lių. Meistriškas autoriaus pasa
kojimas labai pagauna skaityto
ją. Romano puslapiuose šiandie
ninis gyvenimas. Ir labai komp
likuotas to gyvenimo
nuotykis,
kada žmogaus sąmonė ir pasą
monė susipina į kone kriminali
nių įvykių sunkiai atrišamą maz
gą. Bet Jurgis Jankus visa tai
mezga su įgudusios plunksnos ir
didelio talento tikrumu.

KAROSATTE, Violeta. Šokis visų
menų motina 1. 14
Paienge Povilas Gaučys
AN1CAS, Jonas Lietuviškąją tarybi
KRISTOtLAJTYTE, Vida. Vlado 2inę enciklopediją
pavarčius
liaus kūrinių paroda New
4. 8
Yorte 1. 21
BAGDANAVICIUS, Vytautas, Londo Mln. P. Kūrybinių pastangų vingiuo KURAUSKAS, Algirdas. DaH. Tetesno svarstymai 9. 30; 10. 7,
se 4. 8
foras Vairus ir generacijų ry
14, 21, 28; 11. 4, 11, 18
šiai 12J3
NAKAS, Alfonsas. Liūnės Sutemos
CIBAS, Daumantas, Kalifornijos 2e- i
LAPĖ, Pranas. Sustoję dailės laik
viešnagė Detroite 3. 4
maitkiemis 9. 2
rodžiai. Realizmas, socialis
02ELLEN£, Sofija. įspūdžiai iš KoGLIAUDĄ, Jurgis. Rusų emigracijos
tinis realizmas ir tapyba Lie
lumbijos 10. 14
taklis Chicagoje 4. 29
Jurgio Jankaus romanas yra la
mozaika 4. 15
tuvoje 2. 4
Pokalbis su poetu Tomu Venclova
krp. Jono Jurašo režisuotasis "Pasi bai stambus indėlis į šių metų
GUSTAITIS, Algirdas. Lietuvos kny
apie tarptautinės rašytojų '• " Kasmetinės dalės premijos
• Kazimieras Barėnas, KILO
vaikščiojimas
mėnesienoje"
gų
įrišimas
XV — XVIII
reikalu 11. 18
draugijos — PEN klubų su
6. 10
GRAMAS C U K R A U S . Novelės.
amž. 8. 12
Vfln P. Menas, kaip gyvenimo veid KVIKLYTE, R. Aktorius Jonas Kelevažiavimą Australijoj 1. \
dvelkia
Išleido Algimanto Mackaus kny kiekviename puslapyje
J. Pr. Ramonio žemėlapių rinkinys Pokalbis apie premijuotą veikalą su
rodžio problema 6. 4
čius — deimančiukas
mūsų
gų leidimo fondas 1978 metais visapusišku literatūriniu tikru
9. 30
romano konkursą laknėjusiu j PECIORAJTĖ, Austė. Lietuvis patateatre 4. 29
Chicagoje.
Tiražas 700 egz. A p  m u . Šios gerosios Kazimiero Barė
k. brd. Donelaitiško
rudenio gėry
AnatoHjum
Kairiu
ha amerkiečiams 5. 27
LANDSBERGIS, A. Teatriniai laiškai
autorium
bės M). 21
lankas
ir
titulinis
puslapis Vlado n o braižo savybės pastarojoje
MURINAS,
Bronius.
Portretų
ir
pei
iš Europos. Arlekino pėdsa
4. 15
k. ž. Dialogas apie psichiatrini tero- Į p,.
zažų
kūryba.
DaH.
Miko
SUeiZiliaus.
Spaudė
M.
Morkūno knygoje dar labiau
išryškėja,
kais Stockholme ir Kopenha
V. Argi turėtų būti kaip yra?
rą 4. 29
kio
85
metų
sukakties
proga
spaustuvė,
3001
VVest
59th
St., tapdamos išskirtiniu mūsų lite
goje 8. 5
10. 14
P. Kas yra tas Vakarų pašau- į
10. 7
" " Šekspyro "Coriolanus" Lon
Poezijos dienos ChiChicago, IL 60629. Library of ratūros lobiu. Knygon sudėta 15
• s ? 8. 5
PLIOPLYS, Audrius. Pabaltiečių ir
done U. 4
cagoje 6. 4
Congress
Catalog Card Number: novelių.
PUOPLYS, Audrius.
Savo "Roots" RAILA, Bronys. Keleto minučių praČiurlionio įtaka rusų avan NAKAS, Alfonsas. Nauji Stratfordo
78-67247.
Leidinys kietais virše
beneškant 1. 14
gardui 2. 25
įteikiant Bernardui
įspūdžiai 8. 12
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jos. Vert* D. S. 12. 30
perskaičius (A. Rūtos) 4. 8
VALIULIENE, Gailutė. Pokalbs su
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