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Adalberto Staneikos mirties dešimtmetį minint
Prieš dešimtį metų, 1962 m. j
va-sąrio 17 d., širdies smūgio iš
tiktas Wyncote, prie pat Phila
delphijos, Pensilvanijoje, išsisky
rė iš mūsų tarpo iškilus senosios
kartos dailininkas, nepriklauso
mos Lietuvos diplomatas, taurus
lietuvis
patriotas
Adalbertas
(Vaitiekus) Staneika. Lietuvių
tauta neteko daug jai nusipelniu
sio vyro, jo artimieji — švelnios
sielos ir gilios asmenybės žmo
gaus. Š. m. birželio 25 d. a. a.
Adalberto Staneikos artimieji su
sirenka į tuos namus, kur daili
ninko kurta ir praleista paskuti
niosios gyvenimo dienos. Susipa
žįstant su jo kūiybos palikimu ir
apžvelgiant jo nueitą gyvenimo
kelią.
Laisvės kovų tradicija šeimoje

AR JAUNIMAS VIEN TIK SUKS?
Antraštinis klausimas kyla, tu
rint prieš akis
artėjantį Jau
nimo kongresą. Būtų blogai, jei
gu tasai jaunimas Chicagon,
stovyklon ir studijų dienosna su
važiuotų tik kaip į didesnio po
būdžio gegužinę vien pasišokti.
Lygiai traukytume pečiais, jeigu
jaunimas sulėktų kongresan su
profesoriška
išraiška veiduose,
paremtų už stalų ranka smakrus
ir enšteiniška rimtimi svarstytų
vien akademinio pobūdžio te
mas. Ir vienu ir antru atveju
sakytume, kad su mūsų jaunimu
yra kažkas kažkur negerai. Jau
nas ir sveikas žmogus turi džiaug
tis gyvenimu ir tą savo džiaugs
mą reikšti daina,, šokiais, apla
mai linksmo pobūdžio nuotaika,
susirinkus didesnin būrin. Bet
taipgi jaunas ir natūralus žmo
gus visada turi būti kupinas idea
listinio užsidegimo, siejamo su sa
vo tautos šiandieniniais siekiais,
su viso pasaulio šviesesnės atei
ties troškimu. O tų idealų įkūni
jimas jau negali remtis vien šo
kiais, reikia taipgi
rimtesnių
minčių, reikia visai ne juokais
pasukti galvas, kaip ir kuriuo ke
liu eiti, kad jis nesibaigtų akligatviu, o apjuostų visą žemės rutu
lį, kad ijo šalikelės žaliuotų ir
dvelktų neišmatuojamų platybių
laisvuoju vėju. Visam tam vien
tik šokių muzikos nepakanka, bū
tina ir gilesnių svarstymų, reikia
ir darbo ryžto ir tesėjimo ištver
mės.

niversitetc. Ten visos dienos yra
skirtos daugiausia visuomeninio
ir kultūrinio pobūdžio
prob
lemoms, kurių įkūnijimo pastan
gose darytųsi skaidresnė ne tik
mūsų visuomenė, mūsų tauta ir
pasaulis, bet ir pats jaunimas
augtų pilnutinesniu žmogumi.
Lygiai ir stovyklos programoje,
šalia stovyklinio lengvumo, ne
trūksta ir studijinio bei kūrybi
nio pobūdžio darbų.
Žodžiu, Jaunimo kongreso pla
navime ir jo detalioje programoje
apstu ir šio, ir to. Sakytume, jog
gilesnio turinio studijinė pro
grama net vyrauja prieš grynai
pramoginę, kuri kongresan įsiter
pia tik kaip atokvėpio valandos
po rimtesnių užsiėmimų.

Likimo lemta, kad Adalbertas
Staneika ir gimė ir mirė ne savo
tėvų žemėje. Pasaulio šviesą jis
išvydo 1885 balandžio 23 d. Lė
kių dvare, Galicijoje. Jo tėvas An
tanas Staneika, kilęs nuo Sintau
tų (Šakių aps.), buvo aktyviai
įsijungęs į' 1863 m. sukilimą ir
kovose su rusais buvo sužeistas
net 7 kartus.^, Nepavykus sukili
mui, Antanas Staneika buvo pri
verstas pasitraukti iš Lietuvos ir,
atsidūręs tuo metu austrų valdo
moje lenkiškoje Galicijos dalyje,
buvo kunigaikščio Liubomirskio
Lėkių dvaro ūkvedžiu. Tačiau
maištinga Antano Staneikos dva
sia netrukus jį nuvedė Italijon,
kur 1866 m. įstojo į Giuseppe GaI

veninio sąlygos buvo labai sunI kios, maistas menkas. Vienas
Varšuvos lietuvis, lankęsis Kro
ribaldi dalinius, kovojusius dėl kuvoje, apie lietuvių studentų pa
laisvos ir vieningos Italijos. Kaip dėtį šiaip rašė: “Ką tik mačiausi
žinia, Garibaldis buvo palaikęs su Varnu. Dieve mano, koks su-,
ryšius ir su 1863 metų sukilimo vargęs, suliesėjęs, sudžiūvęs, gali
vadais Lietuvoje. Po nepavykusių sakyti, tik šešėlis. Skirgaila, gali
kovų 1867 m. suėmus Garibaldį, sakyti, badauja...” (J. Rimantas,
Antanas Staneika vėl grįžo į Le Petras Rimša pasakoja, Vilnius,
kais. Vedęs žemaitę
Karoliną 1964, p. 93). Ypačiai sunkiai gy
Prielgauskaitę, augino keturius veno A. Staneika. Apie jį Rimša
sūnus ir dukterį. Lėkiuose 1885 šiaip pasakoja: “Štai Staneika —
metais gimė ir Adalbertas Stanei 1863 metų sukilimo dalyvio —
sūnus, išaugęs toli
ka. Vėliau Stancikai iš Lėkių per emigranto
nuo
Lietuvos,
visai nemokėjęs lie
sikėlė Krokuvon. Kad ir gyventa
tuviškai,
išgyvenęs
sunkų konf
svetimame krašte, kad ir tarpu
liktą
su
tėvais.
Aš
jį
radau, stu
savyje kalbėta lenkiškai, bet šei
dentų
būrelyje.
moje vyravo lietuviška dvasia:
— Broliukai, priimkite, tėvas
motina kvėpė vaikams meilę sa
išvarė,
— jis kreipėsi į Skirgailą,
vo tėvų žemei, o tėvas, pasako
damas apie laisvės kovas tiek sa Varną ir Šlapelį, sulankstytu vir
vame krašte, tiek ir Italijoje, žie duliu nešinas.

JONAS PUZINAS

bė į jaunųjų, širdis laisvės ki
birkštis. Tų nuotaikų paveikti,
broliai dažnai ^aisdavę, kaip jie
užaugę vaduos Lietuvą iš rusų
priespaudos...

Varganais mokslo keliais
Adalbertas Staneika vidurinį
mokslą ėjo Krokuvos Šv. Onos
gimnazijoje. Čia jau ėmė reikštis
jo polinkis menui, todėl, dar ne
baigęs gimnazijos, 1904 metais
stojo į Krokuvos dailės akademi
ją, kur studijavo paišybą bei ta
pybą. Tuo metu Krokuvoje, ta
me Lenkijos kultūros ir
meno
centre, buvo susitelkęs
gražus
lietuvių studentų būrelis. Kroku
vos dailės akademijoje
mokėsi
Adomas Varnas, Ignas Šlapelis ir
busimieji skulptoriai Kazimieras
Ulianskas (New Yorke mirusio
Petro Ulėno dėdė) ir Petras Rim
ša. Jogailos vardo
universitete
tuo metu studijavo Juozas Albi
nas Herbačiauskas ir Sofija Ky
mantaitė, vėliau ištekėjusi už Mi
kalojaus Konstantino Čiurlionio,
o konservatorijoje mokslus ėjo
Zigmas Skirgaila. Studentų gy-

Tuomet Adalbertas Staneika
dar tebebuvo paskutinių klasių
gimnazistas ir kartu lankė dailės
akademiją. Už tai, kad nevaikš
čiojo išpažinties, jis buvo paša
lintas iš Šv. Onos
gimnazijos.
Dievotas tėvas dėl to, žinoma,
įsiuto ir sūnui įsakė nebesirodyti namie. Staneika buvo priimtas
ir remiamas, nes neturėjo iš ko
gyventi. Visų padėtis dar labiau
pasunkėjo, nes toks pritapo prie
tokių. Juk Varnas ir Šlapelis bu
vo metę dvasinę seminariją ir
taip pat netekę tėvų paramos”
(J. Rimantas, 1. c., p. 94).
Ir taip Staneika kurį laiką kar
tu gyveno su A. Varnu, Ig. Šlapelių, K. Uliąnsku, P. Rimša ir
Z. Skirgaila. Kai 1908 m. rudenį
Justinas Vienožinskis įstojo į Kro
kuvos dailės akademiją, A. Sta
neika ir su juo artimai susibičiu
liavo. Tos draugystės labai sustip
rino Staneikos lietuvybę. Visas
tas menininkų būrelis palaikė ar
timus ryšius ir su J. A. Herbačiausku, kuris išsiskyrė iš visų
krokuviškių. lietuvių
ypatingu
būdu, fąntazijos lakumu, nepa-

mo centre), nei birželio 30 d. pa
ties Kongreso atidaryme, nei ta
lentų vakare, nei teatro dviejuos
vakaruos, nei visoje kitoje kong
reso programos eigoje.
Jaunimo kongresas tebūna vi
sus džiuginantis žiedas,
prasi
skleidęs visai tautai ant gyvosios
„ k. brd.
Tačiau, turint mintyje pastarų .išeivijos šakos.
jų įvairių studentiškų suvaživimų
progomis išgirstus nusiskundi
l
mus, kyla ir bauginantis klaustu
kas. Ne vienu netolimos praei
ties jaunų žmonių susibūrimo
atveju salės būdavo kupinos tik
šokiuose, kai tuo tarpu studijinio
pobūdžio svarstymuos auditori
jos atrodė daugiau negu apytuš
tės. Ar ši “tradicija” pasikartos
ir Jaunimo kongrese? Ar kongre
so organizacinė vadovybė, gra
žiai juodu ant balto surašiusi užgirtiną programą, pramatė ir ko
kią nors strategiją, kad ne tik
muzika, bet ir žodis ir darbas
strigtų į suvažiavusių jaunų žmo
nių širdis? Tai nėra kokia nors
Žvilgterėję į Jaunimo kongreso priekaištinė kritika, o tik išanks
darbų ir įvykių programą, gali tinis rūpestis. Kai jis nepasitvir
me pasidžiaugti, jog kongreso ei tins, džiaugsimės dvigubai.
goje yra visko, kas jaunam žmo
Reikia tačiau atsiminti, , kad
gui reikalinga ir kas pačią jau Jaunimo kongresas liečia ne vien
nystę įprasmina. Netrūksta ten tik jaunimą. Jis liečia visą lietu
vakarais ir pasilinksminimui skir viškąją visuomenę. Ir kongreso
tų valandų, bet dienos darbo ei dienomis parodytas abejingumas
goje matome ir aktualių paskai jaunimo kultūrinėm ir kitokiom
tų bei pokalbių. O ką jau bekal pastangom būtų skaudžiai nedo
tenetrūksta
bėti apie iš viso
laisvojo pa vanotinas. Todėl
publikos
nei
parodų
atidaryme Iš lietuvių jaunimo maldų vakaro už Lietuvos laisvę š. m. birželio mcn. 15 d: prie šv: Patriko katedros
saulio susirinkusiems atstovams
Nuotr. V. Maželio
skirtąją studijų savaitę Kento u- (šiandien 7 vai. 30 min. Jauni- New Yorke.

Dail. Adalbertas Staneika W.vncote, Pennsilvanijoj, 1957 metais

1884prastu gyvumu, misticizmu. Į jo Budrys, Juozas Zikaras.
vakarais ruošiamus spiritistinius 1944, Vilnius, 1960 p. 69).
seansus, “pasikalbėjimus” su dva
Su Adomu Varnu tautodailės
siomis, užsukdavo Skirgaila, Stakeliais
neika, Šlapelis ir Varnas.
Draugijos kūrimo reikalu ir
plačiau susipažinti šu Lietuva, P.
Kultūrinėje Krokuvos
Rimša, A. Staneika ir A. Varnas
lietuvių veikloje
ėmė ruoštis kelionėn. Tai kelio
nei
pritarė ir Lietuvos šviesuo
Krokuvoje bestudijuojąs lietu
liai.
Pavyzdžiui, dailininkas A.
vių jaunimas, daugiausia A. Var
Žmuidzinavičius
1905 m. liepos
no ir J. A. Herbačiausko iniciaty
17
d.
rašė
P.
Rimšai:
“Apie jū
va, 1904 m. kovo mėnesį susibū
sų kelionę po Lituvą girdėjau ir
rė į kultūrinę draugiją “Rūtą”,
kurios tikslas buvo apjungti vi priploju... Tai gerai būtų, kad
sus Krokuvos lietuvius, rūpintis daugiau atsirastų tokių ypatų,
kurios apsiimtų šelpti draugiją
lietuvių kalbos išlaikymu ir kul
lietuvių dailininkų — progresistūrine veikla. “Rūta” ruošė len
tų. Siekis jūs yra neišpasakytai
kams paskaitas apie Lietuvą, gau
naudinags dėl tautiškos dailės.
davo iš Petrapilio “Lietuvių Laik
Gaila, kad aš gerai nepažįstu
raštį”, gausiai iliustruotą Lietu
programos šios organizacijos. Pri
vos vaizdais ir net dailės darbais,
ėjau prie supratimo, kad inteli
1907 m. išleido pirmąjį lietuvių
gentai mūsų kas vasarą arba ka
literatūros almanachą “Gabiją”,
da gali turi stengtis vaikščioti
skirtą Antanui Baranauskui pa
arba keliauti tarpu žmonių po
minėti. Draugijon tuojau įstojo ir
mūsų kaimus, rinkti ką galima ir,
A. Staneika, įeidamas į pirmosios
kalbėdami lietuviškai, stiprinti
J. A. Herbačiausko pirmininkau
ūkininkus patriotiškuose pajau
jamos valdybos revizijos komisi
timuose. Žmonės bunda ir kyla,
ją. Draugijos veikimas apmirė po
girdėdami, kad inteligentai ‘po
I pasaulinio karo. Iš. lietuvių stu
mužikiškai kalba' ” (/. Riman
dentų “Rūtos” draugijos veikloje
tas, 1. c., p. 100). Ir 1905 m. lie
daugiausia reiškėsi: Antanas Di
pos gale P. Rimša, A. Staneika
džiulis, Juozas Albinas Herba
ir A. Varnas iš Krokuvos per Var
čiauskas, Vladas Kairiūkštis, So
šuvą išvyko Lietuvon, pirmiausia
fija Kymantaitė, Rapolas Rasikas,
į Suvalkus ir Kalvariją. A. Sta
Petras Rimša, Zigmas Skirgaila,
neika pirmą kartą išvydo savo
Adalbertas Staneika, Kazimieras
tėvų žemę. Po Lietuvą keliavo ir
Ulianskas, Liudas Vailionis, Ado
važiuoti, ir pėsti, pačiame 1905
mas Varnas, Justinas Vienožins
metų revoliucijos įkarštyje, kada
kis ir kiti Krokuvos lietuviai, su
žmonės ėmė maištauti prieš ru
vaidinę svarbų vaidmenį Lietu
sų valdžią ir reikalauti autono
vos gyvenime.
mijos. Tie įvykiai labai jaudino
krokuviškius
keliauninkus ir kėlė
tyetrukus krokuviečiams lietu
viams kilo mintis įkurti Lietuvių patriotinius jausmus. Palikę P.
dailės draugiją. Tos organizaci Rimšą jo tėviškėje, Naudžiuose
jos sumanytojais buvo: P. Rimša, (Vilkaviškio aps.), Staneika su
I. Šlapelis, V. Staneika, A. Varnas Varnu pėsti apėjo daugelį kaimų
ir K. Ulianskas. Kursimos drau ir miestelių, viešėjo A. Žmuidzi
gijos tikslai turėjo būti šie: “a. su navičiaus tėviškėje, Balkūnų kai
sižinoti su visais pasaulyje išblaš me, Miroslavo parapijoje, ir ap
kytais Lietuvos dailininkais ir lankė daugelį kitų Lietuvos vie
juos vienyti; b. įkurti pinigišką tų. Lietuvoje susitiko su lietuviais
iždą... ir šelpti nepasiturinčius inteligentais, kaimo žmonėmis,
moksleivius dailininkus, nežiū susipažino su kaimo buitimi, tau
rint (į jų) tikėjimines, politines todaile, piešė kryžius, jų detales
ir visuomenines pažiūras. Išleidi ir t. t. Rudenį Staneika su Var
nu grįžo Krokuvon ir “Rūtos”
nėtų draugijos raštus,
steigtų
supažindino
konkursus; c. rinktų tautiškos draugijoje abudu
narius su lietuvių medinių baž
dailės liekanas ir
pavyzdžius,
kryžiais.
pieštų ar fotografuotų lietuviš nyčių architektūra ir
Lietuvių dailės draugijos nepavy
kus vaizdus, tipus, .charakterin
ko įkurti, nes tuo metu Lietuvo
gus dabar apsireiškimus ir t t.;
je trūko dailininkų, daugumas jų
d. ieškotų tarp žmonių gabių vai
gyveno už Lietuvos ribų. Tačiau
kinų ar mergaičių paišyme, rai
iškelta mintis brendo. Vilniuje
žyme ar muzikoj, o centrališka
susidarė’ komitetas lietuvių dai
valdyba (Lietuvoje),
ištyrusi
lės parodai ruošti. (Komiteto pir
pranešamųjų žinių teisingumą,
mininku buvo dr. Jonas Basana
rūpintųsi
išauklėti
mylėtojus
vičius, nariai — A. Žmuidzina
specialistais jų šakoj” (P. Rimša,
vičius, P. Rimša ir M. K. Čiurlio
Reikalinga lietuvių dailės mylė
nis. Komiteto rūpesčiu, 1906 m.
tojų draugija. — Vilniaus Žinios,
(Nukelta j 2 pal.)
1906, Nr. 63; cituota iš: Stasys
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šeštadienis, 1972 m. birželio mėn. 24 d.

MUSU DAILĖS PĖDOMIS
(Atkelta Iš 1 psL)

gruodžio 27d. (naujuoju stiliumi
1907 m. sausio 9 d.) Vilniuje ati
daryta pirmoji lietuvių dailinin
kų paroda. Parodoje savo kūri
nius išstatė po visą Europą pa
sklidę lietuviai dailininkai: A.
Žmuidzinavičius iš Paryžiaus; M.
K. Čiurlionis, Kazimieras Stabrauskas, K. Vitkauskas ir V. Žičkauskas iš Varšuvos; Vladislovas
Leščinskis ir Jonas Peseckas iš
Rostovo prie Dono; Antanas Ja
roševičius iš Kazanės;
Petras
Kalpokas iš Muencheno; Juozas
Zikaras iš Petrapilio; Kajetonas
Šklėrius iš Liepojos; jau iš Kro
kuvos grįžęs P. Rimša; architek
tas Ipolitas Jauniškis iš Wieluno,
Kališo gubernijoje; meno mėgė
jas Kazimieras Gabrėnas iš
Ventspilio, Latvijoje; be to, pa
rodoje dalyvavo visa eilė liau
dies menininkų iš Lietuvos: Pet
ras Virbickas iš Panevėžio, Jonas
Danauskas iš Rozalimo, Kazi
mieras Antanaitis ir kt. Pirmojo
je lietuvių dailės parodoje kroku
viškiai dar nedalyvavo:
neat
siuntė savo darbų nei A. Varnas,
nei A. Staneika. Staneika, tiesą
pasakius, Krokuvos dailės akade
mijoje buvo studijavęs tik dvejus
metus, todėl galėjo ir neturėti
išbaigtų darbų.

Gimsta Lietuvių dailės
draugija

Pirmoji lietuvių dailės paroda
visiems paliko gilų įspūdį. M. K.
Čiurlionis šiaip nusakė jos reikš
mę: “Ta paroda turėjo didelę
svarbą mūsų kultūros prašvitime.
Ji buvo žadintoja, buvo, sakysi
me, heroldas, kuris, išėjęs švin
tant ant kalnelio, žolynais apau
gusio, papūtė auksinį trimitą į
visas puses, kviesdamas dvasios
darbininkus sukurtų vieną didelę
dailės liepsną mūsų motinos Lie
tuvos garbei ir išaukštinimui. Ir
susirinko darbininkai, nedaug jų,
tiesa, buvo, bet ugnis liko sukur
ta” (V. Ciurlionytė-Karužienė, M.
K. Čiurlionis apie muziką ir dai
lę. Laiškai, užrašai ir straipsniai.
Vilnius, 1960, p. 281).
Po dailės parodos buvo jau vi
sai subrendusi mintis Lietuvių
dailės draugijai steigti. Ir 1907
m. rugsėjo 2 (15) d. išsirinkta
šios sudėties valdyba: pirminin
kas — A. Žmuidzinavičius, na
riai — M. K. Čiurlionis, P. Rimša,
Jonas Vileišis ir Sofija Gimbutaitė. Pirmaisiais savo veiklos me
tais draugija turėjo 19 narių, bet
narių skaičius tolydžio
augo:
1910 m. ji turėjo jau T16 narių,
o 1914 m. — net 369, iš kurių
Lietuvoje gyveno 204 nariai, o
už jos ribų — 165, Dailės draugijon tuojau įstojo ir A. Staneika,
o antrojoje lietuvių dailės paro
doje 1908 m. Vilniuje išstatė visą
eilę portretų: Žemaitės, Gabrie
lės Petkevičaitės-Bitės, J. A. Herbačiausko, Mykolo
Roemerio,
muziko Z. Skirgailos,
skulpto
riaus K. Uliansko ir kt. Parodos
metu A. Staneika susipažino su
M. K. Čiurlioniu, šioje parodoje
išstačiusiu bene daugiausia savo
kūrinių. A. Staneika buvo suža
vėtas M. K. Čiurlionio kūryba.

Pirmo pasaulinio karo varguos
ir diplomatinėje tarnyboje

Gavęs dailės pagrindus Kroku
vos dailės akademijoje, studijas
tęsė 1909 m. Muenchene, 19101912 m. Paryžiuje ir 1912-1918
m. Romoje. Taigi, savo specialy
bei buvo puikiai pasiruošta. Ro
moje, dailininkų centre Via Marguta, A. Staneika įsirengė didžiu
lę dailės studiją. Deja, sunkiomis
I pasaulinio karo dienomis nega
lėjo išsiversti iš meno: alkis ir
net badas buvo dažnas A. Staneikos palydovas. Teko imtis ki
tų darbų, (gyvenimas šiek tiek
palengvėjo, kai A. Staneika buvo
pakviestas mokytoju į amerikie
čių metodistų gimnaziją Romoje.
Rūpestingas darbas netrukus A.
Staneiką iškėlė į mokyklos vice
direktorius. Kaip mokąs daugelį

Jkalby u turįs

aukštesniuose italų sluoksniuose,
įsikūrus Lenkijos pasiuntinybei
prie Kvirinalo, A. Staneika buvo
pakviestas referentu italų spau
dai ir politiniam gyvenimui sek
ti. Čia jis dirbo nuo 1919 iki 1921
m. pradžios. Įsikūrus Lietuvos
Respublikos pasiuntinybei prie
Šv. Sosto ir Kvirinalo, A. Stanei
ka palaikė ryšius su Lietuvos pa
siuntinybės vadovais ir dalinosi
informacine medžiaga. Dr. Jur
gio Šaulio archyve, saugomame
Pensilvanijos universiteto biblio
tekoje (byla Nr. 29) yra A. Staneikos atsiųstų raštų: 1. 1919 m.
birželio mėn. informacija apie
Italijos parlamento politines par
tijas, jų programas, vadus, apie
parlamento simpatijas Lenkijai
(iš viso 67 mašinėle lenkiškai
rašyti puslapiai); 2. 1919 m. spa
lio 12 d. ministro pirmininko
Giolitti kalbos tekstas (47 pusla
piai); 3. 1919 m. lapkričio 6-29
d. spaudos apžvalga, kur rašo
ma apie rinkimus į parlamentą,
apie Titoni kabineto atsistatydi
nimą ir kt. (15 puslapių); 4. 1919
m. lapkričio 29 — gruodžio 3 d.
spaudos apžvalga, kur informuo
jama apie parlamento daugumos
nuotaikas (9 puslapiai) . Paga
liau, Lietuvos atstovo dr. J. Šau
lio kviečiamas, A. Staneika perė
jo dirbti į Lietuvos pasiuntiny
bę: 1921 m. vasario 25 d. paskir
tas spaudos attache, o nuo gruo
džio 1 d. — pasiuntinybės sekre
torium. Kaip matyti iš to meto
A. Staneikos ranka ir mašinėle
rašytų raštų, jo mokėta sklan
džiai ir taisyklingai rašyti lietu
viškai. Pirmaisiais mėnesiais Lie
tuvos pasiuntinybės spaudos biu
ras veikė A. Staneikos bute. Biu
re jam visą laiką talkininkavo
italų žurnalistas Giusepe Salvatori, kuris dirbo iki pat 1940 me
tų rugpiūčio 27 d., kada Lietuvos
atstovybės prie Kvirinalo patal
pos buvo užimtos sovietų valdi
ninkų. A. Staneika, turėdamas
pažinčių su italų politikais ir
žurnalistais, sėkmingai kėlė italų
spaudoje Lietuvos reikalus, ypa
čiai Vilniaus ir Klaipėdos klausi
mą. Apie A. Staneikos darbo sėk
mingumą rodo šie 1921-1922 m.
duomenys: nuo 1921 m. kovo 15
iki 1922 m. vasario 28 d. italų
spaudoje išspausdinta
spaudos
biuro paruošti net 62 komunika
tai, o maždaug tuo pat laiku pa
tys laikraščiai pagal spaudos biu
ro duotą medžiagą buvo įsidėję
26 straipsnius (žinios iš dr. J.
Šaulio archyvo Pensilvanijos uni
versiteto bibliotekoje). Tai buvo
didžiulis A. Staneikos nuopelnas,
nes tuo laiku ir lenkai su vokie
čiais stengėsi palenkti savo pu
sėn italų viešąją nuomonę.

Po 9 metų darbo Lietuvos pa
siuntinybėje Romoje, 1930 m.
kovo 1 d. A. Staneika perkeltas į
centrą — Užsienio reikalų minis
teriją Kaune. Pradžioje čia ėjo
ministerijos sekretoriaus pareigas,
1935 m. kovo 1 d. pakeltas refe
rentu, o 1938 m. kovo 15 d. —
pasiuntinybės patarėju. Bedirbda
mas centre, A. Stanieka atsto
vaudavo Lietuvai įvairiose tarp
tautinėse organizacijose: Tarp
tautiniame darbo biure prie Tau
tų Sąjungos, buvo Lietuvos Tarp
tautinio intelektualinio bendra
darbiavimo komisijos sekretorius
prie Tarptautinio intelektualinio
bendradarbiavimo įstaigos Pary
žiuje, 1939 m. Lietuvos Raudono
jo Kryžiaus vyriausias įgaliotinis
lenkų pabėgėlių reikalams ir t. t.
Diplomatinėje tarnyboje dirbo
iki 1940 m. sovietų okupacijos.
Už rūpestingą diplomatinę tarny
bą apdovanotas garbės ženklais:
1931 m. vasario 16 d. Didžiojo
Lietuvos kunigaikščio Gedimino
rikijo ordinu, 1931 m. lapkričio
16 d. Latvijos “Trijų Žvaigždžių”
komandieriaus ordinu,
Estijos
“Nepriklausomybės” ir Italijos
ordinais. Sielojosi A. Staneika
Lietuvos laisvės byla ir begyven
damas čia Jungtinėse Amerikos
Valstybėse. Jis įvairiomis progo
mis pavergtos Lietuvos reikalu

Ne dėl to balsas keltas
Aleksandro Kučiūno pakurstyta replika
ST. MERINGIS
Muzikas Aleksandras Kučiūnas
nepagailėjo nei įsigeidimo ar iš
tvermės, nei triūso, kad K. V. Ba
naičio operos “Jūratė ir Kastytis” pasakiškos nuotaikos melodijoms.
pasaulinė premjera būtų Chica Ir kiek primityviam sceniniam
goje įgyvendinta. Ir jo pastangos vyksmui.
nebuvo bereikšmės.
Dėl vieno dalyko su Aleksand
'
Bet, matyt, darbas ir įtempi ru Kučiūnų į vaidą nesileisiu. Jis ■
įtaria,
kad
mano
pokalbio
su
mas atėmė daug nervinės energi
jos, nes skaitant jo rašinį “Keli kompozitorium paskelbtame dia-

Adalbertas Staneika

Rašytojos Sofijos Čiurlionienės portretas

partamentui ir kitiems vadovau ir 1946 m. dalyvavo pabaltiečių
jantiems
valdžios
žmonėms dailininkų parodoje Baden-BadeWashingtone.
ne.
1949.X.II atvyko į JAV ir, ap
Menui pašvęstoji gyvenimo
sigyvenęs Wyncote, Pa., iki pat
dalis
savo mirties buvo atsidėjęs tik
dailei ir pedagoginiam darbui.
Be diplomatinės tarnybos, ku
Buvo Pensilvanijos dailės akade
riai skyrė per 20 metų, didžiąją
mijos narys ir kurį laiką mokyto
savo gyvenimo dalį pavedė dai
javo Cheltenham meno centre.
lei. Rūpestis lietuviškąja kultū
1951 m. gruodžio 13-14 d. All
ra jį lydėjo visą gyvenimą. Pir
Hallows salėje Wyncote, Pa. su
mą kartą, kaip minėta, lietuvių
ruošė savo kūrinių parodą, ku
dailininkų parodoje
dalyvavo
rioje buvo išstatęs 9 portretus ir
1908 m. Vilniuje. Atgavus Lietu
3 peizažus. Toje pačioje salėje
vai nepriklausomybę, dar tarnau
1965 m. balandžio 24 d. buvo su
damas Lenkijos
pasiuntinybėje
ruošta jo kūrinių pomirtinė pa
Romoje, 1920 m. gegužės mėnesį
roda, kurioje buvo išstatyta net
dalyvavo Lietuvių meno kūrėjų
52 dhrbai. Dalį kūrinių (dau
draugijos surengtoje
parodoje giausia portretų) parodon buvo
Kaune, išstatydamas savo 9 kū
suvežę privatūs asmenys.
rinius. Ir nepriklausomoje Lietu
voje, kad ir dirbdamas Užsienio
Tapyboje naudojo aliejų, tem
reikalų ministerijoje, visą laisva perą ir pastelę. Geriausiais savo
laikį skyrė tapybai. Apie tai pats kūriniais-portretais A. Staneika
A. Staneika rašė: “Diplomatinį laikė: dr. Kazio Griniaus (aliejus;
darbą atlikti nuoširdžiai laikiau nupirko’Kovai su .džiova sanato
savo pareiga tėvynei, o dailės rija A. Panemunėje); rašytojų
meną — tikruoju pašaukimu, to Sofijos Čiurlionienės ir Alės Rū
dėl ir bedirbdamas Užsienio rei tos; skulptoriaus Petro Rimšos
kalų ministerijoje laisvą bei po (aliejus; įsigijo Vilniaus Dailės
ilsio laiką, sekmadienius, vaka muziejus); dr. Jurgio
Šaulio
rus, skirdavau dailės menui ir (aliejus); dr. Juozo Nemeikšos
niekad nenutraukiau
tapybos (aliejus); Elenos Korganovienės
darbo” (iš anketos Lietuvių En (aliejus); Ievos Neniškienės (pa
ciklopedijai). Kaune turėjo savo stelė ir aliejus); Andrė Dardenne;
studiją ir 1941-1944 metais buvo Felikso Andriūno; skulptoriaus
Kauno Taikomosios ir dekoraty- Hans Metzler (aliejus); Mari
vinės dailės instituto dėstytojas. jos Staneikienės (aliejus); advo
Kaune dalyvaudavo lietuvių dai kato dr. Stasio Daukšos (aliejus).
lės parodoje buvo išstatęs keletą Geriausi peizažai: Tacony Park,
portretų: Petro Rimšos, Elenos Pa. (aliejus) ir Cutis Arboretum
Korganovienės (dr. M. Staneikie- Park, Pa. (tempera). Kaip daili
nės motinos), architekto Stasio ninkas, A. Staneika buvo akade
Kudoko tėvo, Ievos Neniškienės minio realizmo atstovas. Jis bu
ir savo žmonos Marijos Stanei- vo kūrėjas tikrąja to žodžio pras
kienės. A. Staneikos kūrinių yra me, kūriniui atiduodavo visą sa
įsigijusi M. K. Čiurlionio galerija vo sielą. Jo gamtovaizdžiuose vy
Kaune, Vilniaus Dailės muziejus, rauja nuostabi spalvų harmoni
kai kurios įstaigos ir daugelis pri ja, o portretuose atsispindi ta
vačių asmenų. Be to, A. Staneika pomųjų žmonių
charakterio
buvo paskutinysis nepriklauso bruožai. Visa išbaigta, išgyventa.
mos Lietuvos Dailininkų sąjun Savo kūrinių nežymėdavo nei pa
gos pirmininkas. A. Staneika pri varde, nei inicialais.
klausė ir bibliografinei XXVII
Ir šiandien, minėdami A. Sta
Knygų mėgėjų d-jai.
neikos mirties dešimtmetį, len
kiame galvas kraštui nusipelniu
Pokario metų tremtyje
siam tautos sūnui ,su didžia pa
garbą prisimename tą didįjį alt
1944 m. vasarą pasitraukė Vo
ruistą ir humanistą.
kietijon ir apsigyveno Ravensburge, Wuertemberge. Čia buvo
Pabaltijo delegacijos pirmininku
ir pirmuoju lietuvių atstovu bei
SEPTYNI MILIJONAI
ryšininku prie prancūzų karinės
UNIVERSITETUI
okupacinės valdžios. Eidamas tas
pareigas, labai lengvino sunkią
Lojolos unversitetas Chicagoje
tremtinių dalią, rūpinosi jų ap gavo 7 milijonų dolerių auką iš
gyvendinimu, maitinimu ir kul Foster G. MeGraw — American
tūriniais reikalais. Be to, A. Sta Hosptal Supply bendrovės steigė
neika buvo ir Lietuvos Raudono jo.
Universitetas turi didelius
jo Kryžiaus įgaliotiniu karo be plėtimosi planus ir nuo 1970 iki
laisvių reikalams. Nepamiršo ir 1975 m. yra suplanavęs sutelkti
dailės: 1045 - 1949 m. Ravens- 100 mil- dolerių tiems užmojams

pažinčių rašė pro memorijaą Valstybės de- burge turėjo iavų dailė! atudiJs finansuoti, *•.

žodžiai mano kritikams” (“Drau
go” kultūrinis priedas VI.3 d.)
jaučiasi, jog jį kamuoja pervargi
mas. Nes nuo ko gi kilo noras
tariamai nepalankiam vertinto
jui įgnybti, lygiai ir tos kandžios
priekabės ar primygtini abejoji
mai? Manau, kad neverta dėme
sio kreipti į asmeniškumus bei
žnaibymus, nes replikavimo esmė
kitokia. Esu tik gal ir patenkin
tas, jog manosios stilistinės ypa
tybės Al. Kučiūną laiks nuo laiko
pralinksmina. Ir kad jis šiuo fak
tu su manim viešai pasidalino.
Tačiau jaučiuosi nejaukiai, kad
esu įjungiamas į “Jūratės ir Kas
tyčio” kritikų puolamąjį eskadro
ną. Buvau gi tepalietęs optišką
spektaklio veiksnį — operos sce
nografiją. Vien nustebau, kad
lietuviška legenda pasirodė rei
kalinga orientui būdingų apipa
vidalinimo priemonių. Operos re
dakcijai ar jos režisūrai ant ap
tarimo svarstyklių nesu gi nė trupingrašio numetęs! Prabilau, o
gal net ir griežtesnį nepasitenki
nimą esu parodęs, nes, patikėkit,
buvo liūdnoka, kad scenografijo
je neužtikau Lietuvos pajūrio sa
vito žavesio ir jam būdingo ly
riškumo. Mėginau parūstauti ir
dėl drabužių. Bet tai vienintelė
vertintojo kaltė, kurią jis pripa
žįsta ir kurios nesikrato.

Ant

Or

Rudoko kabinete perčm?

0R tOMUND E. ClflRf
i -i

vagai susitarimą: oiroiau
4 ir 7 9. antra<1 •»
*e£ta.d 10—2 vai

Ofs. tel. 735-4477

\llkcllH | i psl

DR. MARIJA LINAS
VK JSERIJA ir moterų

OPTOMETRISTAS
GO9 VVest 51 st Stree
rel GH 0-2400

•- 4

loge, atsiradęs (atminty išsaugo
tas!) K. V. Banaičio troškimas,
kad “scenoje atgimtų
šviesus
mūsų pajūris ir atsispindėtų lie
tuviškos realybės ir pasakos pa
saulis” yra iš piršto išlaužtas.
Prisipažįstu, jog su savim magnetofono nesu turėjęs, pasikalbėjimo nesu juostelėje užfiksavęs, tik

2817 VVest 71st Street
telef HKmlocli 6-854
l

Rez. PR 8 6960

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE
SPECIALYBE — NERVU IR
EMOCINES LIGOS
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING
0449 So. Pulaski Road
Valandos pagal susitarimų
Rezid Tel. — GI 8-0873

DR. W. M. EISIN - EISINAS
AKUŠERIJA TR MOTERŲ LIGOS
GINEKOLOGINE CRIRURGIJA

6132 So. Kedzie Avė., VVA 5-2679
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti: MI 8-0001

Tel. — BE 3-5893

DR. A. B. GLAVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Specialybė Akių Ligos
3907 VVest lOSrd Street
Valandos pagal susitarimą
Ofiso tel. PR 8-2220
Namų — rezid. — PRospect 8-VO8.

((Mio tr
Valandom paga>

'
PR ft »8O

FTE 4-1818

0R. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS rR CHTRI'RCiHPEO1ALYBE

VIDAU*.

LIGO

2454 VVest 71st Street

(7l«t ir Campbell Avė. kampas)
Pirmad.., antrad., ketvirtad ir penkt
nuo 3 vai. popiet Iki 7 vai vak
K-tvirtad. Ir šeštad uuo 9 v. ryte
iki 11 vai ryto
*ik susitarus

DR. FRANK PLEčKAS
OPTOMETRISTAS
Kalba lietuviškai
2618 W. 71st St. — Tel. 737-5149
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir
“contact lenses”
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBE VIDAUS LIGOS

5159 Soutb Damen Avenue
Tel. Ofiso PR 6-7800! Namų 925-7697
Valandos tik pagal susitarimą.
Trečiadieniais uždaryta

DR. JANINA JAKšEVIČIUS

DR. ZIGMAS RUDAITIS

J O K H A

SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOS

VAIKŲ LIGOS
2656 VVest 63rd Street

2745 VVest 69* Street
Tel. 737-2290. ofiso ir rezidencijos

Pirmad., antrad., ketvirtad. ir penki
nuo 12 iki 8 vai. tr nuo 6 iki .
vai. vak. šeštad. nuo 1 iki 4 vai.

Priima ligonius tiktai susitarus —
(By appointment)

Atostogose iki liepos 1 d.

Operos “Jūratė ir Kastytis” lib Ofs PO 7-6000 Rez, GA 3-7279
retas įtaigoja: Lietuvos pajūryje
DR. LEONAS SEIBUTIS
DR. A. JENKINS
— senas žvejų kaimas- Kaipo de
Inkstų, Pflslės ir Prostato
CHIRURGIJA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
koratyvus elementas minimi ir
2656 VVest 63rd Street
3844 VVest 63rd Street
sidabriniai tinklai. Tai ir visos,
Vai. antrad nuo 1-4 popiet
berods, kompozitoriui apipavida VAL,: kasdien nuo 1—4 p. p ir t
ir ketvirtad. nuo 5-7 vakare
iki 8 vai. Trečiad. tr šeštad. uždaryte
linimui malonios
užuominos.
Ofiso tel. 776-2880; rez. 448-5545
Dailininkui įjos nėra būtinos, ta Ofiso ir buto tel. OLympic 2-1381
lentas ir vaizduotė gali padėti tą
DR. J. J. SIMONAITIS
DR. F. V. KAUNAS
lietuviškąjį pajūrį išreikšti net ir
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
pačiom netikėtom priemonėm ir
Adresas; 4255 VV 63rd Street
1407 So. 49th Court, Cicero
visiškai nauju būdu. Bet tai, ma
Ofiso tel. REllance 5-4410
Vai. kasdien 10-12 lr 4-7. Trečiad b
Rez. GRovehUl 6-0617
no' galva, turi būti mūsų šalies šeštad.
tik susitarus.
Valandos: pirm, lr ket. nuo 12 vai
jūros krantų regėjimas, kuris at
Iki 2 vai. p. p. lr nuo 7 iki 8 v. vak
silieptų ir Banaičio liaudiškos —
DR. ALG. KAVALIŪNAS antr. lr penkt. nuo 12 iki 2 vai. p. p,
ir vakarais pagal susitarimą.

DR, ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR
GERKLES LIGOS
PRITAIKO AKINIUS

2858 VVest 63rd Street
Vai.: kasdien 10—12 vai. Ir 1—9 v.
vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečiad.
uždaryta. Ligoniai priimami susitarus
Ofiso telefonas PR 8-3229
Rez. telef. WAlbrook 5-5070

REZID. TEL. 339-4683

DR. K. G. BALUKAS
Akušerija Ir moterų ligos
Ginekologinč Chirurgija

8449 S. Pulaski Road (Crawford
Medical Building) Tet LU 5-6448
Priima ligonius pagal susltarlma.
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012.

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS
2801 VVest 63rd Street
Kampas 68-čios ir California
Valandos Įtagal susltarlma:
Pirmad., antrad, ketvirtad. nuo
6 iki 7:30 vai. vakaro,
šeštad. nuo 2 iki 8:80 vai.
Trečiad ir penktad. uždaryta.
Ofiso telef. 476-4042
Rezid. tel. VVAlbrook 6-3048

DR. C. K. BOBELIS
DR. B. B. SEITON
INKSTU

IR ŠLAPUMO TAKU
CHIRURGIJA

TeL — 695-0583

VIDAUS LIGŲ IB KRAUJO
SPECIALYBE

DR. P. STRIMAITIS

5540 South Pulaski Road

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Bendra praktika lr chirurgija
Ofisas 2750 VV. 7lst Street
TEL. — 025-8226
2—8 v. v. penktad. 10—11
Tel. ofiso ir buto OLympic 2-4159 Valandos:
ryto, 2—8 vai vak. šeštad. 1 iki
4 v. vak. Treč. lr sekmad. uždaryta.
DR. P. KISIELIUS
Rezid. tel. VVA 5-3092
Valandos pagal susitarimą

Skambinti — 585-2525

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 So. 50th Avenue, Cicero
Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. vak.
išskyrus trečiadienius.
Šeštadieniais 12 iki 4 vai. popiet

Tel. REliance 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
(Lietuvis gydytojas)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3925 VVest 59th Street
Vai: pirmad., antrad., ketvirtad. ir
penktad. nuo 12-4 vai. p. p. 6—8
vai. vak šeštad. 12—2 vai. p. p. b
trečiad. uždaryta.

DR. NINA KRAUCEL KRIAUČELIŪNAITE
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGO8

6132 S. Kedzie Avė.

Ofisas lr rez., 2652 W. 5Bth 88.
Tel. PRospect 8-1223
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. tr
penkt. nuo 2 lkkl 4 vai. ir nuo 6 tkl 8
v. v. šeštad. 2-4 vai. popiet lr kitu
laiku pagal susitarimą.

Of. Tel. HE 4-2123. Namų GI 8-6193

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS
2454 VVest 7lst Street
Vai.: pirm., antrad., ketv. tr penktad
2-4 lr 6-8. Treč. lr šeštad. uždaryta

TEL. PRospect 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VAŠKAS)

Tel. WA 5-2670, neatsiliepus akam
blnt 471-0225. Valandos pagal susi
tarimą.

GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
6648 Soutb Albanv Avenue

DR. IRENA KURAS

Vai.: pirm., antrd., ketv. 6—* vai.
vak., penktad. lr šeštad. 2—4 popiet
lr kitu laiku pagal susitarimą.

GYDYTOJA IR CHIRURGE

KŪDIKIU IR VAIKU LIGŲ
SPECIALISTE
FOX VALLEY MEDICAL CENTER
MEDICAL BUILDING
860 Summit Street
7156 Soutb VVestern Avenue
Route 58 — Elgin, Illinois
Pirmai., antrad., ketvirt. lr penkt
nuo 11 vai. Iki 1 vai. p. p. tr nuo
Tel. ofiso HE 4-5842. rez. 888-2238 6—8 val. vakare.
Trečiad.
nuo
ryto Iki 1 vai. p. p. šeštad
DR. PETER T. BRAZIS 11 vai.
11 vai. ryto iki 3 vai. p. p.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofiso telef. RE 7-1168
Rezid. tel. 239-2919
2484 VVest 71st Street
Vai.: pirm.
ketv. 1 Iki 7 popiet:
antr., penkt.. 1-5. treč. te šešt tik
Remkite tuos biznierius, ku

rie skelbiasi dienr. “Drauge”.

Skelbkit^ “Drauge”

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Bendra praktika ir moterų ligo.

Tel. ofiso PR 6-6446

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
8107 VVest 71st Street
Valandos: 1—6 vai. popiet
Treč. lr šeštad. pagal susitarimą

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6449 South Pulaski Road
Ofiso tel. 767-2141 Namų 636-4850
Vai.: plrnrTantr., ketv. 2—6 lr 6—8,
penkt 2—5. Šeši pagal euąltarimą
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Perkelk mane per upę
DANGUOLE

SADŪNAITĖ

SAU L Ė
Saulė,
(po pagalve) —
tai žadintuvas,
kurio negaliu uždaryti.
Iš ryto,
kai šviesa apkabina mane,
savo vaikiškom rankutėm.

I’ORSYTHIA ŽYDI SODE

1.
Apeiti krūmų aš turiu, bristi
per šviesų—
Kas išsprogdino čia tokias spalvas?
Pasėjo žolę
septynių pėdų
gilumu žalių?

Bijau įkristi — į tų šulinį
Rūtelė — Margarita Momkienė K. V. Banaičio operoj “Jūratė ir Kastyti-.’’ Chicagos Lietuvių operos šių Jūratės 'kostiumas trečiame veiksnietų pastatyme.
(Lietuvių foto archyvas) me

Ugnė Kazokaitė (Australija, gini. 1952)
Prieš veidrodį
Iš U LLJK parodų, atidaromų šiandien 7 vai.
30 min. vak. Jaunimo centre, Chicagoj

žalumo.

1.

I.

Dei „Jūratės ir Kastyčio" sceninio apipavidalinimo
“Greit gal užtiksime mūsų
spaudoje ir tokių pritrenkiančių,
parbloškiančių skelbimų,
kaip
pvz., kad asilas pradėjo duoti
dainavimo ir muzikos pamokas”!
— sielojosi kompozitorius K. V.
Banaitis savo laiške leidėjui B.
Jacikevičiui jau prieš 20 metų
(1952.7.16). Tokias nelinksmas,
bet, deja, pranašingas mintis
jam sukėlė “Dirvoje” radęs vietos
dr. J. Balio atsiliepimas apie prel.
Juro išleistas Banaičio “100 liau
dies dainų”, kurios šiandien už
ima garbingą vietą mūsų muzi
kos literatūroje- Girdi, redakto
rius “nepasirūpino įdėti nusima
nančio specialisto recenzijos (juk
galėjo kreiptis į p. Kučiūnų p. VI.
Jakubėną), jis leido absoliuti
niam neišmanėliui J. Baliui kiš
tis į muzikos sritį ir pigiu būdu
suniekinti tą leidinį, nieko esmi
nio nepasakius apie kompozito
riaus darbą”.
Atrodo, kad ne tik
pačiam
kompozitoriui nesisekė su vertin
tojais, bet po jo mirties panašus
likimas lydi ir tuos, kurie pasiry
žo K. V. Banaičio kūrybiniais lai
mėjimais pasidalinti su platesne
visuomene. 10 metų buvo šnabž
dama, kad “Jūratė ir Kastytis”

Perkelk mane per upę, Dieve!
Perkelk mane per saulėleidžio
ugnį------Perkelk mane per žydėjimų sodų.

A. VALEŠKA

nestatytina opera. Net VI. Jakubėnas tos operos klavyro įvade
neteigė, kad “Jūratė ir Kastytis”
yra didelis įnašas į neturtingą
mūsų operų lobyną, bet tik paste
bėjo, kad “vokalinis solistas ar
sumanus chorvedys galės surasti
daug trumpesnių ar ilgesnių epi
zodų, kurie gali būti itin efek
tingi koncertiniam atlikime”.
Opera buvo pastatyta ir susi
laukė nemažo pasisekimo. Po to
pasigirdo balsų, kad pati opera
beveik genialus kūrinys, kurį ta
čiau begėdiškai sugadino staty
tojai. Gerokai pažengusio am
žiaus vyrai staiga visai aiškiai
prisiminė, ką jiems kompozito
rius prieš 40 metų skambinęs ar
prieš 20 metų yra sakęs...
Taip St. Meringis (pagal mū
sų Enciklopediją — Stasys Pilka)
gegužės 20 d. “Draugo” kultūri
niame priede tvirtina savo atmin
tyje “užkonservavęs” tokį, K. V.
Banaičio teigimą:
t
“Noriu, kad scenoje atgimtų
šviesus mūsų pajūris ir atsispin
dėtų lietuviškas realybės ir pa
sakos pasaulis. Toks savas ir po
etiškas”.

mano ‘Jūratės ir Kastyčio” sceno
grafija. Joje jis neužtikęs “roman
/
tinės Lietuvos pajūrio legendos,
Tiems — išvedžioja toliau Pil
jokio jos kvapo”.
ka — “kompozitoriaus
geidi
Reikia apgailestauti, kad Pilka
mams žiauria priešybe, atsistojo” nepajėgė “užkonservuoti” ir ope
ros turinio. Kastytis nebuvo nu
trenktas iš giedro dangaus —
prie tos atomazgos privedė tam
tikra drama, kurios išryškinimui
vargiai užtektų saujelės smėlio ir
pakrypusios Palangos pajūrio
pušaitės.
Dėl sceninio apipavidalinimo
tariaus su dirigentu Kučiūnų, ku
ris kartą mane nustebino, staiga
paprašęs greičiau pristatyti ne tik
kostiumų eskizus, bet ir veiksmų
modelius. Vėliau paaiškėjo, kad
pačiame operos kolektyve vis dar
buvo abejonių dėl operos vertin
gumo, dirigentui reikėjo sukelti
entuziazmą ne tik muzikos cita
vimu, bet ir scenovazdžio eski
zais.

Jie buvo priimtini jam ir ko
lektyvui, tačiau Pilkai jie padarė
kitą
įspūdį: “Adolfas Valeška
spektaklyje dominuoja niūrumu,
ir regis, Rytų meno piršimu, Lie
Idėja dvylikai operos vėjų. Iš me tuvos tikrovę paneigdamas... Jo
džio skobta kaukė (Radviliškis, dekoracijų ypatybė: nereikalin
1925 m.)
gais elementais scenos perkrovi-

Bėgu Tavęs pasitikti,
pavasarį

Mano ausys ir mano kišenės
pilnos paukščių balsu.

2.
Per mišką, per lauką,
per nakties gaisrą —
mane perkelk!

Savo dienoje —
aš atrandu Tave gabaliukais.

2.

s.
Dieve, Tu mane perkelk per mylinčių
draugo širdį —

Per priešo pyktį,
(aštrų žodį) —
spjovimų į veidų.

1.
Tavo kūnas
yra kaip upė,
t.

kurios krantus
gerai pažįstu------ir sąnarių saldumų.

2.

3.
Perkelk mane per upę. Dieve!
Visam, visam —
mane per upę perkelk!

kaip upė,
kurios vėsa —
paryčiui
Nu prausia veidų.

1.

1.

Tavo senoji meilė man,
(trumpomis vasaros naktimis)

Vasara,

kai oras'pilnas šlamesių —
(ir akyse upės spalva)
ir maži džiaugsmai slypi
žolėje — —
Norėčiau užkalbinti Tave,
paklausti šį bei tų —

Dainuoja
kaip svirplys, mano kraujuje.
o

Dainuoja ir dainuoja,
dainuoja ir dainuoja —

Tik pagalvok,
kaip sunku yra tada miegoti.

NE DĖL TO B) ĮSAS KELTAS
(Atkelta iš 2 pusi.)

kokių teisę naudoja įtarinėtojas,
mesdamas šią abejonę? Galgi su
tarsime, kad šiek tiek kultūringesnis žmogus sugeba jausti ne
eiliniam menininkui net ir po
mirtinę pagarbą. Gal mums abi
pusiai bus ramiau ir sveikiau:
nekils jokių piktų abejonių.
Palietęs dailininko A. Valeškos
2-jų operos “Jūratė ir Kastytis”
scenovaizdžių sprendimus,susido
mėjau :kas gi tuos dekoracijų eski
zus yra aprobavęs? Spėdamas,
kad dirigentas Aleksandras Kučiūnas, Operos meno vadovo au
toritetu bei nusimanymu besi
remdamas, liko piešiniais paten
kintas ir dekoracijų gaminimą pa
tvirtino, su nuostaba paminėjau
ir šį autoritetą. Klaustukas netu
rėjo blogos valios, o reiškė vien
nusistebėjimą, kad nuodugniai
operos muziką išstudijavęs ir ją
tobulai girdįs, nepajuto, kad api
pavidalinimas nesiriša su naiviu
libretu, o labiau net su muziki
niu veikalo pobūdžiu. Ir ėmiau
mąstyti: kas dirigentą pakerėjo,
kad pasakiško pajūrio ir šviesiųjy-ginUro-rūmų nepasigedo?- - - ....

Burtininko vaidmeny, atrodo,
yra buvęs Adolfas Valeška, pa
gaminęs įspūdingus, žėrinčiai
hipnotizuojančius, dekoratyviai
spalvingus dekoracijų eskizus. Ir
tas kerėjimas, matomai, turėjo
pavaduoti lietuviškąjį žymiai ra
mesnį koloritą ir pasakiškąjį
švelnųjį mūsiškį lyrizmą. Dėl to
mano ir balsas buvo keltas ir ta
po nepasitenkinimo
palydėtas.
Anot dramaturgo Petro Vaičiū
no: cilinderis ant berno galvosAdolfas Valeška — aiškios ir
pelnytos reputacijos dailininkas.
Pastaruoju laiku jo kūrybingumą
pavergė vitražas. Kas, galimas
daiktas, darė įtakos ir dekoracijų
pobūdžiui. Šiaip Ad. Valeška te
atriniam darbui yra paslaugus
bei nuoširdus talkininkas, kūnu
ir siela į bendrą darbą įsijungiąs
menininkas. Nors savomis pa
stangomis bandąs pirmauti ir ne
per daug, regis, kreipęs dėmesio
į Banaičio operos būdingas ypa
tybes. Ar į lietuvišką peizažą, ku
ris leidžiasi įvairiausiai stilizuo
jamas ar, sakyčiau, “modėrninamas”, iš akių neišleidžiant šios
vizijos esmės. Arba į-povandeni-

nių gintaro rūmų, pasakose taip
vaizdingai piešiamą skaidrumą
ir šviesybę. (Prisimenu dailinin
ko Kosto Jezersko Vokietijoje Sta
sio Santvara “Žvejams” darytą
pajūrio scenovaizdį, kur didelis
efektas būdavo atsiekiamas apšviečiant sukabintus žyejų tink
lus). Ir kyla drąsus
teigimas:
Adolfas Valeška iš prigimties nė
ra scenografas, iš paskirų elemen
tų linkęs kurti apipavidalinimą,
kuris įsijungtų į autoriaus —
kompozitoriaus tikslus. (Net ir
Donelaičio “Metų” inscenizaci
jai, realistinio charakterio kūri
niui, jis nieko kito nesugalvojo,
kaip tik duoti fonui savąjį masy
vų, įspūdingą... vitražą). Bet nie
ko blogo, jei geras bosas nesuge
ba sudainuoti originalioje transk
ripcijoje tenoro arijos. Pajėgumo
šakojimasis turi ribas.
Tikiu teigimui, jog nuomonių
susikryžiavimas gelbsti teisybei
gimti. Šia intencija ir šiuo tarpu
pasisakau, atsiprašydamas, kad
Aleksandro- Kučiūno paprašytas
pakuždėjimas vietomis praskam
ba kiek tvirčiau ar agresyviau.
Užpuolimui teatsirado tik toks
atliepi s.

?

<-j

Į '‘

f1

2.
Bet Tu toks užimtas.
Aušras skaičiuoji:
Naujas žemes Kolumbui
atrandi

Jeigu būčiau buvusi žemė,
šį rytų.
(Ruda ir blizganti...)
Girta, nuo

imivasario

lietaus!

Saulėleidžius —

vieną po kito ..

■

'

Žėrėčiau kaip ruonis.

-

dr

T>

I

-

Kraitvežys Antanus Augulis (Ku
piškis, 1934 in.j. IŠ čia paimta idė
ja Jūratės galvos papuošimui.

mas ir lietuviškų sudaromųjų da ritą ir lietuviškas “sudaromas da I mygtino plano jas palenkti lietu
vių etnografinei ar archeologinei
lių — tautinio kolorito
neigi lis”?
Beniekindamas mano dekora idėjai, tačiau kostiumams varto
mas”.
cijas, Pilka pradeda net pats sau jau bendrus charakteringus mū
Dėl tos žodžių mišrainės reikė prieštarauti: “Manyčiau,
kad sų senų rūbų elementus”.
tų priminti, kad indų ir rytiečių scenovaizdžio autorius labiau rū
Pagal Pilką išeitų, kad, panau
menas kaip tik yra labai skaid pinosi savąja kūryba, o kompozi dojant mėlyną ir raudoną spal
rus. Jų tapybos pagrindiniai ele torius Banaitis ir jo opera bebuvo vą moterų rūbams, nusižengia
mentai yra gėlės, įvairiaspalviai jam tik tramplynas į asmeninį ma liaudies meno reikalavimams.
medžiai, gausa paukščių. Niūru dekoratoriaus pasisekimą” Reiš Bet tik pažiūrėkim į Žemaitijos
mo greičiau galima rasti Euro kia, vis dėl to buvo kažkoks as- i liaudies meno šventųjų stovylėpos meno apraiškose, romanti meniškas pasisekimas?
les. Jose dominuoja kaip tik mė
niam ar gotiškam stiliuje.
Žinia, tas asmeninis pasiseki lyna ir raudona spalva. O mano
vyr. kostiumai yra būdingi visai
Taip pat ir kalba apie “lietu mas nevertas pripažinimo, nes
rytinei ir šiaurinei Europai. Pa
viškas sudaromas dalis ir tautinį Valeška “į legendas ir lietuviškus
vikingai,
var našiai vilkėjo senieji
koloritą” yra beprasmiška. Štai nonsensus, dekoratyvumo
germanai, o mūsų sodiečiai dar
dan,
matyt,
ir
dėmesio
nekreipė
”
.
imkim italų dailininkus Giotto ir
visai neseniai.
Da Vinci, abu jie italų tapybos
I nonsensus tikrai nekreipiu
Pilka tvirtina, kad motinos ir
šulai, bet ar jie turi bendrą kolo dėmesio, o kas liečia lietuvišku
Rūtelės drabužiai tai tiesiog sti
ritą? Imkime savuosius: Čiurlionį, mą, tai jau kovo 18 d. “Drauge”
lizuoti' mūsų dvidešimtojo- am
Vienožinskį, Vizgirdą, Samuolj, tilpusiam pasikalbėjime
paaiš žiaus kostiumai.
Nėmačiu' am
Šimonį, Gudaitį ir Žmuidzinavi- kinau: “Kostiumus ar dekoraci-j
(Nukelta į 4 p.usl.),
jas planuojant;, neturėjau^ jjri-

Nr. 148 (25) — psl. 4

DRAUGAS — MOKSLAS, MENAS, LITERATŪRA

šeštadienis, 1972 m. birželio mėn. 24 d.

FF

Dėl "Jūratės ir Kastyčio" sceninio

Religines muzikos koncertas
Marguette Parko bažnyčioje

(Atkelta iš 3 pusi.)

; dūrinis, tai ir dekoracijos turi būį ti tokios pat, o knygai iliustruoti
operos skaitytojui gali pasirodyti reikėtų ieškoti mažiau gabių dai
kad aš, ko gero, perstilizavau lininkų. Mano nuomonė yra, kad
“hot pants”. Iš tikrųjų, motinos kiekvienas sąžiningas męnininnuometo kilmės reikėtų ieškoti1 kas, apsiimdamas kokį darbą,
...................................l> ne
14-tame amžiuje, o Rūtelės i
tnrptu
«vn kūrybingu
knrvhi
turėtų varzvti
varžyti savo

bas yra s-tilizuotas klaipėdietės mo. Man patiko Banaičio muzika.
mergaitės tautinis kostiumas.
Tris mėnesius praleidau savo stu
Pilkos nusimanymas, kas lietu dijoj, atlikdhmas visą technikinį
viška ir kas ne, geriausiai pasiro
darbą, apleidęs pelningesnius už
dė sekančioje jo straipsnio vieto
sakymus, vien kurdamas mano
je: “Truputį pikta, kad grupė tin i supratimu jai tinkamą scenovaiz
kamesnių kostiumų bent lietuviš
dį. Rezultatai daug kam patiko,
kai praeičiai artimų, atsirado tik
galėjo kai kam ir nepatikti. Dėl
po povandeniu t. y. gintaro rū skonio juk nesiginčysi. Bet Pilkos
muose”. Deja, tie “lietuviški” reikalavimo, kad scenovaizdis bū
kostiumai ne mano. Ne visus rū tinai atitiktų ir “lietuviško šieno
bus buvome pajėgūs pasisiūdinti.
kvapui”, negalėjau patenkinti. Ir
Tie 32 kostiumai buvo išnuomo
dėl to... džiaugiuos. Juk opera,
ti iš Chicagos Lyric operos rūbi
šiaip ar taip, nėra pašaras asi
nės. Jie buvo pasiūti - Mozarto lams...
“Užburtąja! fleitai” pagal gar
saus austro dailininko Oscar Kokoseka eskizus.
Pilka taip pat teigia, kad:
“Jūratės kostiumai, kurių tikslas
buvo suploninti solistės figūrą,
nukelia fantaziją į orientą, jiems
panašūs užtinkami ir meno leidi
niuose. Ir šie apdarai taip pat
lietuviška išraiška
nevargina”.
Prielaidą, kad jie nuplagijuoti,
prašyčiau įrodyti. Pasitvirtinus,
paaukočiau 100 dolerių Jaunimo
centro statybos fondui. Iš tikrųjų
idėją man davė viena elegantiš
ka žuvelė. Jūratė juk ne mote
ris, bet undinė. O jos papuošalai
yra autentiški mūsų liaudies me
no pavyzdžiai.
Nerimti Pilkos priekaištai ir
dėl scenos išplanavimo. Jį dary
damas, turėjau galvoje norą, kad J
ne tik solistai ir choristai matytų
dirigentą ir jis juos matytų, bet I
kad ir žiūrovai galėtų veiksmą
sekti iš visų parterio ir balkono
vietų. Reikia atsiminti, kad mūsų
operos choras yra labai didelis.
Reikėjo ne tik jam surasti vietos,į
bet dar palikti erdvės veiksmui.
Pilka baigia: “Reziumuojant, i
tenka pabrėžti, jog dailininkas Į
privalo tarnauti autoriui ar kom
pozitoriui, o ne rungtyniauti su Kastyčio kostiumas pirmame Veiks
jais”. Išeitų, kad, jei veikalas vi- me

Tragiškus birželio įvykius mi
VLADAS JAKUBĖNAS
i abstrakuotis nuo bet kurios emonint, Vlado Baltrušaičio veda
' cijos, bet kurio balso pakėlimo. į
mas Marųuette Parko bažnyčios
Tada dinaminės vietos ateina, j
choras Chicagoje suruošė nuotai aiškiu pojūčiu, kur sustabdyti kaip spindintis kontrastas. Stip- į
kingą koncertą birželio 18 d. Di garso augimą. Cherubinio “Re rūs epizodai, kaip “Dies irae” ar!
rigentui VL. Baltrušaičiui atga ųuiem” išpildyme netrūko “pia “Sanctus” buvo ir dabar įspūdin- j
vus sveikatą, per porą mėnesių no”, ar net “pianissimo” epizo gi, bet, minėtą “abstrakciją” į- Į
intensyvaus darbo buvo paruos dų, bet jie tuojaus
stiprėdavo, gyvendinus, jie būtų dar įspū
tas monumentalus L. Cherubini kartais bereikalingai pereidami į dingesni, o bendras įspūdis —
“Reąuiem”. Gedulingos nuotaikos “forte”. Rezultate, kad ir nenu spalvingesnis.
veikalas savo atskilose dalyse gal matytai, “forte” buvo kiek per
Antra: ne visai choristai jau
nėra vienas iš sunkiausių tos rū gausu, ypač “rnezza voce” są
čiasi
ansamblio dalimi; jų tarpe
šies kūrinių, bet vien savo dydžiu skaitom Dideliuose garso augi
yra
individualistų,
norinčių prasudaro nelengvą uždavinį tiek muose visuomet yra naudinga
sikišti.
Dirigentui
ir
choristams
chorui, tiek dirigentui. Veikalas pradėti iš “piano”; tai svarbu ir
buvo gerai paruoštas ir sklan atskirų balsų įstojimuose dina bendromis jėgomis reikėtų ieško
džiai bei temperamentingai pra minio net ir augimo viduryje. VI. ti didesnio balsų išlyginimo.
vestas. Religiniai koncertai teikia Baltrušaičio chore tai ypač svar Chore yra puikių balsų; vieto
mums gražių prisiminimų dar; bu atsiminti itin stipriems teno mis buvo pasiekta didingas, pil
irgi
iš Kauno, kur juos
ruošdavo rams. Šios visos pastabos yra su nas sąskambis. Intonacija
įgulos bažnyčios ir Bazilikos cho rištos žymia dalimi su dirigento kone visur švari. Marųuette Par
rai; religinius veikalus pastaty Vlado .Baltrušaičio charakteriu, ko bažnyčios choras yra muzika
davo Studentų ateitininkų, Šiau kuris turi puikią klausą, užgirs lus, baisingumu pertekęs sambū
lių sąjungos ir kiti chorai, kartais ta mažiausią intonacinę ar rit ris; įgijus kiek daugiau nudailibažnyčiose, kartais Valstybės te minę klaidelę, bet yra itin im nimo ir dinaminės disciplinos, ga
atre. Chicagoje šiuo atžvilgiu pulsyvus, pasiduoda lietuvių tau lima pasiekti tikrai puikių rezul
gražią tradiciją turi “Dainavos” tai įgimtam palinkimu! pasiner tatų. Šito iš visos širdies galime
ansamblis: Marųuette Parko baž ti dainoje. Ilgesnį veikalą prave linkėti tiek chorui, tiek jo diri Trečiojo ir ketvirtojo amžiaus germanų kostiumai (paimta iš “Zur Geschichte der Costume”)
nyčios choras pagal savo centri dant, kartais esti svarbu visai gentui.
nę padėtį didžiausioje lietuvių
kolonijoje natūraliu keliu būtų
»
skirtas bažnytiniams koncertams.
Vargonininko pareigas pradėjus
sytojai triukšmingai jį pertrauk
eiti Kauno operos solistui Vladui
davo
pvz. po tokių žodžių: “Aš
Baltrušaičiui, čia susikūrė bal
jau
pakankamai
prisikvėpavau
singas choras. Jo koncertinė veik
apkasų nuodų”, arba, kai ritmiš
la pasireiškė kol kas praeityje C.
kai jaunimą ragino: “Nedrasky
Sasnausko “Reųuiem” pastaty
kite juodvarnių lizdų”. Tačiau
mu. Tikėkime, kad šis koncertas
Ten, kur nusileidžia laisvės se po to, kai sovietinės leidyklosį to, kai bolševikai įsigalėjo Rusi rinktinė Okudžavos poezija buvo
duos pradžią kasmetinei tokių
koncertų tradicijai.
saulė, ateina visiška tamsa. Ta buvo juos atmetusios. Paskutinė joj. Turėdamas 17 metų, Bulat atžymėta rusų tradicijos tonais.
Šį kartą koncertas susidūrė su da, sakoma, kad iš dumblo ir pel mis žiniomis kitas panašus inte įstojo savanoriu į kariuomenę ir Pvz. eilėraštyje “Paskutinis auto
sužeistas. busas” Okudžiava pasakoja, kaip
neįprastais mechaniniais sunku kių iškyla kažkokios švieselės, lektualų persekiojimo pavyzdys: vakarų fronte buvo
■
1950
Tifliso
universitete
įsigijo autobusų keleiviai visi pasisuka
birželio
1
d.
Bulat
Okudžiava
bu

mais: bažnyčios vargonus bere- klajdjantieji žiburėliai, ir toliau
doktoratą,
mokytojavo
vienoje
prie lan'go, kad pamatytų praei
vo
išmestas
iš
kompartijos,
nes
montuojant, atsirado netikėtų mirkčioja tamsią, miglotą naktį.
Kalugos
rajono
mokykloje.
Pas

nančią
gražią mergaitę. Norėtų ir
atsisakė
pats
sukritikuoti
savo
kliūčių, remonto darbas nebuvo
Sis vaizdas stojasi prieš akis,
galutinai užbaigtas. Vargonų vir stebint, kas vyksta šiandien So “klaidas”. O tos klaidos — bend kui, kaip pasakoja Jevtušenko, autobuso šoferis taip pat pasižiū
lei pelnėsi duoną vienoje leidykloje, rėti, bet jam negalima, nes jis
tuozas Zenonas Nomeika netu vietų Sąjungoje. Visagalės kom radarbiavimas “samizdat”
džiamame
“
Sintaksis
”
ir
jo
drau
 dirbdamas spaudos korektoriaus vairuotojas. Poetas savo eilėraš
rėjo užtikrinimo, kurios garsų partijos sukurtoje tamsoje, laikas
I
kombinacijų dalys iš viso veiks, nuo laiko pasirodo koks žiburėlis, gystė su V. E. Maksimovu, kuris darbą. Tačiau vakarais, prie vod- tį baigia: “Ir taip visuomet: turi
ir kiek stipriai. “Reųuiem” paly kurį stengiamasi tuojau užpūsti, savo romaną “Septynios tvėrimo kos stiklo, palydint gitarai, ma būti, kas žiūri ne pro šalį, o tie
dėjime vietomis trūko dinaminės kad tamsa liktų absoliuti. Tokie dienos” irgi išspausdino Vaka žame draugų būrelyje niūniuoda siog pirmyn”. Arba kitas pavyz
pusiausvyros tarp choro ir var žiburėliai Sov. Sąjungoje yra so ruose ir čia laikomas vienu iš vo savo sukurtas eiles-dainas, ne dys: oro pūslė, ištrūkusi iš ma
įtardamas, kad po kelerių metų žos mergytės rankų ir pakilusi
gonų. Pirmoje pusėje, per Introit, vietų “atskalūnai” intelektualai. stipresniųjų sovietų rašytojų.
jos,
įrašytos į juostas,
pateks aukštyn į orą. Mergaitė verkia,
Kyrie ir Graduale kai kur melo Jie yra gaudomi, persekiojami.
Bulat Okudžiava jau turi dra
verkia ir jaunuolė, nes ją pametė
dingos vargonų įžangos ar inter- Pastaruoju metu sovietų rašyto matiškos patirties iš Stalino lai “kur reikia”.
siškai nepretendavo į jokius po
Sušvilpė garlaivis
Bulat Okudžiava ėmė skelbti mylimasis, verkia moteris apgau
liudijos per mažai girdėjosi (bent jui Vladimirui Maksimovui buvo kų: jo tėvas buvo sušaudytas
etus. 1956 m. išėjo pirmoji jo po
Žemu balsu;
klausant iš bažnyčios priekinės pagrasinta, kad jis bus išmestas “didžiųjų valymų” metais, moti savo eilėraščius, kuriuos Sov. Są ta savo vyro, verkia senelė, nes
ezijos knyga “Lyrika”. Bet jis no
Jis tuojau išlinguos
dalies), nebuvo pilno vargonų ga iš Sovietų Sąjungos rašytojų ei na buvo uždaryta Sibiro koncent jungos kompartijos centro komi ištisą gyvenimą nieko geresnio
rėjo liktis tik “chansionier” —
I tolimas bangas.
lingumo šiaip itin įspūdingai lių, kad nusikaltęs tuo, jog nesu racijos stovykloje. Bulat yra gi teto organas “Komunist” pavadi nematė. Bet oro pūslė staiga nu
savo eilėraščių
dekiamuotoju,
praskambėjusiame “Dies Irae”. tiko “gailėtis” ir nepasmerkė sa męs 1924 m. Maskvoje, kur jo no “nudažytas pietizmu ir paci sileidžia žemyn, ir visi ima šypso
Padariau aš gyvenime
kartais improvizuodamas
juos
Tobulas balansas buvo surastas vo raštų, atspausdintų Vakaruo tėvai gruzinai buvo persikėlę po fizmu”. Komsomolo generalinis tis. Tokios simbolikos, iš kurios
Baisybes klaidų.
čia pat draugų tarpe ar scenoje.
sekretorius Pavlovas priskyrė O- “linijos” saugotojai išskaito, kas
einant į veikalo galą, ypač “Ag
Bet ar ne laikas jau baigti?
Visada kratėsi ir vengė būti “re
kudžiavą prie tų, kurie “nusikals ten slepiasi, pilna Okudžiavos
nus Dei” pabaigoje, kur gavo
Štai kraunu į lagaminą
voliucijos šaukliu”. Savo melo
ta, žaisdami neva drąsa, skelbda
pilnai pasireikšti tiek choro, tiek
Klaidas ir tik klaidas...
deklamacijų pasisekimą aiškino
mi dviprasmę politiką ir erzinda poezija. Viename eilėraštyje po
vargonų melodingi motyvai pla
(Nukelta į 5 pusi.)
Bulat Okudžiava iš karto vimi smulkiosios buržuazijos ner etas skundžiasi:
čiai išvystytoje užbaigoje.
vus, kad tik kuo nors pagarsėtų”.
Solo veikaluose: Cezario Fran“Komsomolskaja Pravda” rašė:
cko “Piece Heroiąue” prityrusiam
“.Šiandien yra madoje dvipras
vargonų valdytojui Z. Nomeikai
miškumas. Tai savos rūšies nuo
vis dėlto pavyko sudaryti gan
dai, nuo kurių reikia griežtai
įspūdingą visumą. Jeronimo Ka
gintis”. Ir dar prideda: “Šis mask
činsko “Improvizacija” praskam
viškis poetas savo vapaliojimais
bėjo įdomiai, drąsiai, naujoviškos
k.
erzina surūgusius jaunuolius, ku
harmonijos derinosi į ausiai ma
rie mėgsta grubumą, ir tuos es
lonius sąskambius; tačiau
tas
tetus, kurie jau yra persisotinę.
veikalas, girdėtas prieš
keletą
Okudžiava priskirtinas prie tos
metų Šv. Kryžiaus bažnyčioje,
Earn interest from dale of
rūšies poetų, kurių poezijos ne
taip pat Z. Nomeikos išpildyme,
deklamuoja jaunuolės, kai eina į
deposit to dale of withdrawal on
padarė tada žymiai stipresnio,
pirmąjį meilės susitikimą... Jo
dinamiško įspūdžio. Aplamai, Z.
Regular Passbook accounts.
poezija gali žmogaus sieloje pada
Nomeika parodė savo sugebėji
ryti lengvų ir sunkių žaizdų”.
mą atlikti koncertinius kūrinius
INTEREST COMPOUNDED DAILY
“Komsomolskaja Pravda” cenzo
nuo jo nepriklausančiose, nepa
PAID QUARTERLY
riai, taip kalbėdami, turėjo prieš
lankiose aplinkybėse; vis dėlto,
We
pay
highest
rates permitted by /avv.
akis Okudžiava knygą “Dvasia —
Chicagos pareiga būtų jį pasi
yra susirūpinęs žmogelis”.
kviesti vargonų koncertui, duo
I
irt!
dant jam progos netrukdomai pa
Toje knygoje yra eilėraščių,
ASSETS OVER $160,000,000
rodyti savo nemenkus solistinius
kuriuos mergaitės tikriausiai de
gabumus.
klamuoja, eidamos į pirmąjį mei
RESERVE OVER $14,500,000
lės sutikimą, arba kada, pririn
VI. Baltrušaičio vedamas cho
kę lauko gėlių, eina jomis papuoš
ras yra itin balsingas
visose
grupėse. Akivaizdoje imponuojan
ti Majakovskio ir Puškino pa
čių pasiekimų, atiduodant pilną
minklus. Kai 1961 gruodžio mėn.,
kreditą už nuveiktą gražų darbą,
sniego pūgai siaučiant, vieną šal
vis dėlto norėtųsi pareikšti kai
tą popietį Bulat Okudžiava turė
kurių pageidavimų ateities cho
jo skaityti savo eilėraščius Mask
SAVINOS and LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO
ro plėtotei. Yra palinkimo, gan
vos kultūros rūmuose, jaunimo ei
4196 ARCHER AVENUE AT SACRAMENTO • CHICAGO, ILLINOIS 60632 • 047-1140
dažno mūsų choruose, bet nepa
lės, negalėdamos patekti vidun,
OFFICE HOURS: Monday, Tuesday, Thursday & Friday, 9 a.m. to 8 p.m.
geidaujamo tikrai disciplinuotuo
stovėjo eilėse gatvėje. Okudžiava
Saturday, 9 a.m. to 12 Noon
—
Wednesday, no business transaoted.
se koncertiniuose ansambliuose, Danguolė Kita Stoneiūtė (JAV, gim. 1952)
savo
eilėraščius
skaitė
melodek

Kompozicija (rašalas)
per greit iš pradinio “piano” Iš n PLJK parodų, atidaromų šiandien 7 vai. 30 min. Jaunimo centre, lamacijos būdu, savo žodžius pa
pereit į “crescendo” su ne visai Chicagoj.
lydėdamas gitara. Kartais klau-

Žiburėlių gesintojai
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MUSŲ KALBA
RED. D R. PR. SKARDŽIUS

Lituanistikos Instituto "Suvažiavimo Darbai”
1971.V.29-31 Chicagoje įvyko
Lituanistikos Instituto trečiasis
suvažiavimas, kuriame skaityta
daug įdomių ir įvairių paskaitų.
Dabar šios paskaitos išspausdin
tos atskiru leidiniu, kurį spaudai
paruošė dr. Tomas Remeikis ir
kuriam spausdinti parūpino lėšų
Iždo Taryba. Skelbiamųjų moks
linių pranešimų yra 20; trys iš
jų parašyti angliškai, o kiti —
lietuviškai, su angliškomis san
traukomis. Visas leidinys, 280
psl., paruoštas gana rūpestingai.
LI pirmininkas dr. V. Maciū
nas savo įžanginėje paskaitoje
pabrėžė, kad pagrindinis Institu
to tikslas yra mokslinis ir tauti
nis: “Mes, kaip Lituanistikos Ins
tituto nariai, savo svarbiausias
pastangas skiriame
Lietuvos
mokslui, ar, tiksliau pasakius,
mokslui apie Lietuvą, L y. apie
jos istoriją, kalbą, literatūrą,
kraštą...,” — sako jis. Ir šiame
suvažiavime skaitytosios paskai
tos kaip tik yra susijusios su įvai
riomis šio mokslo sritimis: 6 yra
istorinės, 3 kalbotyrinės, 2 litera
tūrinės, 1 tautotyrinė, 2 visuome
ninių mokslų, 2 apie lituanisti
kos šaltinius ir 3 apie lituanisti
nę veiklą išeivijoje. Paskutinė, V.
S. Vardžio, paskaita užima ypa
tingą vietą.

Šio Suvažiavimo Darbų bend
radarbiai yra gana įvairūs: vieni
senyvo amžiaus, kiti jaunesni,
aukštuosius mokslus baigę jau
išeivijoje (LI pirmininko prane
šimu ši grupė jau sudaro beveik
ketvirtadalį visų LI narių); vieni
yra humanitarai (kalbininkai, li
teratai, istorikai...), o kiti — įvai
rių kitų specialybių, bet juos vi
sus draugėn
jungia
bendras
mokslinis Lietuvos domesys; pvz.
J. Dainauskas rašo apie įrody
mų teisę Lietuvos Statute,
R.
Misiūnas apie Švedijos politiką
Lietuvos-Lenkijos padalijimų at
žvilgiu, J. Račkauskas apie Edu
kacinės Komisijos nurodymus pa
rapijų mokykloms (1774), L. Sa
baliūnas apie Lietuvos socialde
mokratiją ir tautinį klausimą
1893-1904, J. P. Slavėnas apie
Stresemanną ir Lietuvą 1923-29
m., Z. Rekašius apie gyventojų
kaitą Lietuvoje 1940-70 m. ir T.
Remeikis
apie preliminarinius
Lietuvos kontroliuojamos urbani
zacijos rezultatus bei perspekty
vas. Toliau skyrium dar paminė
tinos šios humanitarinės paskai
tos: J. Puzino Lietuvių kilmė ir
jų gyvenamieji plotai naujausių
tyrinėjimų šviesoje, G. B. Fordo
Some remarks about Simas Vaiš
noras, Žemčiūgą Teologiška, w.
r. Schmalstiego Profesoriaus jo
no Kazlausko įnašas į baltų kal
botyrą, Pr. Skardžiaus Etimologi
nio lietuvių kalbos žodyno prob
lemos, J. Blekaičio Henriko Ra
dausko poezija, I. Gražytės He-'
'
rojus lietuvių prozoje, V. Bagdanavičiaus Lietuviško koplytstul
pio genezės klausimu, V. Gidžiū
no Lietuvos istorijos šaltiniai Va
tikano archyve, A.. Šešplaukio Li
tuanika Europos bibliotekose, V.
Maciūno Lituanistikos Institutas
ir jo veiklos gairės, L. Dambriūno
JAV kalbininkų lituanistų darbų
apžvalga, J. Jakšto Lietuvos isto
rikų darbai Vakarų pasaulyje ir
V. S. Vardžio Baltijos valstybių
studijos Vakaruose.

Visi šie pranešimai parašyti
dalykiškai, be kokių pašalinių
užmačių, — parašyti prideramai,
kaip autoriams atrodė geriausia
ir kiek leido jų turimieji šaltiniai.
Bet spaudoje, dar nepasirodžius
šiam leidiniui, buvo tuojau pra
dėta “kritikuoti”. Pvz. dr. T. Re
meikis gana kruopščiai pagal ta
rybinius (sovietinius) šaltinius
bandė pavaizduoti
ligšiolinius
kontroliuojamos
urbanizacijos

pasiekimus ir perspektyvas Lietu
voje, o V. Kučys, Varpo redakto
rius, nei nemėgindamas esmingiau paanalizuoti autoriaus pa
grindines, urbanizacines, mintis,
tuojau ėmė jam prikaišioti neob
jektyvumą, neganėtiną įsigilini-1
mą, vengimą vartoti Lietuvos I
nepriklausomybę (nors ji iš tik
rųjų minima bent kelis kartus i
straipsnyje) ir t. t (Žr. Varpas,
1971-72, Nr. 10). Arba štai vėl
dr. V. S. Vardys, rašydamas apie
Baltijos valstybių studijas Vaka
ruose, aiškiai pasisakė prieš bal
tų studijų supolitinimą, ir už tai
jį smarkiai užsipuolė ne tik tas i
pats A. Kučys, bet Naujosios Vii-i
ties 3-me n-je ir slapukas Alfa
(Veikiausiai pats redaktorius). Į
tokią “kritiką” čia nėra jokio rei
kalo toliau leistis: jei kam įdo
mu, tegu patys pasiskaito šiokias
“gudrybes”, palygina jas su auto
rių originalais ir įsitikina, ko iš
tikrųjų jos vertos. Dėl A. Kučio
priekaištų jau V. Trumpa yra
pasisakęs š. m. Akiračių pirma
jame numeryje.
Apskritai imant, šie Suvažiavi
mo Darbai yra solidus,
rimtas

(Atkelta iš 4 pusi.)

1 nuo persekiojimo. Diktatūrinia
me režime, ypač komunistinia
tokia užėjusia mada. Taigi atro
me, negali liktis “nuošaliai”, nes
dė, kad pas jį “popieriai tvarko-1
, vis tiek ateina laikas, kada valje”. Jo šeimos drama irgi buvoi
1 džia pareikalauja ko nors konkre
neblogas bilietas postalirriniais
taus: pasmerkti draugus, apsikali laikais. Buvo įstojęs į kompartiją,
tinti save, sukurti galingajai par
garbingai kovėsi fronte kairo me
tijai himną. Visi “pasyvūs opozi
tu, dirbo knygų leidykloje, taigi
cionieriai” turi “užimti liniją”.
nebuvo “visuomenės parazitas”.
Okudžiava išmetimas iš kompar
Tačiau jo melodeklamacijos, pa
lydimos gitaros aidais, juo la tijos, reiškia, kad tuoj bus paša
lintas ir iš sovietinių rašytojų są
biau populiarėjo, tuo labiau bu
jungos. Taip jis pereis į “parazi
vo puolamos ir kritikuojamos ofi
cialių sluoksnių. Įžiūrėta jose net; tų” eiles. O tokių likimas jau
aiškus: ištrėmimas iš Maskvos
sovietinės sistemos
šmeižimas,'
arba
perkėlimas į darbo ir per
neišsiauklėjimo demonstravimas.
auklėjimo
stovyklas Sibire, gal
Pamažu Okudžiava pasidarė vy- į
net kalėjimam Taigi ideologinis
riausybė's ir kompartijos sluoks- i
iš
niams nepageidaujama asmeny-i absoliutizmas, diriguojamas
Kremliaus, vyksta .be nuolaidų ir
bė, nors jis nesimaišė nei “pro- I "‘T“",“".’'’
Pereitų
metų
testuojančių” eilėse, nei bendra-. Pasi8ai eJimoi “Znamia” Nr. 3 komunizmo tedarbiavo “samizdat” skiltyse. O Į oretikas M. Kovaliovas rašė:
tačiau po jo simboliais paslėpta
“Leisti laisvai žaisti politinėms
režimo kritika, kuri veikia ypač
jėgoms socialistiniuose kraštuose,
jaunimą, pasidarė perdaug pavo
reikštų socializmo savižudybę”.
jinga ir nesuderinama su ideolo
!
Ir tai ne tik literatūros, bet ir vigija, kurią uoliai saugoja KGB.
Taigi net toks atsargus Oku- sose kitose gyvenimo srityse,
Iliustracija, 1972
Nuotr. Gary Mankau*
džiava
elgesys, neapsaugojo jo
J. v.
Iš II P'LJK Foto parodos, atidaromos šiandien 7 vai. 30 min, vak. Jaunimo centre, Chicagoj

lituanistinis leidinys, pirmas ko- giausia čia yra nusipelnęs
dr. i-visai nebūtų įvykęs. Dėl to jam 1 dalyko ribose. Būtų reikėję nusteb- nuomonės reiškimas ir kas jau kilektyvinis LI darbas, pasirodęs po, Tomas Remeikis: jis ne tik šį leilituanistinė padėka. Toliau iti’ ’ei
^stis būtų apsiribojęs tik tų žmonių lietimas. Jeigu tai J. Aismano jam
jam nepatikusia
nepatikusia recenzija.
recenzija. Su-1
Su- I čio
čio straipsnyje
straipsnyje būtų
būtų buvę
buvę išskirta,
išskirta,
ilgos maišaties ir nereikalingos dinį paruošė spaudai, bet labai ...
,. .
■
' mano
kontroversijos. Kad toks darbas daug prisidėjo ir prie trečiojo LI de t0 suvazlavimo P‘8- dar ma‘I silaukė įvertinimo ne tik ta mano ( nebūtų reikėję gaišti laiko nė šiam
galėjo pasirodyti, yra didelis LI suvažiavimo suorganizavimo bei no straipsnį ‘Lituanistiniai įspū- recenzija, bet ir mano “literatūri-1 laiškui. Deja, nemanau, kad tokie
‘vis labiau
labiau stabastabanaujosios vadovybės nuopelnas, jo didelio pasisekimo; man Chi- džiai’ (Draugas, 1971, Nr. 172). nė išmonė”, mano darbas Lietu- “dialogai būtų “vis
p $ vių Enciklopedijoje ir net viena rėjančios mūsų spaudos pagyvini
— jis sugebėjo į Institutą grąžin- i cagoje pasakojo, kad be T. Re
’ ’l (skaityta ar neskaityta) mano kny- mas”.
ti ramybę ir taiką, — bet dau- Į meikio tas suvažiavimas gal ir

Laiškas redakcijai
Gerbiamasis Redaktoriau,
“Draugo” 1972.II.5 numerio ant
rojoje dalyje buvo įdėtas J. Aisčio
straipsnis “Iš per didelio akylumo”,
kuriame recenzuojama mano “Ai
duose” (1971, Nr. 9 ir 10) pa
skelbta “Encyclopedia Lituanica” I
tomo recenzija.
Kadangi neturiu
laiko visokioms pašalinėms “pramo
nėms”, tik dabar atsiliepiu į šį
straipsnį. Randu vis dėlto tai reika
linga padaryti dėl šių motyvų. Pir
ma (ir svarbiausia), reikalas lie
čia ne tik mane, bet ir “Encyclope
’
dia Lituanica”. Antra, tik
dalis
“Draugo skaitytojų skaito ir “Ai
dus”. Dėl to didžiuma "Draugo”
skaitytojų, man neatsiliepus, būtų
palikti vienapusiškai patikėti, ką J.
Aistis rašė apie tą mano recenziją.
Pagaliau, trečia, atsiliepiu ir dėl to,
kad buvo rašyta žmogaus, privalan
čio jausti atsakomybę už savo žo
džius.
J. Aistis, baigdamas savo straipsnį
apie mano recenziją, pažeria tokius
žodžius: “Kritika yra būtina. Pozi
tyvios kritikos mums labai reikia.
Tai yra šventas reikalas. Bet kriti
ka neturi būti nei piktybinė, nei ci
niška. Nereikia niekint darbo vien
dėl to, kad ne mes jį atliekame”.

laikoma esmingu
priekaištavimu”
(Aidai, 1971, Nr. 9, p. 429). Tu
rėdamas šiokios tokios enciklopedi
I
nės patirties, toliau pasisakiau tiek
dėl bendrosios linijos mūsų angliš
kojoje enciklopedijoje, tiek dėl at
skirų dalykų joje traktavimo. Gali
ma sutikti, galima nesutikti. Betgi
ne kam kitam recenzijos ir rašomos, j
kad būtų pasisakoma, kaip mano- I
ma. Recenziją baigdamas, vėl pri
miniau: “Absoliučiai tobulo darbo
nėra ir negali būti, ypač tokio ko
lektyvinio, kaip enciklopedija. Todėl
ir kritiškos pastabos neturi būti i-.
mamos lyg jo nuvertinimu. Litua-į
nistinės enciklopedijos anglų kalbai
I tomo suredagavimas buvo keblus
uždavinys. Redaktorius S. Sužiedėlis
savo uždavinį gerai atliko” (Aidai,
1971, Nr. 10, p. 473).

Kažkokiu bejausmiu
žmogumi
savęs nelaikau, bet turiu prisipa
žinti, kad neišmanau, kaip galima
rašant ne protu, o jausmais vado
vautis. Svarbiausia, J. Aisčio atžvil
giu visiškai jokių jausmų neturiu,
nes tesame pažįstami tik labai iš to
lo. Laikau jį savo kartos žymiu po
etu. Žinau jį ir kaip memuaristą bei
polemistą. Tačiau neturėjau su juo
nei asmeninių ryšių, nei
asmeni
nių konfliktų — iš viso, tur būt,
Kadangi šios tiesos išdėstomos,
tik kokią porą kartų tesu gyvenime
rašant apie mano “Encyclopedia Li
jį kur sutikęs. Nebuvau ir nesu nei
tuanica” recenziją, tie žodžiai man
jo draugas, nei jo priešas. Tad ir ne
ir taikomi. Neprisiimdamas grąžinu
turiu ko jaudintis, kur kas jam pa
juos J. Aisčiui, nes laikau juos jei
vyksta ar ne. Be jokio jaudinimosi
ne “piktybiniu”, tai tikrai piktu
konstatavau: “ypač dėl ryškesnio ašmeižimu.
pibendrinimo stokos nukentėjo poeEnciklopedijos”, tas J. Baltrušaitis. Dviejų (tik!) skilTiek “Lietuvių
i
tiek “Encyclopedia Lituanica” leidi- čių jo biografija, atvirai kalbant,
mą didžiai vertinu. Pats ilgus me- j nieko apie jį kaip poetą nepasako”,
tus dirbęs pirmosios redakcijoj ir ne Lygtu būdu be jokio jaudinimosi
besutikęs toliau dirbti kaip tik dėl ten pat skliausteliuose pagiriamai
to, jog pakankamai žinojau šio dar pridūriau: tačiau K. Binkį tas pats
bo sunkumus, nieku būdu nesiė J. Aistis visai žmoniškai apibūdi I
miau mūsų angliškosios lituanisti na” (Aidai, 1971. Nr. 9, p. 431).
nės enciklopedijos recenzuoti su ko
Nors aplamai J. Aistis lyg imasi Į
kiu nors noru ją suniekinti. Kiekvie i “ginti” enciklopedijos
redaktorių I

nas, pasiskaitęs “Aiduose” tą recenzi
ją, matys, kad ji nebuvo nei “pikty
binė” nei “ciniška”. Priešingai, įsak
miai pabrėžiau: “S. Sužiedėlis savo
redaktoriaus darbą atliko atsakingai
ir rūpestingai, su kritiniu jausmu,
kuris yra savas istorikui. Teigiamą
jo darbo vertinimą pabrėžiame
iš
pat pradžių, kad viena antra pasta
ba dėl pasirodžiusiojo tomo nebūtų

1 ga. Čia jau pilna J. Aisčio teisė po1 rinti, ką tik nori. Dėl to nemanau
“S? nei įsižeisti, nei jaudintis, nes vie
nokia ar kitokia J. Aisčio nuomonė
man nesvarbi. Nelaikau jo autorite
trušaičio biografija: “man pačiam nis ir jaunėlesnis Bradūnas. J. Ais- tu tose srityse, kurios jam svetimos.
stilisto versija nepatiko ir nepatin- ; tis manosios recenzijos
vertinimą Prisimenu J. Ereto knygoj “Stasys
ka”. Tad ko reikėjo įsižeisti, kad ir baigė kukliu sakiniu: “Beja, man Šalkauskis” cituojamus J. Aisčio žo
man ji ‘nepatiko’. Per pigu dėl tos trijų skilčių pilnai pakanka”. Gal džius: “Apie Šalkauskį, deja, nieko
‘versijos’ kaltę versti ‘stilistui’. Ma būt, ir pakanka, nes A. Vaičiulaitis negaliu pasakyti, nebent tai, kad aš
no redaktorinė patirtis yra tokia: sugebėjo J .Aistį esmingai apibūdin nei vienos knygos ir nei vieno jo
straipsnio nepajėgiau perskaityti iki
kai gaunamas paties autoriaus tin ti ir trijose skiltyse. Deja, J. Aistis ne
kamai parengtas straipsnis, tai nė sugebėjo to padaryti J. Baltrušaičio galo” (p. 93). Gal ir mano įvadinis
‘auklės’ neturi reikalo kišti savo atveju. J. Baltrušaičiui esmingai ap- žodis “Žemės antologijai” nebuvo.
‘pirštelių’. Kodėl ‘stilistas’ nepaga t irti aiškiai buvo per maža dviejų ligi galo perskaitytas, bet nuo to lai
dino K. Binkio biografijos?
skilčių. O, tur būt, ir pats J. Ais-' ko jau ir užrūstinau J. Aistį neatLaikydamas Jurgį Baltrušaitį di tis (bent iš kuklumo, atseit,, viešai) j leidžiama “neišmone”.
deliu poetu, drįsau jo biografijoj pa nelaiko Jurgio Baltrušaičio už save !
Man nei šilta, nei šalta, kokios !
sigesti ne tik jo kūrybos platėlesnio menkesniu poetu. Dabar šaukštai nuomonės j. Aistis yra apie mane.
aptarimo
(teskirta 14 eilučių), po pietų. Reikėjo anuomet, rašant Taįjau
Gerbiamasis Redaktoriau,
bet ir išsamesnės informacijos apie enciklopedijai apie J. Baltrušaitį, rū
turiu apgailestauti, kad ir rimtojoje
jos vertimus. J. Aistį tai “užgavo” pestingiau atlikti pasiimtą uždavinį,
-, mūsų spaudoje nebesirūpinama skirkaip “grynas melas”. Mat, J. Aistis į— tai ir nebūtų tekę susilaukti nei-1
' ti, kas kuriame rašinyje yra savo i
vertimais laiko tik atskirą knygą. O ' giamo tos biografijas
vertinimo.'
man atrodo, kad tokio poeto, kaip
J. Baltrušaitis, atveju pravartu būtų
nurodyti ir atskiri; poezijas pluoštelių vertimai, ypač anglų kalba,

Nors kaip šauniai dabar J. Aistis
mane plūkia, tai jo menkai parašytosios J. Baltrušaičio biografijos nepa
.
1
;.......
" į1
>
' taiso: kokia parašyta, tokia ir iš

Juozas Girnius

Red. pastaba. Kai kiekvieno kul
tūrinio bei kūrybinio darbo rezulta
tai yra žmogaus pastangų šia kryp
timi vaisiai, kaip, ap'e juos kalbant,
nepaliesti žmogaus? Paprastai, mū
suose viskas būna gerai, kai tas pa
lietimas yra glostomojo pobūdžio, ir
lietimas laikomas keiksmažodž'u, kai
sakoma kitokia, gal net kritiškesnė
nuomonė. Bet vargu ar spauda paP»kflkuodama tik vieną kurią "žmogaus lietimo’’ rūšį.

12,257 NAUJI GYDYTOJAI
Per praeitus 1971 m. rekordi
nis JAV studentų skaičius baigė
medicinos studijas, įgaudami gy
dytojų diplomus: net 12,257. Iš
jų net 4,314 yra baigę medicinos
studijas užsienio mokyklose. Iš
viso 1971 m. gruodžio 31 d. JAVse buvo 345,000 gydytojai.
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FRANK’S TV and RADIO, INC.
4240 SU. KALSTEI) STREET

TEL. — CA 5-7252

kurios skaitytojams enciklopedija ir spausdinta, o kokia išspausdinta, to
DIDELIS PASIRINKIMAS {VAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS,
RADIO. STEREO APARATŲ, PARDAVIMAS IR TAISYMAS
leidžiama.
kia ir liks.
SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI
Žinoma, poroj skilčių ir nebuvo
Nebūtų Aistis Aisčiu, jei nesi
lllllllllllllllllllllllllllllliuilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltllllllllllllllllllllllll
galima daugiau ką apie J. Baltrušai švaistytų į visas puses, bet liktų
čio dydžio poetą pasakyti. Todėl sa
vo recenzijoj ir kėliau, kad “nėra ko
vietos taupyti, kur jos tikrai reikia”.
Vienas ryškiausių pavyzdžių Šiuo
atžvilgiu man atrodė J. Baltrušaičio
SAFETV
atvejis. Ar turėjau jį nutylėti vien
OF YOUR
dėl to, kad J. Baltrušaičio biografi
jos autorius buvo J. Aistis?
Taip pat savo recenzijoj kėliau
klausimą, ar reikia ir enciklopedijai
jau taip sekti vadovėlinę tradiciją,
linkusią kūrybinę vertę matuoti isto
riniu senumu. Konkrečiai tai jiliustravau klausiniu: jei J.Biliūnui skiria
mos 4 skiltys (ir tai vertinau teigia
mai), ar ne panašios enciklopedinės
erdvės buvo vertas ir P. Andriušis,
kuris tegavo pusantros skilties (ma
no nuomone, aiškiai per mažai). J.
Aisčiui čia pasirodžiau “komiškiausiai”, nes “vaistininko kruopštumu”
skaičiavau “eilutes ir skiltis”. Atitin
kamą mano recenzijos vietą J. Ais
tis ironiškai gardžiuodamasis citavo
kaip mano “lietuvių literatūros išmonės perlą”. Keltąjį klausimą lai
kau rimtu, bet ne čia vieta plačiau
jį svarstyti, juoba ne su J. Aisčiu.
Todėl nesiimu su J. Aisčiu polemi
zuoti nė dėl P. Andriušio nuverti
nimo: “atsimerkęs ir rimtai pasvars
tęs”, jis pagalvotų “apie visą pastarojo (P. Andriušio — J. G.) kūrybą”...

(nors be reikalo, nes, kaip anksčiau
cituota, jo darbų gerai ir pagarbiai
vertinau), bet apsigręžęs mano jam,
J. Aisčiui, padarytų priekaištų ban
do paversti enciklopedijos redakto
riaus kalte. Esą ir aš žinųs, kad en
Iš tikro buvau ir esu už mūsų
ciklopedijai pateikiami
straipsniai angliškojoj enciklopedijoj
skyrimą
“pereina dar per poros trejeto auk daugiau vietos ir dabarties žmonėm.
lių pirštelius”. Tuo būdu buvusi, Buvau suminėjęs, kaip toli nuo A.
“sustilizuota” ir jo parašytoji J. Bal- Baranausko atsilikę Aistis, Brazdžio-
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CHICAGOS TAUPYMO IR SKOLINIMO BENDROVE dėl bet kokių jūsų namo pa
gerinimų duoda paskolas iki $500.00 ir daugiau tinkamomis sąlygomis. O gal Jums
yra reikalingi pinigai dėl kitokių reikalų? Ar jei neturite nuosavo namo ir Jums nu
sibodo mokėti aukštas nuomas, įsigykite nuosavus namus.
DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY.
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DRAUGAi J — MOKSLAS, MENAS, LITERATŪRA

Nerami sąžine
literatūroje
JULIUS VEBLAITIS
Raštija visais laikais buvo ir, nes yra pergyvenęs ir savo kaiyra lyg koks ištikimas ir nemc-; liu patyręs daug tikrovės- Giluojantis veidrodis to gyvena- męs 1927 metais Dancige, jis pra
mojo laikotarpio ir įvykių, kurie džloj dirbo paprastu darbininku
yra aprašomi. Literatūros kūrė- ūkyje, vėliau skaldė uolas ir akjas stebi žmones, gyvenimą ir menis ir pagaliau bandė savo taaplinką, kurioje jisai gyvena. Joi lentą skulptūroje. Savo romane
raštuose atsispindi visuomeni jis peržengia standartines etikos
niai reikalai, įvykiai, žmonių. normas, kurios būtų visuomenei
nuotaikos, valstybių gerosios ir priimtinos kaip “normalios”. Ši
•blogosios pusės. Kūrėjas nesiten knyga yra kaip ir nuotykių ro
kina vien tik duomenų ir faktų manas su žaisminga satyra, pasurašymu. Savo veikėjams ir he juokančia hitlerinės Vokietijos
rojams jisai suteikia tam tikrą valdžios mentalitetą.
Skaitytojas greit susipažįsta su
psichologinį arba filosofinį cha
rakterį. Žinoma, rašytojas pri Oskaru, kuris, nors dar tik trejų
valo būti atviras, nuoširdus, są metų amžiaus vaikas, savo protu
žiningas ir laisvas nuo suvaržy ir pastabumu prašoka kone vi
sus suaugusius ir, būgnuodamas
mų.
Pokarinėj Vakarų Vokietijos li savo būgneliu, pagauna vykstan
teratūroje, nors ir ketvirčiui čio gyvenimo ritmą. Oskaras yra
šimtmečio praėjus, rašytojai vis šio romano didvyris ir jau iš
dar neatsipalaiduoja nuo dviejų prigimties pasireiškia tvirta savo
temų: antagonistinio pavojaus iš dvasia. Dar lopšyje gulėdamas,
Rytų ir branduolinių ginklų jis nusprendžia savo motinos vy
■lenktynių tajp Amerikos ir So rui (jis nelaiko jo savo tėvu) ne
vietų Rusios. Si įtampa turi di būti vergiškai paklusniu padaru,
dėlės socialinės ir psichologinės siaurapročiu žmogum — asme
įtakos viskam. Ta įtampa atsis niu be nugarkaulio. Savo trečio
pindi ir literatūros kūriniuose. jo gimtadienio proga berniukas
Vokiečių rašytojai
skaitytojui gauna dovanų būgnelį, kuriuo
dažnai primena Hitlerio laikais jisai išsako visą savo asmenybę
vykusį terorą, ir po tiek laiko vis ir vadinamąjį savąjį AŠ. Rūsio 1
darančiam dar gana sunkią, psi laiptais jis tyčia nukrenta že- |
chologiškai neigiamą ir slegian myn ir “įsako” savo kūnui sus- Į
čią atmosferą. Dvi vienoje tau toti augti. Tokiu būdu jisai vi
toje egzistuojančios valstybės, t.y. dujiniai izoliuojasi nuo jį supan
Vakarų demokratijos pagrindais čios aplinkos. Gyvendamas Dan
tvarkoma Federalinė Vokietija ir cige, jis taip ir nežino, kas jis iš
pagal sovietinį režimą sukirpta tikrųjų yra: vokietis ar lenkas?
vadinama Vokietijos Demokrati Savyje jis labiau jaučiasi esąs se
nė Respublika — vis yra daug novės prūsų palikuonis. Knygos
herojus nepakenčia ir vokiečių,
kur dominuojančios temos.
ir
lenkų šovinistinių nuotaikų.
Kone visi rašytojai čia kritiš
kai žvelgia tiek į išviršinį, tiek į
vidinį pasaulį ir bando jam duo
ti savotišką formą, nuotaiką ir
stimulą, kuris šių laikų žmogui
būtų artimas ir suprantamas.
Šių laikų Vakarų žmogaus gyve
nimo paveikslas yra kaleidosko
piškas, dvasia skeptiška, o šir
dis nusivylus. Simbolika, esteti
niai įspūdžiai ir moraliniai didvy
riai jam yra sunkiai suprantami.
Šių dienų rašytojas vaizduoja
aukštos įtampos gyvenimą, ku
riame maišosi fantazija su rea
lybe, satyra su ironija — viskas
nueina kartais net iki absurdo.
Lyg narpliodamas kokią sunkiai
suvokiamą lygtį su įvairiais ne
žinomaisiais,
žmogus
ieško
sprendimo ir tiesos.
Tokiam gyvenimo įvykių ap
tarimui maždaug atitinka ir
Guenter Grass romanas “Die
Blechtrommel” (Skardinis būg
nas). Pats Guenter Grass aprašo
moji gyvenimą pažįsta artimai,
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Midland Savings aptar
nauja taupymo ir namų
paskolų reikalais visas
mūsų apylinkes. Dėko
jame Jums už mums
parodytą .pasitikėjimą.

I šiųjų kėsinasi jo būgnelį pasisa-I
OLYMPIA
' vinti, tai vaikas užrėkia ir už-1 LIETUVIO BATŲ TAISYMO
SPARTA
dainuoja taip, kad alaus stiklai,
J.L.Giedraitis
DIRBTnv •
žmonių akiniai ir net lempos pa 4612 S. Paulina St.
lubėse nuo garso sproginėja.
(Town of Lake)
Toks garsus ir galingas yra jo
Dirba 6 dienas savaitėle. Pirm, ir
balsas! Šito neapkęsdami, žmo- ketvirt. nuo 9 rvto iki 7 vai vak. Ki
. nės turi Oskarą palikti ramybėje. tas d’enas nuo 9 rvto iki 6 vai. vak
10 Barry Drivcr
E. Northport. New York 11731
; Jeigu Oskariukaš yra gerame ūpe, Atvežus iš toliau, gaus nuolaidą.
G) ■: Tel.
(516) 757-0055
Darbas garantuotas.
tai jis sugeba suskaldyti krautu
Chicago 476 7399 vakare
vių vitrinų langus, net žmonėms STASYS ŠAKINIS
nepastebint. Toksai atsitikimas į
ZENITH
Tel.
YArds 7-91H7
teikia smalsiems žiūrovams tik
ĮJL LL Į
vogimo pagundą. Vien tik baž
nyčių ir vitražų jisai savo dide W7IIT-~WriWWIIMIII IWIWMHWI||M.W
liu riksmu neskaldo, nes turi pre NAMŲ TAISYMO
tenzijų kada nors pats būti Jė- Staliaus, dažymo ir visus kituo
darbus atlieka lietuvis — laba
zumi.
prieinama kaina.
Romano pabaigoje Oskaras j
SKAMBINTI RE 7 9615
sulaukia 30 metų. Kristus, to
amžiaus sulaukęs, išėjo į dyku
MARQUETTE PHOTO
mas. Oskaras, vietoj dykumų,
ROOSEVELT PICTURE
SUPPLY
- atsiduria beprotnamyje. Čia jį
i
FRAME COMPANY
LR MĖGĖJAMS
Į randame pasiekus) nemažo gar
Mannfacturers
so, susikrovusį turto, tačiau įta
Daug sutaupysite pirkdami čia
riamą žmogžudyste. Oskaras ra
įvairių filmų foto aparatus bei
šo savo atsiminimus, kurie ir yra
jų reikmenis. Pasinaudokite pašio romano pradžia ir pabaiga
togiu planu atidedant pasirink
tus reikmenis ypatingai progai
vykusiai sujungti. Pabaiga ir
Pilnai užbaigtų foto nuotraukų
reiškia tai, ką pradžia įtaigojo,
aptarnavimas. Atidarą pirmad.
būtent: knygos herojus yra dide
ir ketvirtad. vakarais iki 9 vai.
lis pokštininkas, nuotykių ieško
REIKMENYS
FOTOGRAFAMS
tojas, bet skrupulingas savo eg
zistencijos netikrumu.
Rankomis išpiaustyti paveikslų
3314 West 63rd Street
Dabar jis stovi prieš savotišką rėmai — pritaikinti paveikslams
Chicago, Illinois 60629
dilemą: apleisti beprotnamį, su- ir skelbimams, rėmai — metalu
Ramonu Simikevičiūtė (Kanada, gim. 1954)
Gintarės grįšti į namus ir ieškoti savo pa aplieti rėmai.
Telef. PRospect 6-8998
Iš II PLJK parodų, atidaromų šiandien 7 vai. 30 min. Jaunimo centre, sekėjų, ar vesti žmoną, tapti dar 2400 So., Oakley Avė., Chicago
Chicagoj.
Tel. Virginia 7-7258 - 59
sėkmingesnių vaizbūnu — biz
Skelbkites dienr. “Drauge".
nierium ir prisipildyti kišenes tur
to.
Tai yra, ką vokiečiai vaidina
kylai seka tiesiog magišką dema neklauso. Nacių partiečiai auto
gogijos galią, kuri hipnotizuoja riui atrodo lyg bejivaidenačios Bildungsroman — pamokoma
mases. Visur pilna vienatvės ir dvasios, kurios paverčia žmones sis, turįs auklėjamosios reikšmės,
žmogaus nepasitikėjimo žmogu bejausmėm būtybėm, aklai se- romanas. Betgi reikia pažymėti,
mi- Tai yra nuolatiniai diktatu- kančiom partijos smaigstomas kad šia knyga Guenter Grass įsi
gaires.
Nuolatinis
Oskaro rikiuoja į pirmaeilių ne tik Va
rinės valstybės vaizdai,
Tn,Vi» itcnrvonimn
Tokių
išgyvenimų *yra gausu. triukšmavimas žmones išerzina, karų Vokietijos, bet kartu ir pa
Oskaras bando kreipti žmonių ir jie bando jo būgnavimą su saulinės šių dienų literatūros
dėmesį kitur, bet jo balso niekas trukdyti. Bet, jei kas iš suaugu- rašytojų gretas.

CRANE SAVINGS
| lengvumu bei grakštumu, bus
. malonus įnašas lietuviškos mu
zikos ir solistų mėgėjų plokštelių
Vilniaus radiofonų programų da-! rinkiniuose.
A. Š.
lyve. Karo metu, atsidūrusi Vo-j
kietijoje, dar tobulinosi dainavi-1
Netekęs tėvynės rusų
me Salzburgo Mozarteume ir ki-,
dailininkas
tur.
i
J. Krištolaityte buvo įsijungti-1 Romą pasiekė rusų daili
si į Vokietijoje kompozitoriaus — ■ ninkas Juri Titov, 44m. amžiaus.
dirigento Jeronimo Kačinsko su-1 Jis priklausė vadinamam “De
organizuotą
dainininkų-solistų mokratiškajam sąjūdžiui” ir iš
grupę, kuri su aukšto lygio kon-| Maskvos su žmona išvyko, kad,
certais aplankė beveik visas di- kaip jis sako, “ten gyvenimas
desniąsias amerikiečių ir prancū mums pasidarė neįmanomas”.
zų zonų lietuvių tremtinių sto
Išvykdamas jis pasiėmė ir 62
vyklas.
savo kūrinius, tačiau, kai tik jie
Atvykusi Amerikon, solistė dai buvo praleisti pro Sovietų mui
navimo neužleido ir yra dalyva tinę ir dailininko šeima buvo įvusi visoje eilėje koncertų, pra- ■ sodinta į Sovietų lėktuvą, jo padedant nuo Bostono ir New Yor- Į veiksluosV^pieštl ~jo “'pamėgtoji
ko iki Los Angeles, akompanuo- Kristaus figūra ir ilkonos buvo
jant J. Kačinskui, V. Manjošmi, bolševikų
apipiltos
specialia
A- Kučiunui ir kitiems. Dainavo pūtimi, ir netrukus kūriniuose
Chicagos Lietuvių operoje. Eilę, atsjrac|0 skylės, dažai susigakartų yra dalyvavusi Cleve ando runk§čjavO- Titovas, kuris vienu
televizijos programose ir buvo metu už savo religinius įsitikini
dažna Čiurlionio ansamblio kon mus buvo uždarytas į beprotnacertų talkininkė.
I mį, liūdnai pratarė: “Sovietų .paPo Chicagos Lietuvių operos ■ reigūnai pasirūpino, kad niekas
“Rigoletto” pastatymo jos daina už Sovietijos ribų negalėtų pa
vimas buvo aprašytas šitaip: “Ji matyti mano kūrinių”.
žavėjo publiką savo lengvai pa
stebimu švelnumu tiek dainoje,
WAGNER & SONS
tiek vaidyboje. Jos sukurta Gildą
Typewriters — Adding Machines
ne vienam išspaudė ašarą”.
Checkwrlters
— Parduoda — Taiso
Šios plokštelės populiarios dai Nuomoja
NAUJOS
NAUDOTOS
nos, akompanuojamos Genovai Virš 60 m. patikimas patarnavimas
NAUJOJE
VIETOJE
tės Korsakienės ir išpildytos Juo I 5610 S. Pulaski Rd., Tel. 581-4111
zai Krištolaitytei charakteringu

LAISVOJO PASAULIO LIETUVIŲ IV-tosios
TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTES

$20,000.00

AND

NAUJA LIETUVIŠKA PLOKŠTELE

Neseniai išleista Clevelande
Knygoje randame vieną ypa
gyvenančios mūsų
populiarios
tingai vykusį epizodą, kuriame
solistės Juozės Krištolaitytėsautorius aprašo, kaip mažasis
Daugėlienės stereo plokštelė. Pir
Oskaras vieno nacių susirinki- i
moje plokštelės pusėje telpa de
mo metu savo triukšmingą būg
vynios lietuvių liaudies dainos:
navimą paverčia savotišku šo
St. Šimkaus — Ko vėjai pučia,
kiu. Pasislėpęs po kalbėtojo tri
Pavasario dienelę, ir Pamylėjau
būna, jis būgneliu tuoj muša šovakar; J. Gaubo — Patraky ber
' kio ritmą, kai tik nacių partie
žas stovėjo; J. Tallat-Kėlpšos —
čiai pradeda savo triukšmingą
Sakė mane šiokią; J. Indros —
muziką ir dainas. Jo ritmas užTreji gaidžiai negiedojo; ir K. V.
kerėja visus: žmonės jį sekioja,
Banaičio — Per dvarą ėjau, Verp
lyg kokie vaikai, nesuvokdami,
siu, verpsiu ir Iš trijų kampų vė
kaip visa tai darosi. Oskaras yra
jelis pūtėtaipgi tikras sekso ekstravaganAntroji dalis sudaryta iš sep
tas, labai pastabus ir lankstus
tynių originalių kūrinių: W. A.
prie moteriškosios lyties. Porno
Mozart — Žibutės ir Lopšinės.
grafinių aprašymų autorius nie Fr. Schubert — Žuvelės; S. Rachkur ir nevengia. Jis bėgioja visur:
maninoff — Alyvų; K. V. Banai
ir po namus ir Dancigo gatvėse, čio —Tulpių; C. Eckert — Kal
vis stebėdamas įvykius. Visur jis
nų dainos, ir G. Donizetti — Či
mato didelę žmoniškumo ir už
gonės.
uojautos stoką. Stebėdamas su
Solistė Juoze Krištolaityte, po
augusius ir jų elgesį, jis mato ei studijų Kauno konservatorijoje,
linius žmones liūdnus, užsidariu yra debiutavusi Vilniaus operoje
sius ir bedžiaugsmius. Oskaras a- Gildąs (Rigoletto) partijoje. Po
to buvo priimta į to laiko Vil
niaus operą nuolatine soliste ir
dalyvavo visoje eilėje operų pa
statymų, tarp kitų ir Martos ro
lėje to paties vardo operoje, Vio
letos — Traviatoj, ir Frasąuitos
— Carmen.
Savo tyru, koloratūros pobū
džio balsu ji greitai tapo mėgia
ma įvairių koncertų bei Kauno ir

Mes norėtum būti Jums
naudingi lr ateityje
sąskaitos apdraustos iki

šeštadienis, 1972 m. birželio mėn. 24 d.

PROGRAMA
ŠEŠTADIENIS, LIEPOS 1 D.:
7 vai. vak. Oficialus IV-tosios tautinių šokių šventės atidarymas Jaunimo

AU
com
pounded daily —
Passook
Savings
paid ųuarterlly

6%
2 Years Savings
Certificates
(Minimum $5,000)

Informacijaj telef. (312) — 470-0007

Tel. LA 3-1083

PLENTY OF FREE PARKING SPACE

Mokamas už dvteju Me'<> ( j-rttficatŲ HĮHkaltee
Minimum *5,000.00

Naujas aukAtas di«(lendąs mokamas už
investavimo sąskaitas

PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D
HiivMendai mokami sausio ir liepos mėn 31 d
» t. r. 1M > t ■
ti.M Ab lr KETVIRTAD
V AI .A NDOS

MSlMIMEIK

x NTRAD
n

Ir PENKTAD

■»

v

r

iki 6

v

t

LF išleido dviejų spalvų (raudona ir
tamsiai žalia) lipinukus. Kaina — $1.00
už keturius lapus (144 lipinukai).

Kas norėtų jų įsigyti sau ar platinimui
— kreiptis j LF būstinę: 2422 VV. Mar
ąuette Iid., Chicago, UI. 60629, tel. (321)
925-6897.

Naudokitės proga-skriskite papiginta kaina
j Lietuvą rudenį ir žiema
Walter Rask-Raščiausko vadovaujamas American Travel Service Biu
ras šiais metais yra suorganizavęs daug grupinių kelionių į Lietuvą.

Jis pirmasis pradėjo organizuoti ekskursijas ir tą darbą sėkmingai
tęsia jau 11 metų. Jo kelionės tvarkingai suplanuotos ir visuomet vyksta
sklandžiai.
Dar yra kelios vietos sekančiose ekskursijose:
CHICAGA — NEW YORK SPALIO MEN. 2 d. — 15 dienų kelionė
iš New Yorko $660.00 + tax,
iš Chicagos $760.00 + tax
11 dienų Lietuvoje

PRALEISKITE KALĖDAS IR NAUJUS METUS LIETUVOJE
CHICAGA — NEW YORK GRUODŽIO MEN 21 d. — 14 dienų kelionė
iš New Yorko $660.00 + tax,
iš Chicagos $760.00 + tax
11 dienų Lietuvoje
•Totai tour prices are subject to airline agreement and govemment
approval.

Dėl informacijų skambinkite ar rašykite.

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU
9727 So. Westem Avė., Chicago, III. 60643
TELEFONAS — (312) 238-9787

SEKMADIENIS, LIEPOS 2 D.:
2 vai. p. p. Laisvojo Pasaulio Lietuvių IV-toji Tautinių Šokių Šventė International Amphiteatre
6 vai. vak. Tose pačiose patalpose šokių mokytojams pagerbti Banketas.

ASSOCIATION

2555 VVest 47th Street

Centro sodelyje prie paminklo žuvusiems už laisvę.
8 vai. vak. Koncertas Maria High School Auditorijoje

5%
accounts

LOAN

B. R. PIETRI E VVICZ, Prez.

Jei planuojate bet kur keliauti — kreipkitės pas mus.
Paruošiame kvietimus giminėms atvykti į Ameriką. Teikiame infor
macijas kelionių reikalais j visus pasaulio kraštus. Parūpiname lėktuvų
bilietus ir reikalingas vizas.
' “‘
;

u

DĖL ISTORINES TIKROVĖS
’ J 1 W BIV

\

am

Atsakymas Bern rdui Žukauskui
Prieš kelerius metus
Pasaulio
lietuvių archyve radau Jurgiui Kras
nickui skirtąją “Ateitį” (1923 m.,
I nr.). Tame žurnale tilpusi medžia
gą man priminė prieš daugelį metų
nužydytą savąja veikla daug žadėjusj j unuoiį. Nuo tada ryžausi rink
ti apie ji medžiagą ir mirties 50
metų sukaktuvių proga išleisti ir
knygą. Minėtą ryžtą tesėjau. Kny
ga jau paruošta, ir rankraštis ati
duotas spaustuvei. Turi būti
at
spausdinta iki Šių metų spalio 25
d.

tuo asmeniu, daviau jam vieną mo- polėje. Juozo Mičiulio žinia
yra
nografijos rankraščio egzempliorių, svarbiausia: labai aiškiai pasakyta.
Straipsnį jis parašė, kuris buvo at- po Jurgio mirties už dviejų mėnespausdintas “Draugo” kult, priede šių parašyta. B. Žukauskas dėl tos
(1972. V. 6). J tą straipsnį reaga- žinios yra skirtingos nuomonės. Jis
vo Bernardas Žukauskas tame pa-. rašo: “Juozo Mičiulio teigimą nekI rologe dėl ateitininkų kuopos pirčiame laikraštyje (1972.VI.3).
Nepatiko B. Žukauskui sakinys, i mininko griežtai' paneigiu”. Pasaky
mo “griežtai paneigiu” neužtenka.
kad Jurgis Krasnickas 1919-1920
Reikia
pagrindo. Reikia nurodyti to
mokslo metais buvo Marijampolės
nepasif
’
l ėjimo priežastis. Reikia įro
ateitininkų kuopos pirmininkas. Žu
dymo,
kad
tas šaltinis yra falsifikuo
kauskas nurodp save pirmininku ir
d«r keturis valdybos narius. Po to tas. Tik po įtikinamų įrodymų ga
lima būtų tos žinios atsisakyti. Kol
rašo: “Taigi tvirtinu, kad 1919 1920 mokslo metais Jurgis Krasnic to nėra, ji lieka pagrindiniu įrody
kas ne tik nebuvo kuopos pirminin mu, kad 1919 - 1920 mokslo me
tais Jurgis Krasnickas buvo
pir
ku, bet net nebuvo jos valdyboje”.
Toliau, lyg' atsiprašydamas R. mininkas (kitų mokslo metų net ne
Į
Černių, nurodo, kad R. Černiui te neigia nė B. Žukauskas).

šaltiniai

1923 m. 1 nr. “Ateities” buvo
skirtas Jurgio atminimui. Jame rašė
apie velionį daugiausia jį pažinusiejl, artimesnius santykius turėję. Ra
šė ir Jurgio artimas draugas Juozas
Mičiulis. Jis pasakoja: “Apsigyvenęs
Mariampolėje, tuoj imas Jurgis dirb
ti ateitininkuos. Štai pradžioje 1919 20 mokslo metų visuotinas ateiti
ninkų kuopos susirinkimas. Jurgis
kalba jame tolimesnio
veikimo
klausimu, kalba pirmukart Mariampolės at-kų tarpe. Nariai nustebę
žiūri, klausinėja vienas kito, kas čia
toks nepažįstamas taip aiškiai, drą
siai, įtikinančiai kalba. Už tai na
riai jam atsimoka: išrenka jį kuo
pos pirmininku” (8 psl.).
Tą žinią parėmė ir Jadvyga Česaitytė - Prapuolenienė, savo atsi
minimuose nurodydama, kad “Jur
gį Krasnicką teko gerai pažinti 1919 - 1920 metais. Jis tada tebuvo
17 metų. Bet jau buvo Marijam
polės ateitininkų kuopos valdybos
pirmininkas. Aš tuo metu buvau
sekretore. Tad tekdavo dažnai sueiti,
posėdžiauti”. Pabaigoje dar pride
da: “1920 - 1921 mokslo metais J,
K. taip pat buvo išrinktas Marijam
polės Moksleivių ateitininkų kuo
pos pirmininku”.
Kai B. Žukauskas parašė atsi
minimus ir iškilo dviejų pirminin
kų vienu metu problema, buvau
nuėjęs pas B. Žukauską pasitarti,
ką reikėtų daryti, kad paaiškėtų
kaipgi iš tikrųjų buvo, Sutarėm,
kad aš parašyčiau Justui Mašiotui,
dr. Iz. J. Kaunui ir Antanui Ku
čui laiškus, klausdamas kada pirmi
ninkavo Jurgis ir kada B. Žukaus
kas. Atsiliepimai štai kokie.
Justas Mašiotas apgailestauja,
kad negalėsiąs atsakyti, nes visus už
rašus palikęs Lietuvoje, o atmintis
mažai ką pasako. Jis rašo: “Man at
rodo, kad kol buvo B. Žukauskas,
tai jis ėjo pirmininko pareigas, o
jam baigus gimnaziją — tos parei
gos teko Jurgiui Krasnickui” (1972.
II. 2).
Dr. Iz. J. Kaunas pradeda atsa
kymą su pastaba, kad po 50 metų
negalįs tiksliai atsakyti nė į vieną
klausimą. Toliau apie Jurgį sako:
“Manau, kad galėjo būti 1919 ir 20
metais. 1921 metais Jurgis buvo 8toje klasėje ir baigė gimnaziją, gal

MIRĖ NOBELIO LAUREATAS

tininkų sendraugių skyriui. O apie
Marijampolės ateitininkų
kuopos
p raininka ; ■■
n’ ..odelio. Su
prantama, galėjo rašęs tą straipsnį
pirmininku.imo fak o nežino i, bet
galima ir kitaip galvoti.

1

Jt.

«

Vincentas Liulevičius

Dr. Georg von Bekesy, 73 m.,
1961 m. laimėjęs Nobelio premi
ją už mediciną ir fiziologiją, mirė
Honolulu mieste. Jis 1947 m. at
vyko į JAV iš Vengrijos ir profe
soriavo Havajų universitete.

B. Žukausko prierašas

50-čia metų.

Chicagoj.

Kun. Kęstufs Trimakas - naujas
psichologijos daktaras

BELGU REDAKTORIAUS
MIRTIS

v

Nors neturiu pag 'nuo B.Žukausko
uis metais ir nebuvo pirmininku”.
tvirtinimams netikėti, bet turiu rem
Apie B. Žukausko pirmininkavimą
tis dokumentu, kurį paremia net ke
prideda: “Jis galėjo kurį laiką juo bū
76 M. SENUTĖ GAVO
lių asmenų prisiminimai. Jei kitaip
KOLEGIJOS DIPLOMĄ
i” (Laiškas be datos).
pasielgčiau, tada teisingai galėtų
Antanas Kučas apie
Jurgio
n prikišti, kad negalima tikėti
Chicagoje, Kennedy-King ko“Krasnicko primininkavimą
sako:
mano “pateiktais duomenimis, ku
! legijoje (vienoje iš miesto kolegi“Man atrodo, kad jis ptvmininkivo
rie neatitinka istorinės tikrovės”.
rjų), gavo diplomą 76 m. amžiaus
at-kų kuopoje dvejus mokslo metus.
1 moteris Pearlie Danzy, kuri jau
Apie Bernardo Žukausko pirminin
Baigęs atsakymą, noriu pareikšti
’ turi net provaikaičius. Pagrindikavimą nieko nežinau. Mes susitik savo abejonę, ar gerai padarė B. Žu
• nė jos studijų šaka buvo menas.
davome ir šnekėdavomės, be ma kauskas, tą klausimą iškeldamas
■ Pasakoja, kad jai nebuvo sunku
no atminty neliko pėdsakų, kad jis spaudoje. Nežinau, ar kas nors pa
mų lankyti paskaitas su kitais
galėjo būti pirmininku’ ’ (1972.111. dės mums surasti tiesą, kurios abu
Vytautas Sakalauskas (JAV, gim. 1952)
Vienuma studentais, jaunesniais už ją net
23).
ieškome.
iš II PLJK parodų, atidaromų šiandien 7 vai. 30 min. Jaunimo centre,

Kadangi Jurgiui Krasnickui šį
“Ateities” žinios vertė
met sukaktų 70 metų nuo jo gi
mimo, paprašiau jauną
mokytoją
Tai tiek turiu žinių apie Jurgio
Rimų Černių parašyti straipsnį.
Kad Rimas Černius susipažintų su Krasnicko pirmininkavimą Marijam-'

ko naudotis mano “pateiktais duo
menimis, kurie neatitinka istorinės
tikrovės” (mano pabraukta). Tad
man, o ne R. Černiui, ir tenka pa
aiškinti dėl minėtos “istorinės tikrovės”.
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NETEKOME
AREONAUTIKOS
SPECIALISTO

Vieno iš vadovaujančių Belgi
jos laikraščių — “La Libre Belgiųue” Vyr. redaktorius ir leidėjas
Victor Zeegers mirė Briusely, tu
rėdamas 68 m.

GIMIMŲ STATISTIKA
JAV-se gimimų skaičius taip
stipriai mažėja, kad jų jau būna
mažiau, negu kritiškasis skaičius
— 2.11 vaikų šeimai, nuo kada
tautos natūralus prieauglis ima
mūŽėti.
MIRĖ VAIKŲ LITERATŪROS
KŪRĖJA
Vaikams skirtų knygų autorė
Irma Balck, taip pat vaikų klau
simais daug rašiusi j žurnalus,
mirė New Yorke, sulaukusi 65
m. amžiaus.

John Stack, 65 m., kuris 1930
GĖLĖS
m. padėjo sukurti pirmąjį didelio Vestuvėms, bnnketanu, laidotuvėms
Savo čia spausdinamą raštą V nir kitokioms progoms
greičio vėjo tunelį aeronautikos
centas Liulevičius užsklendžia abe
eksperimentams, buvęs
NASA BEVFMY HILLS GĖLYNYOIA
jone: "Baigęs atsakymą, noru pa
Chicagos Loyola universitetas tarp katalikų ir protestantų lie- aeronautikos tyrimų direktorius, 2443 W. (ISrd Street, Chicago, Illinois
reikšti abejonę, ar gerai padarė B. suteikė kun. Kęstučiui Trimakui tuvių bendruomenėje. Trejus meTEL. PR 8-0833 — PR 8-0834
mirė New Yorke.
Žukauskas, tą klausimą iškeldamas
psichologijos daktaro laipsnį bir- j. tus buvo Studentų ateitininkų sąspaudoje". Galiu tik tiek pasakyti,
, jungos dvasios vadu.
jog ne aš jį iškėliau spaudoje, bet želio 10 d. Tokiu būdu, dar vie-j
Pastangos ir patyrimas tiek in
į
klausimas atsidūrė spaudoje kaip tik nas lietuvis ir kunigas įeina
paties V. Liulevičiaus rūpesčiu. Aš žmogaus psichinių problemų sri dividualiuose žmonių santykiuo
neabejoju, bet tikiu, jog, asmeniška tį, kurios ypač šioje šalyje gau se, tiek organizacinėje plotmėje
me mudviejų pokalbyje neradus sėja ir sunkėja.
įtikino kun. K. Trimaką, kad dva
bendros nuomonės dėl to, kas pirmi
siškiui šiais laikais labai reikalin
ninkavo Marijampolės ateitininkams
Dr. K. Trimakas gimė Lietuvo ga'psichologijos specialybė. Mat,
MARQUETTE FUNERAL HOME
1919 metais, šią problėmą reikėjo je 1930 m. vasario 21. Gimnaziją
yra daug specifinių problemų,
— TĖVAS IR SŪNUS —
taip ir palikti, viešai jos nediskuta baigė Miunchene,
Vokietijoje, kurių viena teologija ar viena asvus. Kai V. Liulevičiaus iniciatyva
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
1949 metais atvažiavo į Ameriką ketika nepajėgia išspręsti.
Šita
ji atsidūrė spaudoje, turėjau ir aš at
ir
įstojo
į
jėzuitų
naujokyną
Mil2533 VVest 71 st St,
Telef. GRovehill 6-2345-6
siliepti.
išvada paskatino jį psichologijos
Čia tik dar pirštu noriu nurodyti ford, Ohio. 1952 metais persikė : studijoms, kurias pradėjo
1969
1410 S. 50th Avė., Cicero
T0wnhall 3-2108-09
lė į Weston College, Mass., ir I metais ir baigė disertacija : “Alt
B. Žukauskas laikraštyje mini fo- j tajt jog mudviejų bendru sutarimu
pradėjo filosofijos studijas,
jas, ruizmas kaip savisąvokos ir so
AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI
tografiją, kuri likusi Lietuvoje. Gai-! užklaustieji, nė vienas be abejonės
baigdamas magistro laispniu.
la. Dėl jos irgi reikia pasakyti, kad nepatvirtino J. Krasnicko pirminincialinės įtakos funkcija”.
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niekas perėme pirmininko pareigas, ton College High School. Po to
psichiatrinėje ligoninėje Downey,
lėtų pakeisti, tai Marijampolės ateiKeista,
kad
brikas
Vincas
Lė

vėl
grįžo
į
Weston
College
te

Keista, kad istorikas Vincas L’ulininkų kuopos protokolai, jei juos levičius nesugriaunamu šaltiniu, te ologijai, kurią baigė,
gaudamas Illinois.
“Esu labai patenkintas šiuo
kąs nors čia turėtų, ar nors foto- miančiu J. Krasnicko pirmininkavi teologijos licencijatą. 1960
me
statą
pristatytų.
Kol to nebus, mą. laiko jam palankią žinią, paskelb tais buvo įšventintas kunigu, o darbu”, kalbėjo naujasis dakta
6845 SO. WESTERN AVĖ.
” 1 nr. yra tikra- ta 1923. metų “Ateityje“, Atrodo,
1923 ....
m. “Ateities
j
1961 buvo išvykęs į Miunsterį, ras, “nes jame reiškiuosi ir kaip
sis šaltinis. Tą žinią reikia priimti
Vin“t-['i?lcv!i^us tu'
i psichologas, ir kaip kunigas. PaTRYS MODERNIŠKOS
_ „
.
“
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, ,
, , rėta žinot), kam kritiškai reikia veri cientui tūriu atiduoti visą savo
už tikrą jau vien dėl to fakto, kad tintt pcrlod^į spaudoj,2 pateikia.
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS
asmenį: su dvilype kunigo-psiji nebuvo iki tol atitaisyta. Jei ji dėl mus faktUs juk istOrikų ne kartą
chologo specialybe, su krikščio
kurių nors priežasčių būtų buvus šiandien visai rimtai abejojama net
MAŠINOMS VIETA
niškom vertybėm, su pareiga pa
netikra, ji būtų buvus tuojau atitaiatitai- : valstybiniuose aktuose užrašytų fakREpubUc
7-8600
REpubUc 7-86.01
syta, o ne po 50 metų. Berinkda- Į ‘9 arba jų įprastos interpretacijos
dėti pagalbos reikalingam žmo■y
mas žinias apie Jurgį Krasnicką nie-' Mkrumu, pvz. Kriavo sutartimi, Mini gui'
,
,i.]
.
. .
, i -j 1 daugo donacijomis ir pan., tai ką
“Šį darbą dirbdamas patiriu dikur neužtikau tos tariamos klaidos .
a, ,
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,
jau bekalbėti ap.e laikrastmj tikrudąlį džiaugsmą, kai jaučiu, kad
atitaisymo. O gal nepastebėjau. PraJeigu jis būtų neabejotinas, tai
savimi — savo žodžiais,
savo
šau nurodyti, jei toks atitaisymas i tada jr istorikų bei istorijos veikalų
buvo. Būsiu dėkingas už tai.
į visai nereikėtų — viskas būtų surajausmais, savo ryšiu su kitu, ga
B. Žukauskas
Prapuolenienei | šVta, laikraščiuose, tik imki, skaityk;
liu jam padėti, jį įtikinti, atpa
ir tikėki. O taip vis dėlto nėra.
laiduoti, pradžiuginti, sustiprinskambino telefonu ir aiškinosi dėl
.
ti
— tiesa, dažnai sunkiom paTodėl
ir
aš
liekuosi
prie
savo
nuo

jos užrašytų atsiminimuose žinių.
monės ir, kaip 1919 metų marijam
. stangom, tiesiog per kovą”.
Laikraštyje parašytais žodžiais
polietis, tvirtinu, jog J. Krasn ckas
Naujam daktarui kun. Kęstu
skaitytoją įtaigoja, kad ji ankstyves
tais metais Marijampolės ateitinin
čiui Trimakui linkime daug sėk
nio teigimo atsisakė. Manau, kad kams dar nepirmininkavo.
mingų metų gražioje ateityje ir
kiekvienam aišku, jog telefoninis
Bernardas
Žukauskas
kilniai
prasmingame darbe.
pasikalbėjimas, jei jis nerašytas
į
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magnetofoninį kaspiną, negali būti
dokumentu (įrodomąja medžiaga).
Tuo labiau, kad leidiniui duotojo
raštu liudijimo autorė iki šiai die Parama 89 menininkams
nai neatšaukė.
New Yorko valstija, vykdy
• Istorinė tikrovė tegalima atkurti uiuria
dama savo Kūrybingųjų meniiš dokumentų, papildant tas žinias1 njn,kų

ir kitais šaltiniais. Turėdamas šiuos]
dokumentus jaučiausi atkūręs isto
rinę tikrovę. Kai gavau B. Žukaus
ko atsiminimus (juos vėliau atsiė
mė), kuriuose buvo rašoma, kad jis
(B. Žukauskas) buvo pirmininkas,
bandžiau ieškoti apie jį žinių pa
galbiniuose šaltiniuose. Peržiūrėjau
Lietuvių Enciklopedijoje apie B. Žu
kauską .Ten (žr. XXXV, 422 psl.)
tuo reikalu tepaskyta, kad “Nuo
1912 dalyvavo ateitininkuos”, pir
mininkavimų neminėta. Tada susi
radau “Tėvynės Sargą”, kurio “Ryš
kieji veidai” skyriuje yra ir apie
Bernardą Žukauską (žr. 1968 tų-.
1 nr., 186 - 190 psl.). Straipsnis pa
sirašytas trim raidėm: J. Ž. B. Šia
me straipnsyje stropiai nurodytos
visos B. Žukausko pirntininkystės. Seinuose buvo kuopelės pirmi
ninkas. Voroneže esant, teko pirmi
ninkauti vienai Nikitino bendrabu
čio kuopelei. Kai grįžo į Lietuvą,
1918 m. įvyko Vilniuje pirmoji vie
ša ateitininkų konferencija. Jos pir
mininku buvo išrinktas B. Žukaus
kas. Kai Vokietijoje studijavo, buvo
Berlyno studentų klubo pirminin
ku. Vėliau, jau būdamas Lietuvos
tarnyboje, vadovavo Ukmergės atei-

j visuomeninės tarnybos
programą, paskyrė 240,390 dol.,
kad ši suma būtų paskirstyta 89
tapytojams, skulptoriams, grafi
kams, fotografams, muzikams,
choreografams,
filmuotojams,
dramaturgams ir kitiems meni
ninkams, duodant jiems užsaky
mus, užprašant kokius darbus.
Kiekvienas menininkas gaus po
2,800 dolerius. Ta programa
skirta paskatinti kurti naujus kū
rinius ir taip pat meno kūrybą
daryti daugiau prieinamą pla
čiosioms masėms. Apdovanotieji
menininkai buvo parinkti iš 2,100 prašiusiųjų.
MIRĖ PASIŽYMĖJĘS
KRITIKAS

Vienas iš įtakingiausių ameri
kiečių kritikų — Edmund Wilson —birž. 12 d. mirė Boonvilleje, New Yorke, sulaukęs 77 m.
amžiaus. Jis parašęs gausiai kri
tikos knygų, kaip “Axel’s Castle”,
“The Wound and the Bow”, ke
letą romanų ir draminių veikalų.
Buvo baigęs Princetono univer
sitetą. Yra kritiškai aptaręs šim
tus naujų leidinių.

Bruno Markaitis, SJ
Kun. Kęstutis Trimakas

Vokietijoje, vienerių metų speci
alioms studijoms.

MOTERYS VYRŲ
UNIVERSITETE

1963 metais kun. K. Trimakas
buvo
paskirtas
vyriausiuoju
“Laiškų Lietuviams” redaktoriu
mi. Per šešerius redagavimo me
tus jis davė šiam tautinės ir re
liginės kultūros žurnalui naują i
veidą, subūrė apie 100 bendra
darbių, gerokai praplėtė temati
nį problemų akiratį, .nevengda
mas ir kontroversinių klausimų,
surištų su Vatikano II suvažiavi į
mu, iš jo išplaukusiais nutari
:
mais bei pakeitimais.

Notre Dame universitetas In
dianoje (jame eilę metų yra pro
fesoriavęs a. a. St. Kolupaila) iki šiol buvo vien tik vyrams stu
dentams, bet nuo rudens į jį bus
priimtos ir 345 studentės.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

VENECIJOS BIENALĖ

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) IR SŪNŪS

Būdamas redaktoriumi, kunK. Trimakas daug laiko skyrė
ekumeniniam judėjimui ir buvo
vienas iš pirmųjų, kurie sukūrė
draugišką ir prasmingą dialogą

Venecijoje, Italijos meno cent
re, atidaryta meno bienalė, kur
meno kūriniai užima 32 paviljo
nus. Bienalė įdomi kaip milžiniška tarptautinė apžvalginė
meno paroda ir kaip socialinio
klimato barometras, rodąs meno
kūrybos sąlygas pasaulyje. Tik
šiemet jon nėra atvykusių labai
stambių meno kolekcionierių ir
nebėra premijų-

Kas tik turi gerą skonį,
viską perka pas Lieponį
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LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER INC.
Marąuette Pk„ 6211 So. Western, PR 8-5875
Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9:00 Iki 9:30. Kitom dienon
nuo 9:00 iki 6:00 vai vak Sekmad atdara nuo 12 v iki 5 v. popiet
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PETRAS BIELIŪNAS
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TeL LAfayette 3-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S. LITUANICA AVĖ.

TeL YArda 7-340)

POVILAS J. RIDIKAS
Tel. YArds 7-1911

3354 S. HALSTED STREET

JURGIS F. RUDMIN
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Tel. YArds 7-1138-1189
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Mes esame paklydę dvasios
plieskiančioj vidudienio šviesoj.
Mes glaudžiamės
prasilenkiančių traukinių klyksme
ir, išmaldos ieškodami, pavargstame.
Mes e ame šiukšlės, varomos
priešaudrio vėjo,
nešluotos pasuolės tuščiose salėse
sutrupintų stiklų šešėliai,
eismo nelaimių sąrašai.

Tik retkarčiais,
kaip Dievo pasiuntinį,
išvystame ugninį angelą.
Mes giedame suklupę
aklųjų elgetų giesmes.
Mes esam žodžiai, įkūnyti uolose,
pamirštos statulos skulptoriaus
parodos rūsyje.

MOTERYS APIE MOTERYSTE
Fides leidykla, veikianti prie i “Kai mes drauge sėdime
prie
Notre Dame universiteto, leidžia i sergančio vaiko ir laukiame, ar
modernių teologinių veikalų se- jis gyvens, ar mirs, mes žinome,
riją, pavadintą “Teologija šian- kad mus jungia sakrajnentas. Kai
dien”. Šią seriją redaguoja Oxfor- mes, su gilia užuojauta, apie kudo univ. prof. E. Yamold, SJ.
irios'buvimą net nejau ėmė, buIdomu, kad tarp gausių teolo- dime prie sergančio moterystės
gų, sukūrusių šios serijos veikalus partnerio, mes ž'nome, kad mu(jų iš viso bus 42) yra ir moteris myse veikia ta dieviška dovanaRosemary Haughton — paskai- Kai mes nudgręžiamė nuo kitų;
tininkė, radijo kalbėtoja, moky- žinodami, .kad mes galėtume Juos
tojo žmona, dešimties vaikų mo- mylėti ar n t mylimo, mes suvotina ir dar savo Šeimoj auginanti1 kiame, kad yra kažkas, kas mukelis jos globai pavestus našiai-; myse sužadina tą išskirtinumą,
čius. Ji yra autorė veikalų: “Žmo-i
.. ..
Autorė primena Vatikano II
gaus transformavimas” ir “Mei
suvažiavimo paskatinimą teololės aktas”.
giniuosė sprendimuose pasinau
Šioje serijoje jos sukurtas veika doti psichologijos ir antropologi
las vadinasi: “The Theology of jos mokslo duomenimis ir pažy
Marriage” (išleido Fides leid., mi, kad dabar bus įdomu sekti,
Notre Dame, Ind., 92 pusi., 95 kokių sprendimų susilauksime vict. — kišeninė laida). Autorė; siems šiems mokslams vienas kigerai pažįsta Šv. Raštą, teologi- Į tą apšviečiant. Autorė džiaugiajos istoriją ir šiame veikale pla si, kad dabarties teologija linksta
čiai aptaria, kaip moterystės sam daugiau nušviesti moterystės gro
prata vystėsi amžių bėgyje, įvai žį, atskleisti joje žmogišką tikro
rių įtakų bei kovų su herezijomis vę, neatskiriamą nuo sakramen
poveikyje. Duodama daug intri tinio dieviško nrade; “Juo dides
guojančios medžiagos,
išryški nė atsakomybė uždedama
ant
nant kaip moterystės sampratoje vedusių krikščionių, juo aiškiau
palaipsniui atsiskleidė, kad ji tu jie turi suvokti, kad Kristus gy
ri tarnauti ne vien žmonijos au vena juose ir vykdo juose visos
gimui, bet ir susituokusių meilei Bažnyčios darbą. Celibatą pasi
ugdyti ir reikštis.
rinkusieji ir vedusieji
pateikia
Akcentuodama moterystės sak skirtingą liudijimą, bet abeji yra
I
ramentinį pobūdį, autorė su mo
aktyvios Kristaus meilės ženklai
terišku jausmingumu cituoja:
tą vienumo moterystėje savybę, ant žemės”, — rašo Rosemary
J. Pr- ■
kurios kitur mes nepasiektume”. Haughton.

Tik kada nors, kai mūs’ vaikai
ištiestais pirštais prasilenks migloje,
pajusim sielos užkampyje
kibirkštį įsivaizduoto džiaugsmo.
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čių tautinių šokių grupės veikli daly
vė. Ji įstojo j Šv. Bernardo slaugių
mokyklą, kur žada specializuotis pe
diatrijos srityje. Debiutantės tėvas
Antanas P. Giedraitis, gimęs Chica
goje, buvęs Marquette parko para
pijos choro vedėjas ir muzikos moky
tojas, o taip pat ir Lietuvių Var
gonininkų draugijos pirmininkas. Jos
motina Alvina Banaitytė-Giedraitie-1
nė yra Chieagos teismo reporterė. Ji j
priklauso parapijai ir skaito lietuviš- .
ką spaudą.
j
|

Raminta M. Baukytė (JAV, gini. I
1952)
Be pavadinimo

Iš II PLJK parodų, atidaromų šian
dien 7 vai. 30 min. vak: Jaunimo
centre, Chicagoj.

Nauja diplomantė
STEFANIJA STASIENĖ

Vasaros pradžia ir šienu kve kus virinto, šalto vandens, 2 bonpiantis birželis tai įvairių šeimos kas “ginger ale” ir puoduką švie
švenčių metas. Čia ir vestuvių žių braškių.
gausumas, na, ir kasmet besikar
Minėtas koncentruotas sunkas
tojantis mokslo metų ir mokyk
atskiesti vandeniu, supilti į punlos baigimas.
i šo indą ir prieš pat vartojant su
Ypač ši pastaroji šventė anks
pilti “ginger ale” ir pusiau per
čiau ar vėliau kiekvienuose na
plautas braškes. Norint, galima įmuose švenčiama. Šiam momen
dėti ir ledo.
tui atžymėti paprastai ruošiamos
Prie punšo tinka šis sluoksniir jaunimui vaišės. Ir kodėl gi
jaunimui nepasivaišinti,
kodėl nis plokštainis.
nepasidžiaugti per eilę metų sun
4 uncijas sviesto gerai išsukti
kiu darbu pasiektais rezultatais?
su 0,5 puoduko cukraus, įdėti
Be to, juk malonu su klasės drau
0,5 arbat. šaukštuko tarkuotos cit
gais dar kiek pabuvoti, prisiminti
rinos žievės ir ant peilio galo
laimingąsias mokyklos dienas ir druskos.
pasidžiaugti jaunyste. Tai mohentas, kada jaunimas gyvena, jJ šią US
masę
uę supilti
supnu iI puod.
puuu. perpe»tikru jaunystės džiaugsmu ir lai- sijotų miltų. Tešlą greit suminminga ateitim.
; kyti ir šia tešla iškloti keturkampę formą 13 x 9 (tešlą įdėjus į
Todėl ruošiant tokiai šventei
formą, pirštais išspaudyti į kam
vaišes, jos taip pat turėtų teikti)
inus. Kepti prie 350 laips. 15 mi
lengvą jaunatvišką nuotaiką. Ne
nučių.
patiekalų gausumas ar jų kolorinIšėmus iš orkaitės, 5 min. pa
gumas turėtų vyrauti, bet skonin
laukti ir paviršių aptepti su 0,5
gumas, lengvumas ir patrauklu
puoduko aviečių ar serbentų uo
mas. Taip pat ir gėrimai neturė-)
giene. ,
tų pasižymėti aukštais procentais
Dviejų kiaušinių baltymus iš
ar laipsniais, bet turėtų būti gai
plakti su 0,5 puoduko cukraus, ivinantys ir kvapūs, kaip birželyje
ki masė bus stangri. Tada supil
žydintys bijūnai ar pirmosiomis
ti 1 puoduką maltų, lazdynų rie
žemuogėmis kvepiantys jazminai.
šutų ir 1-4 arbat. šaukšt. cinamo
Štai, kad ir šitas gaivinantis
no. Atsargiai ipermaišyt ir
pa
punšas:
skleisti ant uogiene patepto plokš
Imti: dvi skardines šaldyto, tainio. Ir vėl pakepti orkaitėje
koncentruoto Havajų punšo, 1, prie 350 laips. 25 min. Iškepus,
skard. 6 uncijų šaldytos, koncent- j atvėsinti ir supiausyti
pailgais
ruotos apelsinų sunkos, 6 puodu-1 ruoželiais.

Kasmet birželio vėjai supučia į
mūsų jaunimo studijų baigimo
aruodą naujų brandžių grūdų.
Ir džiaugiasi visa lietuviškoji vi
suomenė, kai jų tarpe atpažįsta
daug žadantį, mūsų dirvoje bręs
tantį vešlų daigą.
Viena tokių šiltų, prie savo ka
mieno prisiglaudusių atžalų yra
Birutė M. Balčiauskaitė.
Jaunoji lietuvaitė šiemet baigė
šį mėnesį New Yorko miesto universiteto New Yorke Hunters
kolegiją, gaudama diplomą su
bakalaureato laipsniu (Bachelors
of Art). Specializavosi meno is-j
torijoje ir studijos mene.
Birutė yra lankiusi dvejus me
tus Illinois universitetą (Chicago
Circle). 1965 m. ji baigė Marijos
aukšt. mokyklą. Tapgi tais pa-,
čiais metais ji baigė Chieagos
X

Birutė M. Balčiauskaitė

Kristina Ona Giedraitytė, 17-metė
Gintaro debiutaHtė. kartu su savo
tėveliais, gyvena Chicagoje. kur
šiais metais ji baigė Marijos aukštes
niąją mokyklą. Joje visus ketverius
metus ji dalyvavo įvairiuose moki
nių saviveiklos klubuose. Ji priklau
sė lotynų kalbos ir Gintaro klubams,
o Rūtos draugijoje ji buvo vicepir
mininkė. Ji taip pat priklausė "Senior
Six"dainininkių grupei, atliekančiai
dainų programėles mokyklose, baž
nyčiose ir ligoninėse. Be to, ji yra
‘‘Marquette Chorale" narė, ketve
rius metus buvo jaunų lietuvių tauti
nių šokių "Ateitis" grupės narė, ir
jau penkeri metai yra Lietuvos Vy-

Gera nuotaika prieš Jaunimo kongresą ir Tautinių šokių šventę...

Nuotr. V. Maželio

vimą. Ji mėgsta keliauti. Kartu su
tėvais ji yra keliavusi po Angliją, Ispaniją ir Meksiką. — Esu lietuvaitė,
domiuosi lietuvių tautos praeitim ir
man bus malonu dalyvauti rengia
mame Gintaro baliuje, — pareiškė
Noveriūtė. Bruno Noveris yra Chi
cagoje gimęs fotografas. Jo tėvas
Petras Noveris buvo gimęs Lietuvoj.
Debiutantės tėvai priklauso Kęstu
čio klubui, Don Varnas postui ir
skaito Draugą, Naujienas ir Sanda-

mas kalbas; ruošiasi mokytojos pro
fesijai, ypač ispaniškai kalbančiųjų
mokyklose ir paruošos tikslu važi
nėjo po Ispaniją, studijuodama ispa
nų kalbą ir žmones. Gabi socialinė
je ir kultūrinėje veikloje, priklauso
bent keliems moksleivių klubams,
j mėgsta muziką ir šokius; piano mokės! 8 metus, o 4 metus baleto.
Mėgsta keliauti, yra apkeliavusi Eu; ropą, Tolimuosius Rytus ir Karibus.
Rudenį žada stoti į pasirinktą kole
giją. Abu tėvai gimę Chicagoje, pri
klauso Lietuvių prekybos rūmams.
Lietuvių filatelistų draugijai, Ameri
kos Lietuvių daktarų draugijai ir
prenumeruoja Naujienas bei Draugą.

Lynne Noveriūtė, Bruno ir Cary
(Bliumaitės) Noverių duktė, baigė
Taikos karalienės mokyklą BurbanVirtuves mėgėjoms
ke, Illinois. Šį rudenį rengiasi įstoti
Kepant pyragaičius, truputį cit į Indianos valstybinį universitetą, ku
rinos sunkos įlašinus į vandenį, riame planuoja studijuoti namų eko
padarom Juos lengvesniais ir ati nomiją. Lynne gimė 1955 m. Arkan- ,
sas valstijoje, Fort Chaffee mieste- '
mam riebalų kvapą bei skonį.
i lyje. Chicagon ji buvo atvežta dvieNorint duoti kiaušinienei pi jų metų amžiaus. Čia ji lankė Mor-|
kantiško skonio, patartina pridė rili pradžios mokyklą, kurią baigė su
ti pamidorų padažo, truputį pap pagyrimais, gaudama mokslo darbų
premiją. Ji mėgsta muziką. 6 metus;
rikos ir laurų lapelį.
priklauso Muschoral Miniature gru-1
Kumpio paskaninimui prancū pei. Ji yra modeliavusi televizijai ir
zai išmirko jį Madeiros
vyne fotografams. Lynne planuoja studi-Į
prieš kepdami.
| juoti madas ir namų vidaus dekorą- ’

Aukštesniąją lituanistikos mokyk
lą.
Jaunoji lietuvaitė nuo pat vai
kystės pasirodė esanti stipri, su
sipratusi savo tautos dukra. Tra
pi ir liekna savo išvaizda, ji vi
sur reiškėsi tvirta lietuviška dva
sia. Eilę metų ji priklausė Jauni
mo centro studentų ansambliui.
Dainavoje yra baigusi tautinių šo
kių kursus, gaudama tautinių šo
kių mokytojos diplomą.
Vėliau ji buvo Kristijono Done
laičio lituanistikos mokykloje
šokių mokytoja keletą metų. 1968 m. ji kruopščiai ir uoliai pa
ruošė savo grupę tautinių šokių
šventeiNeatsiliko Birutė nei organiza
ciniame gyvenime. Vėl ji reiškė
si nuo pat vaikystės skautiškoje
veikloje — daug metų buvo ak
tyvi ir pareiginga skautė Kerna
vės tunte. Vėliau Birutė priklau
sė skautėms akademikėms.
Ir dabar Birutė mezga ateities
.planus naujų studijų kryptimi. ,
I Pasibaigus atostogoms, ji planuo- Į■

Mary Aidonis, gimusi Chicagoje,
dar 3 metų amžiaus pradėjo baleto
pamokas. kurlas tebetęsia iki šios
pasireikšdama įvairiuose parengimuose. Priklauso Slaugių ir Lotynų klubams, dramos klubui, kultūros komitetui ir t. t., baigia Taikos
Karaiienės aukšt. mokyklą, rodyda-, i 1
Ramona Kavecka’tė, 18-metė Gin
linkimą medicinom iš anksto pradėdama Holy Cross ligoninėje ruoš taro baliaus debiutante, gimė Kana
doje, Toronto mieste, bet kartu su
tis pediatrikos profesijai. Didžiuojatėvais
persikėlė į Chicagą ir čia
..
.. .
— si būdama lietuvių kilmės. Tėvas
' baigė Marijos Gimimo parapijos mo
Bruno S. Aldonis. metalurgas, gi
kyklą, o dabar ir Marijos aukštes
ja mokytojauti ir toliau siekti męs Lietuvoj, motina Helen Gladys, niąją mokyklą. Mokykloje ji buvo
gimusi Massachusetts, abudu priklau
moksle magistro laipsnio.
so Marijos Gimimo parapijai, skai veikli šokių grupės narė, o Rūtos
Lietuviškąjį tvirtą pamatą Bi to Naujienas ir Draugą. Ruošiama klube buvo aktyvi vicepirmininkė. Ji
rutė gavo iš savo giliai susipratu me Gintaro baliuje birželio 24 die įstojo jau į Illinois universiteto Chi
cago Circle, kur specializuosis fizi
sių tėvų — Birutės (Zarembai ną ji bus debiutante.
nėje terapijoje. Ramona veikia ir ki
tės) ir a. a. inž. Juozo, žinomo
tose lietuvių Organizacijose. Nuo 7
radijo specialisto, pastačiusio Vil
metų amžiaus ji įstojo J skaučių ei
niaus radijo stotį.
les, o paskutiniu metu ji talkinin
kauja Jaunimo kongreso paruošimo
Josios motina, aktorė Birutė
darbuose. Nakvynių komisijoje ji ei
Briedienė, priklauso įvairioms or
na techninės sekretorės pareigas.
ganizacijoms. Ji yra aktyvi viceRamonos tėvas Vytautas Kaveckas
pirm.'— Foto archyve, buvo viceyra Lietuvoje gimęs st'lingų plaukų
pirm.
ALIAS (Am. liet. inž.
šukuotojas, o motiha Nijolė Statkevičifitė-Kaveckienė taip pat yra Lie
ir arch) Moterų pagelbinio vie
tuvoje gimusi to paties amato specia
neto. Vienais metais buvo veik
listė. Tėvai priklauso kelioms lietu
li Lietuvos Dukterų dr-jos pir
viškoms organizacijoms ir skaito lie
mininkė.
tuvišką spaudą.
i i ii

Birutės M. Balčiauskaitės me
niškai padarytos nuotraukos bu
vo lietuviškoje spaudoje — šia
me skyriuje ir “Draugo” kultūri
nio priedo pirmame puslapyje.
Jaunajai intelektualei linkėti-'
'
na ir toliau bręsti ir bujoti svar- Leslie Michele Eisin, daktaro
blausia musuose, nes lietuviškoji Kamm duktė Carl Sandburg auk-t
_ jėtinė, stodama
____ į kolevisuomene tikisi ir laukia iš jos __
mokyklos auk
nenutraukiamo lietuviško veiklu- giją,'pasirinko humanitarinius/sociamo.
S. L. | linius mokslus, matematiką ir sveti-

Gaivinančiam gėrimui
Norint turėti kvapų gaivinan
tį šaltą gėrimą vasaros karščiuo
se, patartina ledo gabalėliuose už
šaldyti mėtos šakeles ir paduoti
prie šaltos arbatos ar vaisių pun
šo.

