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JAV profesinių sąjungų 

darbuotojas dalijasi įspūdžiais 
iš Lietuvos 

Lietuvoje neseniai lankėsi 
Amerikos profesinių sąjungų 
veikėjas Joel B. Freedman. Jo 
įspūdžiai iš šios viešnagės, pa
vadinti „JAV gali padėti statyti 
demokratiją", pasirodė dienraščio 
USA Today šių metų vasario 24 
dienos numeryje. 

Autorių ypač sukrėtė vienas 
Vilniaus vaizdas — laiptai į Dar
bininkų rūmus. „Kaip statybi
ninkų profesinės sąjungos pirmi
ninko pavaduotojui, man teko 
susipažinti su įvairiomis staty
binėmis medžiagomis", rašo 
Freedman. „Bet lipdamas šiais 
laiptais aš patyriau, kad čia buvo 
panaudotas ypatingas akmuo. 
Laiptai pastatyti iš ant šios 
kalvos buvusių žydų kapinių 
antkapių. Ir, idant mums neliktų 
jokių abejonių, kad šiuos laiptus 
stačiusieji neturėjo nė lašelio pa
dorumo, daugelis antkapių ak
menų pastatyti veidu aukštyn: 
beveik trisdešimčiai metų praėjus 
po kapinių išniekinimo, lanky
tojas dar gali išskaityti heb-
raiškas raides". 

Anot straipsnio autoriaus, 
Lietuvos laisvų profesinių sąjun
gų įsteigėjas — Kazimieras Uoka 
planuoja šiuos antkapių fragmen
tus išimti ir juos įstatyti į 
paminklinę sieną. Darbininkų 
rūmu salėje dabar vyksta paroda, 
kurioje buvusių kapinių vaizdas 
atkuriamas nuotraukomis ir pa
veikslais. „Tačiau dabar", sako 
svečias iš Amerikos, „tie laiptai 
tebėra pasibaisėtinas paminklas, 
bylojantis apie Blogį tų, kurie per 
praėjusius penkiasdešimt metų 
dėjosi kalbantys už darbininkus". 

Freedman primena, kad lais
vųjų Amerikos profesinių sąjun
gų organizacija AFL-CIO 
atsisakė pripažinti tokias ko
munistų partijos sulipdytas „prof
sąjungas". AFL-CIO nepamiršo 
Lenino žodžių, jog „kovojama dėl 
kalbos kontrolės", ir atsisakė 
pripažinti, kad žodžiai „darbi
ninkas" ir „profsąjunga" priklau
sė juos pasigrobusiems komunis
tams. Šią nuostatą pilnai ir 
pakartojamai patvirtino įvykiai 
Lenkijoje bei buvusioje Sovietų 
Sąjungoje. (Čia reikėtų pridurti, 
kad penkiasdešimtmetį AFL-CIO 
organizaciją už tokią politiką 
aršiai puldinėjo Maskvą teisinan

tys Amerikos kairuoliai ir net kai 
kurie liberalai.) 

Vilniaus mėsos gamykla apsi
lankiusiam amerikiečiui priminė 
šiurpius vaizdus iš Upton Sinclair 
romano The Jungle, kuriame 
vaizduojamos Čikagos skerdyklos 
ir lietuvių imigrantų likimai 
Amerikos didmiesčio mėsmalėje 
šio šimtmečio pradžioje. Ten 
Freedman susitiko su nuo paties 
gamyklos atidarymo prieš 25 
metus joje dirbančia Gina 
Tuveliene (?). Iš pradžių palaikiu
si jį vokiečiu, ji apsiverkė sužino
jusi, jog jis amerikietis. Per 
daugiau kaip šešiasdešimt savo 
gyvenimo metų, ši moteris nie
kad nebuvo mačiusi amerikiečio. 
Jau patsai faktas, kad ameri
kietis galėjo apsilankyti jos 
darbovietėje ir laisvai su ja 
kalbėtis apie jos problemas, jai 
reiškė, kad jos šaliai dar yra 
vilties. 

Kas kaltas dėl Vilniaus mėsos 
gamyklos ir kitų Lietuvos dirb
tuvių apverktinos padėties? 
Straipsnio autoriaus nuomone, 
Lietuvos oficialiosios profesinės 
sąjungos per ilgai tarnavo kaip 
„totalitarizmo ranka" — 
kontroliavo darbus, pakėlimus, 
butus, darbininkų ir jų vaikų 
švietimą. Šios kasdienės buities 
kontroliavimo pasekmės akivaiz
džios Vilniaus gamykloje. 

Amerikos profesinių sąjungų, 
pareigūnas mano, kad per de
šimtmečius susikaupusio Blogio 
neįmanoma paprastai ištrinti, 
vien tiktai dekolonizuojant pa
vergtą šalį. Demokratija bei 
rinka nėra naujoviška technika, 
į kurią žmonėms tereikia 
įsijungti ir jie atsiras naujame ro
juje. Pirmas žingsnis — reikia 
išardyti senąją santvarką. 
Lietuviai sugeba tai patys 
padaryti. Jiems tačiau bus 
sunkiau atrasti statybinę medžia
gą klestinčiai demokratijai su
kurti. 

Joel B. Freedman nuomone, 
amerikiečiai turi suvaidinti esmi
nį vaidmenį, suteikdami vilties 
lietuviams, prieš kuriuos stovi 
tokie dideli uždaviniai. 
Amerikiečiai, tvirtina jis, turi 
tinkamą statybinę medžiagą. 

s.k. 

Tiesos ir šventumo 
keliu 

Jurgio Matulaičio „Užrašai" 

ČESLOVAS GRINCEVIČIUS 

Turime stambią, 386 puslapių, 
dailiai apipavidalintą knygą — 
Jurgio Matulaičio Užrašus. 
Redagavo Ona Mikailaitė, kalbą 
peržiūrėjo kun. Juozas Vaiš-
nys.SJ. Išleido, kaip mes 
paprastai sakome, Putnamo 
seselės. Į tą knygą negalima 
žiūrėti kaip į eilinę knygą, gerą 
ar ne taip gerą, kokių savo 
gyvenime per rankas pralei
džiame tūkstančius. Tai šventojo 
žmogaus rašyta knyga. Apaštalų 
Sostas Jurgį Matulaitį jau pripa
žino Palaimintuoju, vadinas, tai 
pusė kelio į pilną šventumą. Gal 
daugelis iš mūsų sulauks meto, 
kai vėl bus organizuojamos kelio
nės į Romą, kai dabartinis ar 
kuris kitas popiežius visam pa
sauliui paskelbs jo ir pilną 
šventumą. 

Kalbant, vartant visas kitas 
knygas galima suabejoti, ar 
tikrai viskas yra taip, kaip jose 
parašyta. Ir nebūtinai iš blogos 
valios, kai kurie faktai gali 
neatitikti objektyviai tiesai, bet 
to negalima pasakyti skaitant 
šiuos Užrašus. Kaip žinome, Baž
nyčia, skelbdama ką palaimin
tuoju ar šventuoju, kandidato 
gyvenimą, veiklą, raštus, laiškus, 
dienoraščius nuodugniai tiria, ar 
juose nors vienu žodžiu nėra pra
silenkta tiesai. 

Jurgio Matulaičio Užrašai iš 
tikrųjų pasirodo ne pirmą kartą. 
Lygiai tuo pačiu pavadinimu jų 
dalis 1953 metais išėjo Londone. 
Redagavo kun. Kazimieras Aloy
zas Matulaitis,MIC. Tik toks 
skirtumas, kad anie Užrašai, 
rašyti Petrapily, pradedant 1910 
spalio 14, baigiasi 1914 vasario 
23 ir papildyti 54 laiškų ištrauko
mis ir vėlesnės jo veiklos Vilniu
je aprašymu. Šiame leidiny pa
kartotas anų ketverių metų die
noraštis ir pridėti vėlesni užrašai, 
pradėti 1918 metais, rašyti Mari
jampolėj ir Vilniuje iki 1925. Su 
ilgesnėm pertraukom. Dar pridė
tas inauguracinis žodis, perimant 
Vilniaus vyskupiją, ir du ganyto
jiški laiškai diecezijos tikintie
siems. Gale redaktorės sudaryta 
vardų rodyklė. 

Kaip pažymi redakcija, Matu
laitis Užrašus rašė labai gražia, 
sklandžia lietuvių kalba, tai 
tekstas buvo reikalingas tik labai 
paviršutiniškų kalbos taisymų, 
prisilaikant prie šiuolaikinės var
tosenos. Įdomu, kad palyginus 
Londone leistus Užrašus su šia 
knyga, pastebime nemaža kalbos 
pakitimų. Reikia manyti, kad 
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kun. Kazys Matulaitis Jurgio 
Matulaičio kalbos visai nekeitė, 
paliko lygiai taip, kaip buvo 
parašyta, o Ona Mikailaitė šiuose 
Užrašuose ištaisė kalbos klaidas 
ir palygino stilių. 

Pirmoji dalis, Petrapily rašyti 
užrašai daugiau panašūs į medi
tacijas. Matulaitis, kaip žinome, 
buvo marijonų ordino atnaujinto
jas. Caro valdžia norėjo visus vie
nuolynus sulikviduoti, neleido 
naujų narių priimti, tai kan
didatus teko ruošti slaptu būdu. 
Matulaitis ir ėmėsi rašyti in
strukcijas, nurodymus, kaip turi 
būti tvarkomas kasdienis vienuo
lių gyvenimas. Aprašo ir savo ke
lionę i Romą, marijonų konstitu
cijos rengimą. Tarp tų nurodymų 
yra daug gražių minčių ne vien 
būsimiesiems vienuoliams, bet 
tinka ir kiekvienam iš mūsų, 
tiko carų laikais, tiko ir bolševik-
mečiu: 

„Pirmieji krikščionys turėjo 
tiek metų išgyventi slapta: kata
kombose, požemiuose, kaip galė
dami ir kur galėdami, slapstyda
miesi, o vis tik gyveno, organi
zavosi, tvarkėsi ir dirbo — ir dar 
sėkmingai ir vaisingai. Juk mes 
jų vaikų vaikai. Kodėl, kada 
reikia nepasekti tų šventų mūsų 
tėvų pėdomis? Kad tik mes turė
tume jų didelę dvasią, o tos 
dvasios mums taip reikia. Viso
kios kenksmingos draugijos daž
nai po visą pasauli išsišakojusios 
veikia, dirba pasiknisusios po 
Bažnyčia ir visuomene. Argi mes 
nuleidę rankas i tai ramiai žiūrė
sime? Ne!" 

Kad tikėjimas ir Bažnyčia yra 
virš visų kitų vertybių, įkvėpimo 
pagautas Jurgis Matulaitis cituo
ja garsią 136-ąją Psalmę ir galin
gu, poetišku balsu šaukia, kaip 
anais laikais iš krašto išvaryti 
izraelitai: „Jeruzale, jeigu aš tave 
užmirščiau, tenuvysta mano de
šinė, tepridžiūsta mano liežuvis 
prie gomurio, jeigu tavęs neat
minčiau, jei tu nebūtum branges
ne už visus mano džiaugsmus, Je
ruzale mano, Motina [Bažnyčia] 
mano. Tasai šauksmas tebūnie 
mano širdies šauksmas". 

Patarimas, kaip reikia kalbėtis 
su tais, kurio kovoja prieš 
Bažnyčią, tikėjimą: „Patariu su 
visais, ypač su sau lygiais ir že
mesniais kalbėti nedaug ir gerai 
išmąsčius: klausytis domiai iki 
galo, kol kalbantysis viską išpa
sakos, ką norėjo pasakyti. Tada 
duokite jiems trumpą, bet aiškų 
atsakymą, toki, kad, kiek galėda 
mi, užkirstumėte iš anksto kelią 
priekaištams ir prieštaravimams. 
Atsisveikinimas su žmonėmis te
būnie trumpas, bet mandagus. 
Kalbėdami su žmonėmis ...taiky
kitės prie žmonių būdo, įpročių... 
Savo nuomonių reikia laikytis, 
bet kitokios nuomonės žmonėms 
reikia turėti kuo didžiausią mei
lę". 

Apie susirinkimų, paskaitų li
gą, maratonines kalbas, kuria 
sergama ir šiais laikais, jis turi 
sveiką patarimą: kad diskusijos, 
posėdžiai, paskaitos būtų tvar
kingai vedamos, žmonių nevar-

Onos Mikailaitė redaguota* „Jurgio Matulaičio uzrasu" knygos aplankas. 
Apianka* ir raides — dailininkės Filomenos Vaitiekūnienės rvflnius, Lietuva). 

gintų, neužsitęstų, laiko negai
šintų. Iš vienuolių daugiau rei
kalaujama negu iš eilinių žmo
nių, todėl Matulaitis ragina: 
vienuolyne reikia saugotis kaip 
ugnies tuščios garbės, nes ir į vie
nuolyną sugeba įsibrauti ambici
ja ir puikybė. 

Dievą ir Bažnyčią reikia my
lėti, bet reikia ir mokėti mylėti. 
„Yra motinų, kurios labai myli 
savo vaikelius, bet neprotingai ir 
netikusiai", rašo jis. 

Antroji Užrašų dalis, pradedant 
1918 metais, skelbiama pirmą 

kartą, į 1953 metų laidą nebuvo 
įdėta dėl suprantamų priežasčių: 
minimi Vilniaus veikėjai buvo 
gyvi ir tikrais vardais pavadinti, 
nebaltintai nupiešti, galėjo su
pykti. Teisybė ne visados esti ma
loni. Toj daly Matulaitis rašo apie 
savo veiklą kaip Vilniaus vysku
po. Net šiurpas ima paskaičius, 
kokią kančios dalią teko jam pa
kelti. Tada, 1918 metais, kėlėsi 
Lietuva. Miestas kelis sykius 
keitė valdžias — vokiečių, lenkų, 
bolševikų, uetuvių, vėl lenkų ir 
t.t. Lenkai, ypač kunigai, kurių 

Vilniuje buvo daugiausia, nega
lėjo pakęsti, kad vyskupu galėtų 
būti lietuvis. Vargai prasidėjo 
pačią pirmą dieną po Matulaičio 
konsekravimo. Konsekruotas 
1918 gruodžio 1 Kaune, o gruo
džio 8 buvo Vilniaus katedroj jo 
ingresas. Visas ingreso iškilmes 
suplanavo ir tvarkė Vilniaus vys
kupijos kurija. Kurija jokiu būdu 
nesutiko ir neleido, kad naujasis 
vyskupas Lietuvos sostinėje per 
ingresą pirmą žodį pasakytų lie
tuviškai, o tik po to lenk iksai, o 
gudiškai — kam to iš viso reikia? 
Katedroj nedavė vietos net Lie
tuvos valdžios atstovams, Tautos 
Tarybai. 

Tik ką pasibaigęs karas paliko 
chaosą, ir tautinių santykių 
aštrumas pastoracinį darbą 
nepaprastai apsunkino. O Matu
laitis norėjo būti visiems tei
singas, būti aukščiau visų politi
nių ir tautinių reikalų. Tai 
nepatiko ir Lietuvos valdžiai, o 
lenkai kunigai lenkiškumą laikė 
aukščiau už Bažnyčios reikalus. 
Gudai buvo išgąsdinti, nuslopin
ti, nutildyti. Net kunigai saky
davo, kad geriau neturėti jokio 
vyskupo negu kad ir šventą 
lietuvį. 

Daug konkrečių faktų, pasikal
bėjimų surašyta tuose Užrašuose. 
Tai labai įdomi Lietuvos istorijos 
iškarpa. Matulaitis buvo skun
džiamas Varšuvai, Romai, kad 
esąs bolševikas, radikalus, griau
nąs Bažnyčią. Tuo tarpu jis 
užrašuose porą sykių pakartojo, 
kad blogį reikia nugalėti gerumu, 
o apie kunigus pasakė: ..Nėr blo
gesnio daikto, kaip kunigų kiši
masis į politiką... Kai kurie ku
nigai mano, kad į tautybės veži
mėlį įsisodinę žmones, įves juos į 
bažnyčią. Dažniausiai patys griū
va, jų vežimėlis subyra, o žmonių 
bažnyčion neįveža". 

Po želigovskiados buvo dar blo
giau. Tada ir lenkų generolai ėmė 
lankytis pas vyskupą ir priekaiš
tauti, reikalauti, kad Matulaitis 
nutrauktų ryšius su lietuviais. 
Kam jis su visais susirinkusiais 
delnais plojęs, kai kunigas 
Stankevičius, lietuvių gimnazijoj 

(Nukelta į 3 psl.) 
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Alvydas Goštautas 

Vilniaus grafikos ir akvarelės paroda vyks nuo 
gegužės 9 iki gegužes 31 dienos Lietuvių dailės 
muziejuje, Lemont, Illinois. Parodą rengia muzie
jus, talkinant Algimantui Keziui ir Eglei 
Jaškūnienei, dailėtyrininkei iš Vilniaus. Parodoje 

„Vilnius nuo Bernardinų", 1991 
Ofortas, akvatinta. 94 z 32 cm 

dalyvauja 40 dailininkų. Parodos proga bus išleis
tas katalogas su Eglės Jaškūnienės įvadu ir kiek
vieno dalyvio kūrybos aptarimu. Parodos 
atidarymas bus šeštadienį, gegužės 9 dieną, 7:30 
v.v. Lietuvių dailės muziejuje, Lemcnt'e 
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Iš Čikagos lietuvių teatrų istorijos (2) 

Lietuvių auditoriją prisiminus 
G E D I M I N A S I N D R E I K A 

Iš visų lietuvių teatrų Čikagoje 
didžiausią įnašą kultūrinei veik
lai davė Auditorija. Reikalas sta
tyti Lietuvių auditoriją iškilo, kai 
pirmoji Šv. Jurgio parapijos sve
tainė buvo nugriauta, o „Mildos" 
teatras vis dažniau buvo iš
nuomojamas filmų seansams. 
Lietuvių ansambliams nebuvo 
galima rasti tinkamos vietos kon
certuoti. Lietuvių auditorijos 
sumanytojas galbūt buvo Bene
diktas Butkus, Katalikiškų drau
gijų susivienijimo pirmininkas, 
kuris j a u 1920 metais siūlė 
statyti lietuvių namus, bet „Jis 
buvo sutiktas su paniekos žo
džiais, kaip nežinąs ką kalba 
pasakaitę".(1) 

Prie 31-os ir Halsted gatvių, 
skersai nuo „Mildos" teatro, 
iškilo Chicagos Lietuvių audi
torija. Atidarymo programos 
leidinyje rašoma: ,,Po ilgo, 
sunkaus darbo tapo pastatyta 
Č.L.A., tai puikiausias namas 
lietuviams... Buvo pakviestos 
visos draugijos be skirtumo 
pažvalgų. lyties ir tikėjimo, į 
talką visi".(2) Auditorijos iškilmin
gas atidarymas ir „apvaikščio-
jimas" įvyko 1925 metais vasario 
14 ir 15 dienomis. Čikagos Lietu
vių auditorijos bendrovės pirmi
ninkas Antanas Zalatoris po 
kalbos pristatė Lietuvos konsulą 
Povilą Žadeikį. „Birutės" choras 
sugiedojo JAV ir Lietuvos him
nus. Antrąją atidarymo dieną 
įvyko koncertas. Buvo atlikti 
lietuviški ir klasikiniai voka
liniai kūr in ia i . Akompanavo 
muzikas Jonas Byanskas. Tai 
buvo pradžia piaščiašakės kul
tūrinės veiklos, kuri čia tęsėsi 
43 metus. Čikagos Lietuvių audi
torijos bendrovė susidarė iš 24 
asmenų, iš jų valdyba buvo ren
kama trejiems metams. 

Koncer ta i i r operetės 

St ipriausi Čikagos chorai, 
„Birutė" ir „Pirmyn", konku
ruodami pasirodydavo Lietuvių 
auditorijoje. „Birutės" choro 
repertuaras linko labiau į kla
sikinę muziką, bet iš Lietuvos at
vykęs muzikas Antanas Vanagai
tis (1890-1949) norėjo grynai 
lietuvišką liaudies dainų meną 
įgyvendinti jo repertuare. Sukak
tuviniame „Birutės" koncerte 
1928 metais buvo atlikta Vana
gaičio sukurta scena iš „Kęstučio 
mirties". Birutiečiai tobulinosi, 
Vanagaičio įkvėpti lietuviškąja 
dvasia. Po dvejų metų „Birutės" 
vadovavimą perėmė Mikas Joza-
vitas. Auditorijoje 1930 metais 
pastatė operą „Cavalleria Rus-
ticana". 1931 metais — Gilbert 
and Sullivan „Raganių", 1932 
metais — Herbert'o „Silviją". 
1933 metais „Birutei" vadovauti 
ateina muzikas Jonas Byanskas. 

Seserų Blandyčių kvartetas dainuoja Lietuvių auditorijoje 1950-ųjų laikais. 

Jo svarbiausias pastatymas Audi
torijoje buvo Miko Petrausko 
opera „Eglė žalčių karalienė" 
1934 m. balandžio 8 d. Žalčio 
vaidmenį dainavo A. Kaminskas, 
Gražutės rolę — Elena Vespren-
daitė.(3) 

1933 m. vasario 5 d. Draugo su
rengtoje „Dainos ir meno šven-

šokių. Jas režisavo sesuo Ona 
Marija, SSC. Toliau dainavo 
solistė Emilija Mickūnaitė ir An
tano Pociaus vadovaujamas Sas
nausko vyrų choras.(2) Muzikas 
Antanas Pocius vadovavo ir Šv. 
Jurgio parapijos, ir Vyčių cho
rams. Per Draugo jubiliejinį kon
certą 1934 metais Pocius dirigavo 

tėję" prisirinko pilna Auditorija, jungtiniams chorams.(5) 
kad net stovėt vietos neužteko. 
Dainavo Juozo Saurio vadovauja
mas Vyčių „Dainos" choras. Šv. 
Kazimiero akademijos orkestras 
pagrojo klasikinių kūrinių, o aka
demijos mokinės pašoko tautinių 

Muzikui Kaziui Steponavičiui 
vadovaujant „Pirmyn" chorui, jų 
metiniai koncertai ir operečių pa
statymai dažnai vykdavo Audito
rijoje. 1931 metais buvo pastatyta 
operetės Dank'o „Paul ina" ir 

Moksleivių tautinis ansamblis per programą Lietuvių auditorijoje. 

Balio Pakšto orkestro koncertas Lietuvių auditorijoje: (iš kairės) Vincas 
Vaitkevičius, Vytautas Rusteikis. Liubomiras Bichnevičius, Balys Pakštas, An
drius Mironas, Jonas Stumbrys ir Antanas Skridulis. 

Vaclovo Noreikos nuotrauka 

Gluck'o „Gegužės kara la i tė" , 
1933 metais — Audran'o „Lai
ma", 1935 metais — Žemkalnio 
„Blinda svieto lygintojas". 1939 
m. sausio 22 d. įvyko „Pirmyn" 
choro 30 metų sukaktuvinis kon
certas.^) 

Per pasaulinį karą ansamblių 
veikla sumažėjo, nes daug narių 
buvo pašaukt i į kariuomenę. Per 
tą liesą laikotarpį Suvalkiečių 
choras 1943 metais pastatė „Kup
rotą oželį", dirigavo O. Skiriūtė. 

1946 m. lapkričio 17 d. jau vėl 
grįžta „Birutės" choras į Lietuvių 
auditoriją, su Šimkaus operete 
„Čigonai". 1950 metais „Birutė" 
pastato Offenbach'o „Sveikam li
gos neįkalbėsi", diriguojant Jo
nui Byanskui. Pabėgėliams iš 
Europos atvykus Čikagon, buvo 
organizuojami nauji ansambliai, 
ir „Birutės" choras po kelerių 
metų nustojo veikęs. Jonas 
Byanskas atėjo į talką Vyčių 
chorui ir tebedalyvavo muziki
niame gyvenime. 

Genera l in i s va lymas 

Pokar io išeivijai ku r i an t i s 
Čikagoje, Auditorijoje jau buvo 
susisukę gūžtelę komunistuojan
tys lietuviai. Tačiau 1951 metais 
Jonui Malioriui nupirkus Audito
riją, naujieji šeimininkai įvykdė 
revoliuciją, pašalindami iš Audi
torijos viską, kas nelietuviška. 
Humoristinis žurnalas Pelėda 
įdėjo k a r i k a t ū r ą ir Albinas 
Valentinas rašė: , 3 a h u i Pakštui 
ėmus groti lietuviškas melodijas 
ir smarkiai pučiant į triūbą, iš 
kampo kaukdama išbėgo rau
dona žiurkė, nešdama ant nuga
ros Vilnies troblyčią". Naujieji 
savininkai pasiskirstė parei
gomis: Balys Pakštas buvo pro
gramų ir muzikinės dalies vedė
jas, Jonas Maliorius — biznio ir 
ūk i škos dalies tva rky to jas , 
Stepas Juodvalkis jiems talkino. 
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Koncer ta i po 1951 metų 

Eedo Karisoo ir solistės Moni
kos Kripkauskienės. Solistės 
Stephens ir Izabelė Motekaitienė 
koncertavo kelis kartus. 1953 
Alice Stephens ir Izabelė Mote
kaitienė koncertavo kelis kartus. 
1953 metais čia įvyko latvių bale
tas atliko programą. 1954 metais 
Auditorijoje koncertavo Toronto 
„Varpo" choras, diriguojant Sta
siui Gailevičiui.(2) 

Vėlesni muzikiniai renginiai 
Auditorijoje buvo Sandaros 
pastatyt i — „Sveikam ligos 
neįkalbėsi" 1957 metų lapkri
čio mėnesį ir operetė „Silvija" 
1958 m. lapkričio 23 d. Joje 
dainavo solistė Nerija Linkevičiū
tė. Sandaros koncerte 1966 
metais dainavo Algirdas Brazis ir 
Vyčių choras. Paskutinis San
daros surengtas koncertas Lietu
vių auditorijoje įvyko 1967 m. 
lapkričio 26 d., kuriame Faustas 
Strolia dirigavo Vyčių chorui. 

Vaidinimai ir vodevilis 

Auditorijoje dažnai buvo pasta
tomi vaidinimai, bet šio straips
nio apimtis neleidžia jų iš
vardinti. Tik paminėsiu vienetus, 
kur ie čia vaidino: Vaičkaus 
dramos teatras nuo 1925 metų, 
„Bi ru tės" draugijos dramos 
skyrius, Vanaeaičio-Stasio Pilkos 
trupės, Simano Daukanto drau
gija, Jurgio Blekaičio „Atžaly
no" teatras, ir Gasparo Veličkos 
grupės. 

Antanas Vanagaitis 1926 me
tais įsteigė to meto nuotaikai 
t inkantį lietuvišką vodevilio 
teatrą „Dzimdzi Drimdzi", pa
vadintą pagal dzūkišką vestuvinę 
dainą. „Visi keturi Dzimdzi 
Drimdzi vyrai buvo balsingi ir 
muzikalūs. Juozas Olšauskas 
skambino kanklėmis, naujenybė, 
Vanagaitis valdė pianą ir muziką 
komponavo, Viktoras Dineika 
pasirodė it in gabus kupletams 
kurti , Jonas Dikinis su kitais 
valdė plunksną ir rašė dialo
gus" .(4) 1930 metais prasidėjus Ame
rikoje ekonominei krizei, vode
vilių juokdariai atpalaiduodavo 
žmones nuo kasdieninių rūpes
čių. „Viskas čia buvo judru, gyva 
ir linksma, t ik jau pažįstamu bei 
maloniai įprastu lietuvišku dra
bužiu apvilkta" .(4) 

Bale tas ir filmai 

Baletmeisteris Simas Velbasis 
1951 metais įsteigė savo baleto 
studiją, veikiančią Auditorijoje. 
Iš Velbasio pastatymų buvo „Val-
purgijos naktis", kuriame grojo 
simfoninis orkestras, ir „Kopeli-
ja". Žymesnės šokėjos buvo Biru
tė Barodicaitė ir Kristina Žeb-
rauskaitė.(3) 

Broliai Motuzai daug kartų de
monstravo savo susuktus filmus 
Čikagos Lietuvių auditorijoje nuo 
1938 metų iki 1956 metų. 

Minėjimai ir l i teratūros 
šventės 

Lietuvos Nepriklausomybės 
dešimtmečio minėjimą suruošė 
Lietuvių tautinis komitetas 1928 
m. vasario 15 d. Jame kalbėjo 
Lietuvos aviacijos kapitonas 
Steponas Darius ir advokatas J. 
Bagdžiūnas-Borden. 

Dvidešimt metų be 
muziko Jono Byansko 

r. * 

Jonas Byanskas (1884-1972) 

Nors Jonas Byanskas buvo 
gimęs Čikagoje (1894 m. lapkri
čio 9 d.) ir profesija buvo me
chanikos inžinierius, jo geras 
lietuvių kalbos mokėjimas ir jo 
antrinė muzikos mokytojo spe
cialybė įgalino jį plačiai pasi
t a r n a u t i Čikagos lietuviškai 
visuomenei. Jis buvo 1912 metais 
baigęs Čikagos Muzikos konser
vatoriją, bet kur kas anksčiau, 
būdamas vos tryl ikos metų 
amžiaus, jau pradėjo reikštis kaip 
pianistas ir akompaniatorius, 
talkininkavęs ir vėliau bendra
darbiavęs su Miku Petrausku. 

Kaip tik tuo laiku (1907 metais) 
buvo užuomazga veiklaus „Biru
tės" choro Čikagoje, kurio diri
gentas per daugelį metų yra buvę 
Mikas Petrauskas, Ksaveras 
Strumskis, P. Sarpalius, Anta
nas Pocius, Stasys Šimkus, A. 
Olis, Antanas Vanagaitis, Ka
zys Steponavičius, M. Jozavi-
tas, bet iš visų ilgiausiai — net 
dvidešimt metų — Jonas Byans
kas (1933-1953). Su šiuo choru 
yra pastatęs lietuvių kompo
zitorių operečių — Miko Pet
rausko „Eglę" ir „Šienapjūtę", 
Stasio Šimkaus „Čigonus", D. 
Andriulio „Viengungius" ir tarp
tautinių — Offenbach'o „Perico-
la" ir Lehar'o „Grovą Liuksem
burgą". 

Nustojęs dirbti su „Birutės" 
choru, dažnai akompanavo Alice 
Stephens moterų chorui. Su savo 
orkestrėliu grojo lietuvaičių de-
biutančių, vadinamų „Ginta
rėlių", elegantiškų šokių pasi
rodymams, o nuo 1960 metų ligi 
mirties — Čikagoje gyvuojančiam 
Lietuvos Vyčių distrikto chorui. 
Mirė Čikagoje 1972 m. vasario 11 
d. ir palaidotas Šv. Kazimiero 
kapinėse, visai netoli kapinių 
steigėjų paminklo. Jis atmintinas 
ne tik dėl savo didelės muzikinės 
duoklės lietuvių tautai, bet ir dėl 
tolerancijos a r t imui , rūpes
tingumo savo įsipareigojimuose ir 
kruopštaus profesionališkumo. 

Faus tas Strol ia 

Lietuvių auditorijos pastatas Bridgeport apylinkėje, Čikagoje. 
Eugenijaus Butėno nuotrauka 

1934 m. lapkričio 18 d. įvyko 
Draugo 25 metų jubiliejaus kon
certas. Vyskupas Teofilis Matu
lionis, prieš metus išleistas iš 
rusų kalėjimo, pasakė kalbą. 
Savo išreikštomis mintimis siekė 

stiprinti tautiškumo ir religijos 
sąmonę. 

1946 m. rugsėjo 29 d. Amerikos 
Lietuvių Taryba sušaukė lietuvių 
konferenciją. Suvažiavo apie 500 

(Nukelta į 3 psl.) 

Balio Pakito orkestro sukaktuvinio koncerto Lietuvių au-
<HtortJo)*\ Čikagoje. 1963 m. spalio 3 d. programos 

viduriniai puslapiai. Programos bukletą spausdino Vlado 
Vijeikio ViVi Printing spaustuvė. 

Gausią Bridgeport'o lietuvių 
apylinkę išjudino muzikas Balys 
Pakštas. įsteigdamas Moksleivių 
tautinį ansamblį 1953 metais. 
Šiame ansamblyje Pakštas įvedė 
liaudies instrumentus kankles, 
kurias specialiai pagamintas jis 
užsakė iš Vokietijos. Kanklinin
kes paruošė Anelė Kirvaitytė, 
chorvedžio Pakšto pavaduotoju 
buvo Antanas Skridulis. Mokslei
vių ansamblis atlikdavo tra
dicines programas Motinos dieną 
ir prieš Kalėdų šventes. Buvo 
įvesti tautiniai šokiai ir vaidi
nimėliai. Moksleivių ansamblio 
choristų buvo apie 150, bet 1958 
metais lietuviams pradėjus keltis 
iš Bridgeport'o, ansamblis susilp
nėjo. 

Muzikas Vladas Jakubėnas 
akompanavo rečitaliams, atlik
tiems solistės Elzbietos Kar
delienės, solistų Algirdo Brazio, 

Ii frizo Lietuviu auditorijos viduje - muziko Česlovo Sasnausko pavardė. 
Gedimino Indreikos nuotrauka 

I ' , 
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IŠ 16-0JO AMŽIAUS 
LIETUVOS POEZIJOS 

Stanislovas KHčevsMs 

ILGAI LAUKTOJO KARALIAUS ATVYKIMO 
ŽAVESIO IŠAIŠKINIMAS 

Fosforai, * dieną gražink, kam slepia ją sutemos juodos. 
Džiaugsmą nešdamas mums, Fosforai, dieną grąžink. 
Fosforai, dieną grąžink, kad miesto sienas lauktasis 
Svečias pasiektų greičiau, Fosforai, dieną grąžink. 
Febai, tu dieną pratęsk, karalius jau žengia į miestą, 
Mūsų valdovas jau čia, Febai, tu dieną pratęsk. 
Febai, tu dieną pratęsk, kad atsidžiaugtų lig valiai 
Tokiu svečiu visi, Febai, tu dieną pratęsk. 
Vakare, dieną pabaik: nemiela ji daugiau, nes jau tarė 
Mums karalius sudie, vakare, dieną pabaik. 
Vakare, dieną pabaik, ir šitokią skleisdamas šviesą 
Mums dažniau suspindėk, vakare, dieną pabaik. 

* Fosforas — „šviesą nešąs" (gr.) t.y. Aušrinė. 
Versta iš: Gratulationes Serenissimo ac Potentissimo Principi 

Stephano I... A studiosi Collegii Vilnensis Soc. Jesu. — Vilnius, 1579 

Petras Ščelecas 
AIDAS Vilniaus miesto plano senovinė vokiška graviūra — „Vilna Lituaniae Metropolis" 

Tu laukams Lietuvos kaip saulė pavasarį ankstų, 
Didis karaliau, kuris Vilniun įžengsi, (Aidas) esu 
Lygiai kaip upė dosni kad būna topolių lajai, 
Vilniui, karaliau, kuris čia paviešėsi, (Aidas) esu 
Visa pražysta, kas jau, atrodo, buvo nuvytę, 
Vėl dorybė šlove džiaugias vertai (A) Tikrai 
Kas tu, gal Aidas esi? Sakyk! Tu gi, žodį pagavęs 
Paskutini erdvėj gūsiais sklaidai (A) O taip. 
Kas tave verčia minioj, palikus slėnius, dairytis? 
Ar vilioja, sakyk, dainos, šauksmai? (A) Jausmai 
Kaip jausmai? Nejau, kas buvo neaišku lig šiolei, 
Tavo paslaugos man viską atskleis? (A) Ateis. 
Kas, kankintojau, kas turi ateiti? Karaliaus 
Lankymos dieną žinai? Man nemeluok (A) Galvok 
Aš galvoju. Ilgai neleido įžadai vyktų 
Ar lietuviams ilgam džiaugsmą suteiks? (A) Kiek reiks. 
Kiek? Pasakyt negali ar nenori, įstatymus leis gal 
Ir kodėl, kaip geriau, visko nekeisti? (A) Išeis. 
Nori turbūt pasakyt, maskvėno jėgų eis palaužtu 
Ak, maskvėne, aršus, piktas žvėrie (A) žiūrėk! 
Nors piliečiai labai nesutartų, dėl rūpesčių būna 
Taikiai, gražiai sugyvent jie priversti (A) Nutilk! 
Nuotrupom mano giesmės liepi man nutilti, prasčioke. 
Šitaip nedrįski daugiau apgaudinėt (A) Sudie! 

Versta iš: Gratulationes Serenissimo ac Potentissimo Principi, 
Stepano I... A studiosis Colleggi Vilnensis Soc. Jesu — Vilnius, 1579. 

Jonas Lasotas 
MOTINA ATSISVEIKINA SU VAIKAIS 

Mano dalios neapverk, sūnau, neapverk, mano dukra, 
Puikios lemtis ir mirtis, tikrąjį gėrį nešą. 
Nesulaikys mirties su dalgiu nė jūs! ašarėlės: 
Kerta jaunus dalgiu, kerta dalgiu ir senus, 
Lygiai garsius ir menkus, jai lygūs kirtiklis ir skeptras, 
Kas bebūtum, mirtis kviečia į savo valdas. 
Teisės neturi jinai tik į tuos, kas myli dorybę, 
Kam plačiai atverti vedantys laimės kėliau 
Tebus dora su jumis, širdy teglūdi tvirtybė, 
Meilė įkvėps: nebaisus jai mirties geluonis. 
Skubat išmokt iš manęs, koks kelias į dangų tiesiausias, 
Koks tikėjimas jums tikrą išganymą neš. 

Mokiau jus vargšams ištiest dalijančią dovanas ranką, 
Šventą bažnyčią paremt kuo gausiausiom aukom. 
Jus išmokiau dažnai šventyklos peržengti slenkstį, 
Dangiškam Tėvui kalbėt maldą ir įžadus duot. 
Visad atminkite tai, širdelės, tiktai nepamirškit 
Vykdyti, o jau doriems atlygis tenka puikus. 
Bus jis, kuomet kartu Eliziejaus sode vaikštinėsim, 
Aš, laimingoji, ten jau išeinu. Sudie! 

Versta iš: Threni de exequias illustrissimae 
Catharinae Radivilae... — Vilnius, 1592 

Jonas Nekraševičius 
GERIAUSIA POILSIO VIETA 

Nejuda žemė visai, o saulė ratą vis suka, 
Mėnuo klajūnas savais eina ir grįžta keliais. 

Apie šešioliktojo amžiaus 
Lietuvos poeziją 

Šešioliktojo amžiaus Lietuvos poezija lotynų kalba — dar 
menkai mums pažįstamas, neatrastas pasaulis. 0 jos būta savi
tos, galinčios deramai įsijungti į visos Vakarų Europos 
renesansinės bei barokinės literatūros tradiciją. 

Keletas čia pateiktų eilėraščių parašyti Vilniaus jėzuitų 
kolegijos (vėliau akademijos) studentų. Anuomet studentų 
rašomi ir spausdinami proginių eilėraščių rinkiniai nebuvo 
retenybė. Rašymas, imituojant antikos autorius — to laiko pe
dagoginės sistemos dalis. Imitatio — kaip auklėjimo ir lavinimo 
įrankis — kūryboje sąmoningai vartojamas. Demonstruojant 
erudiciją, eilėraščiuose cituojami ir parafrazuojami antikos, 
daugiausia romėnų, rašytojai, mėgaujamasi antikinės mitologi
jos įvaizdžiais. Originalumas tuo metu nelaikomas privalumu, 
nors svarbus esti ir inventio principas, buvęs imitatio teorijos 
bei praktikos dalimi. Renesansiškas inventio reiškė, kad į litera
tūrinių formulių ir klišių, kuriomis visuotinai naudojamasi, 
tarpą įvedama tam tikrų naujovių bei pakeitimų. 

Pateikti eilėraščiai — renesansinės žmogaus sampratos ir 

Nieko nėra pastovaus šioje sustingusioj žemėj, 
Tai surast tegali judančiuos skliautuos dangaus: 
Rieda žvaigždynai dangum ir niekad krypties nepakeičia, 
O palankioji aušra gimdo vienodas dienas. 
Čia gi audros nuolat, aikštingosios, viską sumaišo, 
Ir malonioji rimtis vietos neranda saugios. 
Žemėj nebūna rimties, danguj — palaiminga ramybė, 
Tiems, kas danguj, ji skirta, žemėj pavydima jos. 
Tai supratęs, akis Mikalojus* kelia į dangų, 
Ir prie slenksčio mirties taria su įkarščiu jis: 
Žeme, nors nejudi tu, bet poilsio man nesuteiksi. 
Žvaigždės, nors skuba skliautų, vietoj nestovi — suteiks. 

* Mikalojus Šimenovskis, Vilniaus Akademijos filosofijos studentas, 
kuriam mirus, ir parašytas rinkinys. 

Versta iš: Threni in obitum... Nycolai Szymanowski, studiosi 
philos in Acad. Vilnensi S.J. A iuventute eiusdem Acad. scripti 
Vilnius, 1596. 

Iš lotynų kalbos vertė RITA KATINAITĖ. 

renesansinės ideologijos atvaizdas (nors „Geriausio poilsio vie
toje" jau regėti ir barokinio skepticizmo, ironijos ženklų). 

Žmogaus gyvenimo didybė glūdi doruose ir geruose dar
buose. Šis pasaulis — laikinas ir praeinantis, tačiau dorybė, 
geras vardas ir šlovė nenyksta. Nes „teisės neturi jinai [mir
tis], tik į tuos, kas myli dorybę, / Kam plačiai atverti vedantys 
laimės keliai". Dorybė išlaisvina žmogų nuo mirties baimės ir 
grėsmės. „Mirtis nebaisi", „kur karaliauja dorybė", — dažnai 
deklaruojama ano laiko kūryboje. Mirtį išmintingas žmogus 
turįs suvokti kaip natūralią ir neišvengiamą tiesą, kurią reikės 
pačiam patirti. 

Eilėraščiuose „Ilgai lauktojo karaliaus atvykimo žavesio 
išaiškinimas" ir „Aidas", kuriuose skambteli politinių realyų 
atgarsiai (Stepono Batoro atvykimas) dominuoja renesansinio 
šaunumo, pilietinės atsakomybės, šio gyvenimo pilnatvės bei 
smagumo (carpe diem) motyvai. 

„Geriausioje poilsio vietoje" konstruojamoje kontrasto 
pamatu, gedinčiojo skausmas sumyšta su pasaulio tuštybės 
išgyvenimu. Nusisukus nuo laikino gyvenimo audrų, pastovumo 
ieškoma už šiapusinio pasaulio: „Žemėj nebūna rimties, danguj 
palaiminga ramybė, / Tiems, kas danguj, ji skirta, žemėj 
pavydima jos..." 

Artūras Tereškinas 

J 

Tiesos ir šventumo keliu 
(Atkelta iš 1 psl.) 

kalbėdamas, paminėjęs, jog Vil
nius vis dėlto Lietuvos miestas? 
Atsakė jam Matulaitis, kad jis 
plojęs ir lenkų rengiamose šven
tėse, tada, kai visi kiti ploję. Ar 
tai blogai? „Aš turiu būti gany
toju visiems lygiai. Ką būtų pa
sakę lietuviai, jei lankyčiausi tik 
pas lenkus, tik jiems pločiau? Lie
tuvių kvietimą paniekinęs, į va
karėlį neatėjęs". 

Lenkų šovinizmas politiškai 
kenkęs ir jiem patiem. Vilniuj 
lankėsi Tautų Sąjungos komisija, 
kuri prižiūrėjo, kad neatsinau
jintų lietuvių ir lenkų kariniai 

veiksmai. Tos komisijos pirmi
ninkas pulkininkas Auguste 
Chardigny neįtiko lenkams, ieš
kojo tiesos ir buvo apmėtytas 
supuvusiais kiaušiniais. Tarp de
monstrantų buvę ir universiteto 
studentų, todėl rektorius Siedlec-
ki turėjo vykti pas pulkininką 
Chardigny ir atsiprašyti. O kai 
kun. Stankevičius Bonifratrų 
bažnyčioje pasakė pamokslą gu
diškai, tai net prel. Michal
kevičius atskubėjo pas Matulaitį 
įspėti, kad gali ir jam kas nors 
atsitikti, gali langus išmušti. 

Prisimintinas tas Michalkevi
čius. Jis valdė Vilniaus vysku

piją, kai nebuvo vyskupo, prieš 
Matulaitį. Matulaitis užrašė 
faktą, kai Michalkevičiaus val
dymo metu lenkai kunigai parašė 
raštą Vokietijos valdžiai, įrodi
nėdami, kad Vilnius turi būti 
Lenkijos ribose ir nieko daugiau, 
tai tiem patiems vokiečiam 
parašė ir lietuviai, pateikdami 
savo argumentus. Tarp tų lietu
vių, kurie pasirašė, buvo ir keturi 
kunigai iš Vilniaus diecezijos, ir 
Michalkevčius juos vienam mėne
siui suspendavo. Tarp tų buvo ir 
Juozas Kukta, vėliau tapęs Kai
šiadorių vyskupu. Matulaitis, 
kalbėdamas su Michalkevičium, 

paminėjo, kaip gražiai tvarkomi 
tautiniai santykiai Šveicarijoj, 
Vokietijoj, kur vienoj parapijoj 
yra kelių tautybių tikintieji. Ten 
valdžia net pinigų duoda, kad 
galėtų pasikviesti tos tautybės 
kunigą. Michalkevičius atsakęs, 
kad kitur tegul taip ir būna, bet 
Vilniuje to negali būti! Vėliau tą 
prelatą Roma paskyrė sufraganu, 
ir Matulaitis jį konsekravo 
vyskupu. Kai Lenkija sudarė 
konkordatą su Vatikanu, ir Va
tikanas Vilniaus vyskupiją pri
pažino Lenkijai, Matulaitis iš 
savo pareigų atsisakė. 

Gera būtų, kad Užrašai būtų 
išversti ir į lenkų kalbą, jeigu iki 
šiol jų niekas neišvertė. Tegul 
dabartinė lenkų karta pamato, 
kaip ano metu jų kunigų veikla 

buvo ne per daug suderinama su 
krikščioniška meile, tolerancija. 
Jei tai būtų eilinio veikėjo atsi
minimuose minimi faktai, tai 
galėtų sakyti, jog kiekvienas į 
įvykius žiūri iš savo taško, nebū
tinai objektyviai, bet čia juk rašė 
šventas vyras, vadinas, ir tuos 
užrašus (turbūt išverstus į italų 
ar lotynų kalbą) ištyrinėjo, jų 
kiekvieni, žodį patikrino įvairios 
komisijos, istorikai, ekspertai. 
Vadinas, čia jokio prieštaravimo 
tiesai nerado ir negalėjo būti. Dar 
svariau, kad Matulaitį palaimin
tuoju paskelbė, iškėlė į altoriaus 
garbę ne italas popiežius, bet 
lenkas, ne vien tik kad jis pa
lankus lietuviams bet ir labai 
objektyvus, nešališkas, toks, koks 
ir turi būti Apaštalų Soste. 

Paskaičius Jurgio Matulaičio 
Užrašus, nekyla jokių abejonių, 
kodėl jis nusipelnė ir jau pripa
žintas Palaimintuoju, o ateity bus 
įrašytas ir į Šventųjų eiles. 

JURGIO MATULAIČIO UŽRA 
ŠAI. Redagavo Ona Mikailaitė. Su
rinko ir spaudai paruošė Teresė Bo-
gutienė. Kovas Desktop Publishing, 
Cicero, Illinois. Aplanką ir raides 
piešė dailininkė Filomena Vaitie
kūnienė, Vilnius, Lietuva. Lietuviš
kas raidynas padarytas: Jono Bogu-
toe, Cicero, Illinois. Putnam, Con 
necticut: Nekaltai Pradėtosios Mer
gelės Maruos Seserys. 1991. Knyga 
turi vardų rodykle. 368 puslapiai 
Kaina — 12 dolerių minkštais virše
liais, 15 doleriu kietais. Gaunama 
„Drauge". 

Lietuvių 
auditorija 

(Atkelta iš 2 psl.) 

atstovų iš 190 draugijų, priėmė 
rezoliucijų Lietuvos laisvinimo 
reikalais. Pabėgėlių iš Lietuvos 
vardu kalbėjo kun. A. Marti-
šiūnas.(2) 

1954 m. vasario 28 d. Audito
rijoje įvyko literatūros šventė, 
kurioje Lietuvių rašytojų drau
gijos premija už poeziją buvo 
įteikta Bernardui Brazdžioniui. 
Jaunimo literatūros premiją tais 
metais laimėjo Leonardas 
Žitkevičius. 

Šokiai ir pramoginė muzika 

Nuo pat pirmųjų Lietuvių audi
torijos metų po kai kurių kon
certų buvo ruošiami šokiai. 
Prisimintina, kad dar iki 1933 
metų Amerikoje galiojo prohi-
bicija, tad apskritai per pokylius 
nebūdavo svaigalų. 

1951 metais Auditorijoje grojo 
Jurgio Akelio orkestras, vėliau 
K. Siliūno ir Kožiko orkestrai. 
Balys Pakštas savo orkestrą 
atkėlė Čikagon 1950 metais, bet 
grodavo „Tremtinių namuose". 
1951 metais Balio Pakšto orkest
ras jau Auditorijoje, ir tuoj pagar
sėjo kaip stipriausias lietuvių 
pramoginis orkestras Amerikoje. 
Orkestre grojo: Vincas Vait
kevičius ir Liubomiras Bichnevi-
čius (saksofonistai), Vytautas 
Rusteikis (saksofonas ir vokalai), 
Andriu Mironas (trompetė), 
būgninin&as Jonas Stumbrys, 
pianistas Rimantas Babickas. 
Sudėtis ilgainiui keitėsi — Ba
bicko vietą perėmė Antanas Skri-
dulis, dainuodavo Mironas ir 
Algis Dumbrys. Pakšto orkestras 
atlikdavo ir originalių kūrinių, 
kaip A. Jakavičiaus tango „Tu 
pradingai kaip ryto saulė", teks
tas Andriaus Mirono (dabar 
rašančio Drauge Norimo pa
varde). Orkestro repertuare buvo 
valsai, fokstrotai ir net Brahms'o 
šokiai. Kai kuriems kūriniams 
Pakštas grojo smuiku. Savo 
repertuare išlaikydamas tam 
tikrą lietuviškai prigimčiai bū
dingą kuklumą, Pakštas pri
traukdavo jaunimą į Auditoriją 
šokiams ir pasilinksminimui. Per 
Užgavėnių kaukių pokylį kartą 
programą pravedė humoristas 
Vitalis V. Žukauskas. 1952 
metais keturios seserys Blan-
dytės dainavo lietuviškas dainas, 
pritariant Pakšto orkestrui.(7) 

1957 metais Baliui Pakštui 
nusipirkus naują svetainę Brigh-
ton Park'e, Lietuvių auditorijos 
pramoginį orkestrą perėmė Liu-
bas Bichnevičius, kuris ten grojo 
iki 1960 metų pradžios. Bet Audi
torijos auksinės dienos jau buvo 
praėjusios. 

Auditorijos architektūra 

Čikagos Lietuvių auditorijos fa
sadą galima būtų vadinti archi
tektūrinių stilių mišraine. Audi
torijos pastatas buvo suprojektuo
tas Worthmann & Steinbach ar
chitektų firmos. Pagrindinių 
durų šonuose pastatytos aštuo
niakampės kolonos, bet nuo ant
rojo aukšto centrinį perskyrimą 
įrėmina spiralinės kolonos. Virš 
trečio aukšto mėlyname fone įdė
tas Vytis, pabrėžiantis pastato 
lietuvišką kilmę. Virš antro 
aukšto užrašas „Chicago Lithu-
anian Auditorium". Buvo norėta 
išreikšti ištikimybę dėdei Šamui, 
tai virš šoninių langų pridėti stili
zuoti ereliai, laikantys Amerikos 
vėliavos skydus. Negana to, dar 
šonuose įdėti skydai, karūnomis 
dekoruoti. Fasadas dengtas gels
va terakota medžiaga. 

Auditorijos didžioji salė buvo 
antrame aukšte, ji buvo multi-
funkcinė, be nuolaidumo, kad 
tiktų šokiams. Įspūdingą vaizdą 
padarė virš scenos angos paauk
suotas frizas, kuriame buvo 
įrašyta kompozitorių pavardės: 
Mozart, Naujalis, Beethoven, 
Sasnauskas ir Wagner. Scena 
turėjo dvi uždangas — vidinė 

(Nukelta į 4 psl.) 
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Išsakytas gyvenimas 
GINTARĖ UOGINTATTĖ 

Jadvyga Dobkevičiūtė-Paukš-
tienė — dar viena „plyta" į mūsų 
išdraskytą ir vėl atgal lipdomą 
lietuviškosios kultūros statinį. 
Tapytojos kūryba, kaip ir dau
gelio kitų išeivijos dailininkų, 
praturtina lietuvių meno istoriją 
kitų kraštų patirtimi — meno 
kryptimis, problemomis. 

Dailininkės kelias prasidėjo 
Kauno meno mokykloje. Iš šio 
laikotarpio parodoje matome 
sesers Aurelijos portretą, kuris 
daro garbe ne tik autorei, bet ir 
ją mokiusiai mokyklai. Karas 
dailininkę nubloškia i Vokietiją, 
į švabų žemę. Ten sukurti darbai 
sudaro įdomią kolekciją šioje pa
rodoje. Tai — mažo formato, 
atlikti nesudėtinga akvarelės 
technika gamtos vaizdai. Pokaris 
čia — tamsaus dangaus gožiamas, 
besiveržiantis žaluma pavasaris; 
pokaris čia — tai įsisiūbavęs tam
sus vandenynas; pokaris čia — tai 
kažin kur vedantys keliai ir žai
buojantis dangus virš jų. Tai — 
Lietuvos patirtis, ilgus metus jai 
pačiai (Lietuvai) buvusi uždraus
tas vaisius. Nejučiomis pagalvo
ji, kokių didelių efektingų drobių 
esi matęs: netikėčiausios kompo
zicijos, įmantriausios spalvos, su
dėtingiausias turinys, o lieka... 
tuštuma. Čiagi priešingai — maži 
formatėliai, o tiek bv1 <a. 

Tolimesnis kelia veda į 
Ameriką, Čia nebelieka tapytojos 
kūryboje Vokietijos laikų rūsčios 
dvasios, rimties, ekspresionis
tinės manieros. Santūrias žemės 
spalvas keičia skaisčios, skaid
rios, šviesios, ryškios spalvos; 
ypač dailininkės pamėgiama 
raudona: nuo plevenančios raus
vos iki mėsos raudonos. Atsi
randa naujos abstrakčios formos 
(Naujas pasaulis), sudėtingesnė ir 
įvairesnė technika: akrilis, 
plunksna ir t.t. Susiformuoja 
dailininkės stilius, kurio paslap
tis, mano manymu — visumos ir 
detales konfliktas. Paveikslas 
tampa abstrakcija, į kurią, ilgiau 
žiūrėdamas, pradedi matyti įvai
riausius daiktus, figūras, mies
tus, pastatus (Užpuolimas, Lai
vai, Festivalis). Toks paveikslo 
„virškinimo" procesas yra labai 
natūralus: žmogus, stebėdamas 
žolę, mato žalią plotą ir tik įsižiū
rėjęs, įsigilinęs, tame žaliame 
plote įžiūri atskirus lapelius, stie
belius, pumpurėlius, ropojantį va
balėlį— Tokia paveikslo sandara 
daro jį dviprasmišką, nevieno 
plano. Intriga slypi jau paveikslo 
struktūroje. Toji struktūra kaip 
brangakmenio: piešinys sudaro 
briaunas, o viduje — šviesa, 
erdvė, skylanti į daugybę 
atspalvių ir tonų (Užpuolimas). 

Jei pažvelgtumėm, kaip keitėsi 
Jadvygos Dobkevičiūtės-Paukš-
tienės kūryba, pamatysime, kad 
abstraktokus, primenančius 
audinį paveikslus pakeitė 
panašūs į vitražą, lyg ir kubis-
tiniai suskaldyto piešinio pa
veikslai, kurie skilo vis 
smulkiau, kol vėliausiuose dar
buose visai išsilydė tarsi žaizdre, 
ir rodos, ėmė švytėti iš vidaus. 
Tokia yra keista dailininkės 
kūrybos transformacija: vaizdas 
suskyla tam, kad vėliau nauja 
kokybe vėl susilydytų, tarsi 
„susitaikytų su pasauliu". Anks
tesniųjų paveikslų nerimas, 
judėjimas (Kunigaikštienė su 
sūnum) pavirsta nemažiau įtai
gia šviesos įtampa (Kalėdos, 
Rami futbolo aikštelė žiemos 
metu). 

Tačiau forma — ne svarbiausias 
dalykas Jadvygos Paukštienės 
kūryboj. Savo kūriniais daili
ninkė apmąsto gyvenimą. Ji 
neabejinga skriaudai, nelygy
bėms <Duonos šalpa, Vargingųjų 
sveikatos tikrinimas), morali
nėms (Pasitikėjimas, Slidžiais ke
liais) bei būties problemomis (Gi
mimas, Jėga, Dvasingumas). 
Lietuviška tematika atsiskleidžia 
tokiuose darbuose kaip Knstofo-

Režisierius, artistas ir pedagogas 
Pokalbis su Povilu Gaidžiu iš Klaipėdos 

Jadvyga Dobkevičiūtė-Paukstienė per savo apžvalginės parodos atidarymą šių 
metų balandžio 11 dieną Lietuvių dailės muziejuje, Lemont, Illinois. Paroda 
dar vyksta ši ir ateinant) savaitgali (gegužes 2 dienos). 

ras, Lietuvių bažnyčia žiemą 
(1990), Audimo pamoka, Kaimas. 
Ir nors tapytoja pastebi gamtos 
grožį (Beverly Sbores), ją labiau 
traukia žmogaus veiklos palies
tas peizažas: Pramonė prie Čika
gos upės, Rami futbolo aikštelė 
žiemos metu. 

Atskirai reiktų aptarti pie
šinius. Jie patiria mažesnę for
mos evoliuciją nei tapyba. Ne per 
daug skirias Baimė (1948) nuo 
Slidžiais keliais (1979). Gal todėl, 
kad piešinys yra arčiausiai to, ką 
dailininkas nori pasakyti. Tokie 
piešiniai, kaip jau minėti Baimė. 
Slidžiais keliais ar Pasitikėjimas 
ir Poilsis po maudymosi — didelė 
dailininkės jėga. Darosi truputį 
baisu, kai pagalvoji, kad žmogus 
tokius dalykus turi pergyventi. 
Šie piešiniai atskleidžia sielos 
užkaborius, apie kuriuos papras
tai vengiama kalbėti, ką vienas 
žmogus kitam nesako, ko dažnas 
net pats sau neprisipažįsta. O tū
las miesčionis, apsikrovęs daik
tais, kartais ir nebejaučia, kad 
gyvena. Viską įspraudęs į sau 
patogius rėmus, nebetenka gali
mybės pajusti, kad kitam galbūt 
šalta.. Emociniu gilumu šie dar-

Jono Tamulaičio nuotrauka 

bai man primena Munch'ą u 
Goya, Hamsun'ą ir Strindberg'ą. 

Po šių piešinių pažiūrėjus kai 
kuriuos lietuvių menininkų vir
tuoziškai atliktus grafikos lakš
tus, jie teatrodo kaip dekoracija, 
ornamentas. Tokio tikro skaus
mo, gyvos kančios lietuvių mene 
nėra daug. Tiems piešiniams ar
timi ir tapybos darbai, pavyz
džiui, naujausieji,Kalėdos. Tai 
daugiafigūrė kompozicija, kurios 
esmė, kūdikis, apšviečia aplinki
nius žmones — ne visada tobulą 
jų charakterį, nuotaiką. 

Ir, nors šioje parodoje ne visi 
dailininkės darbai; daug jų iške
liavę į Lietuvą, kiti — privačiose 
kolekcijose, tačiau iš esamų, gali 
susidaryti tapytojos nueito kelio 
vaizdą. Daug ieškojimų, kančios, 
tikrumo... O įvertinimas? Daili
ninkas, deja, įvertinamas ne iš 
karto. Tai — ne aktorius, ir ne 
dainininkas. Iš karto dažniausiai 
įvertinamas konjunktūrinis 
menas, o tikrasis — lėtai ir 
užtikrintai užima savąją vietą. 
Manau, Jadvygos Dobkevičiū-
tės-Paukštienės darbai suras 
deramą vietą Lietuvos muziejuo
se. 

E D V A R D A S Š U L A I T I S 

Povilas Gaidys Lietuvos teatri
niame gyvenime nėra eilinė as
menybė. Jo darbai daugiausia 
yra susiję su Klaipėdos Dramos 
teatru, kuriame šis scenos vetera
nas (ne amžiumi, be pasiekimais), 
darbuojasi jau beveik trisdešimt
metį. Prieš Kalėdas Povilas 
Gaidys atvyko i Čikagą ir čia 
režisuoja Čikagos „Vaidilutės" 
teatre, o taip pat dėsto Universi-
ty of Illinois at Chicago Lituanis
tikos katedroje. Jo veiklos skalė 
yra plati: režisierius, artistas ir 
pedagogas. 

Norint daugiau patirti apie 
Povilo Gaidžio asmenį ir jo dar
bus, režisierių užklausėme: 

— Jūsų sceninis darbas ir pa
tirtis nusidriekia per ne vieną de
šimtmetį. Koks įvykis ar momen
tas iš to viso laikotarpio liko la
biausiai įsirėžęs atmintin? 

— Kiekvienas žmogus yra sąly
gojamas aplinkos, kurioje jis gy
venamo gyvenimas yra susijęs su 
mažesniais ar didesniais įvykiais, 
kurie jį veikia, pasuka jo kelią ta 
ar kita linkme, priverčia 
susimąstyti, keičia pasaulėjautą, 
ar net pasaulėžiūrą. Tų įvykių 
būta daugybė ir dabar sunku 
išskirti svarbiausius — tai ir 
kūrybiniai laimėjimai bei 
nesėkmės, artimųjų netektis, 
asmeninio gyvenimo posūkiai, 
draugų išdavystės, nauji pokyčiai 
visuomeniniame gyvenime. Jeigu 
prisiminsime pastarųjų metų 
įvykius — tai labiausiai įsirėžė 
Lietuvos Nepriklausomybės at
gaivinimas, nerimo ir kraujo 
dienos, šių dienų ekonominiai 
sunkumai, na — ir mano at
vykimas į JAV, kuriose dar 
niekada nesu buvęs, nors jau 
senokai buvau puoselėjęs viltį čia 
atvažiuoti. 

— Esate režisavęs daug veikalų. 
Kuriuo (ar kuriais) esate labiau
siai patenkintas? 

— Per savo gyvenimą iki šiolei 
esu pastatęs daugiau negu 60 
veikalų. Kiekvieno iš jų pasta
tymui įdėta daug įtempto darbo, 
nervų, meilės. Todėl iš savo 
darbų nelabai norėtųsi ką nors 
ypatingai išskirti. Visi tie pasta
tymai yra man brangūs, nors, ži
noma, buvo ir nesėkmių. Labiau
sia įsimintini tie, kurie suteikė 
daugiausia kūrybinio džiaugsmo 
bei kančios; tie, per kuriuos teko 
nukentėti, į kuriuos labiausiai 
atsiliepė žiūrovų širdys. Štai jie: 
Justino Marcinkevičiaus „Krin
tančios žvaigždės" ir trilogija 
„Mindaugas", „Mažvydas", „Ka
tedra"; Kazio Sajos „Poliglotas", 
„Abstinentas", „Žemaičių 
piemuo"; Karlo Gocio „Karalius 
Elnias"; Šekspyro „Koriolanas"; 
J. Kočergos .J^aikrodininkas ir 
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Povilas Gaidys Klaipėdos Dramos teatro rūmų pabaigtos rekonstrukcijos proga 
suruoštoje eisenoje. 

i Striadberg dramos „Tėvas" repeticijos iMtu Klaipėdos Dramos teatre: Oi kaires) artistai B. 1 
N. Narijauskaite, E. Gaigalaite-Galdiene ir reiistsrras Povilas Gaidys. 

vista"; A. Kopkovo „Dramblys"; 
V. Mąįevskio ,,Pirtis"; V. Merež-
kos „Proletarinis laimės malū
nas", na ir nemaža kitų... 

— Ką Lietuvoje buvote girdėjęs 
apie išeivijoje gyvenančius 
lietuvius teatralus, jų veiklą, 
pastatymus? 

— Deja, labai nedaug. Tik šį tą 
sužinojau iš šykščių Lietuvos 
spaudos žinučių, na ir ten viešė
jusių išeivijos lietuvių pasako
jimų. Taip kad tikro vaizdo apie 
išeivijos lietuvių teatrinę veiklą 
beveik neturėjau. Turiu 
prisipažinti, dar ir dabar jo nela
bai turiu. Man atrodo, kad išei
vijos lietuviai teatralai per daug 
izoliuoti vienas nuo kito — 
nepalaiko ryšių su kitų vietovių 
teatralais , kūrybiškai labai 
mažai bendrauja, nežino, kas kuo 
gyvena, nepadeda vieni kitiems, 
nesidalina patirtimi. O juk teat
ras yra svarbus mūsų dvasinio 
peno tautiškumo palaikymo 
veiksnys ir į tai nekreipti dėme
sio — gyventi vien tik savo 
asmeniškais reikalais — 
nevertėtų. 

— Jau apie ketvertą mėnesių 
viešite ir dirbate su Čikagoje ir 
apylinkėse gyvenančiais lietuviais 
scenos entuziastais. Ką galite apie 
šį darbą pasakyti ir ar per daug 
nenusivylėte čia rastomis sąly
gomis, esančia medžiaga? 

— Atvirai kalbant, prieš at
važiuodamas į Chicagą — di
džiausią išeivijos lietuvių telkinį, 
jų teatro mėgėjų veiklą, sąlygas 
ir darbą įsivaizdavau kitaip. Ir, 
nenorint meluoti turiu pasakyti, 
kad čia atvažiavęs daug kuo nusi
vyliau. Suprantu, mūsų tau
tiečiai čia daug dirba, kiekvienas 
užsiėmęs savo gyvenimo proble
momis ir dvasiniais poreikiais, 
tad suprantamas laisvo laiko 
nepriteklius. Tačiau, aš manau, 
ne vien tik duona žmogus sotus... 
Teatralų mėgėjų veikla čia gy
vuoja tik saujelės entuziastų 
dėka. Juos nesunku čia iš
vardinti , tai dr. Petras Ki
sielius, Ona Šulaitienė, Edvardas 
Šulaitis, dr. Bronius Vaškelis, ir 
gal dar vienas kitas. Jų dideliu 
užsispyrimu dar šis tas padaro
ma. Bet kas gi būtų, jeigu jų ne
būtų, jeigu jie staiga pailstų? O 
aktorių — entuziastų, man at
rodo, yra ir net gabių bei talen
tingų — ypačiai iš moterų. Deja, 
vyrai šiuo atžvilgiu jau pasy
vesni. Tad mano patarimas: Mo
terys kaip nors paveikite juos, juk 
jūs daug galite! 

— Ką Pats galite papasakoti 
apie savo dabartinius darbus Chi-
cagoje — dėstymą ir režisavimą? 
Gal ką daugiau pasakytumėte 
apie Petro Vaičiūno „Patriotus"? 

— Dabartiniu metu University 
of Illinois Čikagoje skaitau kursą 
tema „Šiuolaikinis Lietuvos 
teatras" bei „Vaidilutės" lietuvių 
teatre statau Petro Vaičiūno 
komediją „Patriotai". Nors pjesė 
parašyta senokai (1924 metais), ji 
daugeliu atvejų yra aktuali ir 
šiandien. Joje išjuokiami Lietuvą 
valdžiusieji sluoksniai, kurie yra 
prisidengę aukštomis tėvynės 
meilės ir patriotiškumo frazėmis, 
o patys paskendę piniginėse 
machinacijose, biurokratizme, 
valstybės turto grobstyme, kyši
ninkavime, moraliniame palai
dume. Šio veikalo premjerą Čika
goje esame numatę parodyti dar 
šį pavasarį, gegužės 17 dieną. 
Kaip jis mums pavyks — pamatys 
žiūrovai, kurie turėtų įvertinti 
bent mūsų grupės jaunųjų teat
ralų pastangas ir kiek galima 
gausiau atsilankyti! 

— Jums beviešint Amerikoje, 
be abejo, teko susidurti ir su šio 
krašto teatru. Ką galit apie jį 
pasakyti? 

— Čia beviešėdamas dar ne 
tiek daug tų spektaklių tema
čiau. Pridedant tuos Amerikos 
teatro spektaklius, kurie buvo 
rodomi gastrolėse Lietuvoje ar 
buvusioje Sovietų Sąjungoje, 
galėčiau daryti išvadą, kad ypa
čiai aukšto lygio Amerikoje yra 
pasiekę muzikiniai spektakliai. 
Šiuose pastatymuose puiki 
muzikos, plastikos, ritmo, šokio, 
šviesų, vokalo ir aktorinio pro
fesionalumo sintezė. Dramos 
spektakliuose — puikūs, savo pro
fesijai fanatiškai atsidėjusieji 
atskiri aktoriai, tačiau pasigedau 
gilesnio, vaizdiškai meniškesnio 
režisūrinio spektaklių sprendimo. 

— Dar norėtume išgirsti Jūsų 
nuomonę apie išeivijos spaudoje 
labai populiarinamą Vilniuje 
1993 metais rengiamą Tarp
tautinį teatro festivalį. Iš Lietuvos 
atsiunčiami net žmonės, kurie čia 
ragina tam reikalui rodyti išskir
tinį dėmėsi prašo padėti su lėšom. 
Tuo tarpu išeivių teatru čia beveik 
niekas nesidomi ir jis vos vegetuo

ja. Kaip Jūs į šį reikalą žiūrite? 
— 1993 metais Vilniuje numa

tomas teatro festivalis — didelis 
įvykis Lietuvoje. Tai ne vien tik 
didžiulė šventė teatralams bei 
žiūrovams, tai pagaliau ir poli
tinė akcija. Ir norėtųsi, kad ši 

fiesta pavyktų, kad ji praeitų 
kiek galima geriau. Nenorėčiau 
svarstyti ir drauge — teisti šio 
renginio organizatorių. Tačiau, 
manau, kad prieš rengiant šį fes
tivalį, reikėjo pagalvoti iš kur ir 
kaip gauti lesų jo organizavimui 
bei pravedimui. Tai Lietuvos 
prestižo ir galų gale ambicijos 
reikalas. Keistai atrodo pinigėlių 
prašinėjimas iš už jūrių, marių. 
Na, o kad išeivijos teatrinė veikla 
beveik nesusilaukia materialinės 
paramos — labai liūdna. Su
prantu, kad žmonėms nusibodo 
visokios rinkliavos ir aukų 
davimas. Tačiau išeivijos teatro 
entuziastus, besistengiančius 
savo veikla palaikyti užjūry gyve
nančių lietuvių dvasią, lietuvišką 
žodį, pagarbą ir meilę savo 
Tėvynei, reikėtų labiau suprasti, 
remti ir jiems skirti kur kas di
desnio dėmesio. 

— Ir pabaigai — toks asme
niškas klausimėlis — ar palaiko
te glaudesnius ryšius su savo — 
Klaipėdos Dramos teatru? Jeigu 
taip, gal žinote kąjūsiškiai ten da
bar dirba, kokiomis ligomis 
serga? 

— Su Klaipėdos Dramos teatro 
darbuotojais palaikau nuolatinį 
ryšį Gaiškais, telefonu), domiuo-
siu kiekviena jų darbo diena. Štai 
kovo 20 dieną, režisuojant A. Viz
girdai, turėjo įvykti Garcia Lor-
ca pjesės „Kruvinos vedybos" 
premjera. Dar du režisieriai 
netrukus turi pradėti naujus pa
statymus. Gegužės mėnesio pa
baigoje mūsų teate numatoma 
pravesti tarptautinį mono 
spektaklių (vieno autoriaus) fes
tivalį. Be abejo, saviškių labai 
esu išsiilgęs ir tuoj po „Patriotų" 
premjeros Čikagoje sėsiu į lėktu
vą ir kuo greičiau stengsiuosi 
grįžti į Klaipėdą. Ten laukia nau
ji darbai, nauji rūpesčiai bei 
vargai. 

— Norime padėkoti Klaipėdos 
Dramos teatro vyriausiam režisie
riui Povilui Gaidžiui už šį 
pasikalbėjimą ir neakivaizdinį 
susitikimą su Draugo skaitytojais. 

Lietuvių 
auditorija 

(Atkelta iš 3 psl.) 
uždanga buvo išdailinta Ame
rikos statulos ir Ellis Island at
vaizdu. Išorinė uždanga buvo vie
nos spalvos. Trečiame aukšte 
buvo balkonas su devyniomis 
eilėmis teatro tipo kėdžių. Audi
torijos pirmame aukšte dar buvo 
dvi salės, kuriose vykdavo repe
ticijos ir pokyliai. Vėliau pir
mame aukšte veikė Juozo 
Rožansko taverna, po jo perimta 
Jono Malioriaus. Ši užeiga buvo 
papuošta Vlado Vijeikio freska, 
vaizduojančia lietuvių jaunimą. 

1957 metais Čikagoje pastačius 
Jaunimo centrą, daugelis orga
nizacijų nebesinaudojo Lietuvių 
auditorija. Gal paskutinė bendro
ve, kuri naudojosi Auditorija, 
buvo Sandaros laikraštis, kuris 
čia ruošdavo metinius koncertus 
iki 1968 metų. Auditorija buvo 
parduota, ir apatinėse salėse 
buvo įrengta kėgliavimo (bowl-
ing) aikštė, o viršutinė salė pa
versta sandėliu. Dabar Čikagos 
Lietuvių Auditorija jau visiškai 
apleista, ir šis istorinis lietu
viams pastatas tuoj bus 
nugriautas. 
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