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KERTINĖ 
PARAŠTĖ

Atei tininkijos
Lietuvoje vizija

VYGANTAS MALINAUSKAS

Saugokime musų kultūros 
paveldo vertybes

Šių metų rugsėjo mėnesio vi
duryje Vilniuje susirinkę Lietu
vos architektai, archeologai, 
dailėtyrininkai, etnologai, isto
rikai ir kiti specialistai įsteigė 
visuomeninę Kultūros paveldo 
tarybą. Tai padaryti juos paska
tino blogėjanti kultūros paveldo 
vertybių būklė Lietuvoje, didė
janti netvarka dėl tų vertybių 
saugojimo atsakingose valsty
binėse institucijose ir įstaigose. 
Nesaugomi istoriniai pastatai, 
meninės ir istorinės vertybės. 
Nesuformuota kultūros verty
bių saugojimo strategija, bando
ma iš kultūros paveldo pažini
mo proceso pašalinti mokslinius 
tyrimus. Atrodo, kad be kultū
ros paveldo vertybių saugojimo 
progrącnos rengiamasi sutikti ir 
Lietuvos vardo paminėjimo ra
šytiniuose pasaulio šaltiniuose 
artėjantį tūkstantmetį.

Naujoji Kultūros paveldo ta
ryba kreipėsi į Lietuvos ir išei
vijos visuomenę, ragindama pa
remti šios tarybos pastangas, 
tapti jos nariais ar rėmėjais. 
Svarbiausi tarybos tikslai — 
kelti kultūros paveldo prestižą, 
jo vaidmenį, populiarinti jo ver
tybes, skatinti visuomenės ne
pakantumą vertybių žalojimui 
ir naikinimui.

Kultūros paveldo taryba tikisi 
parengti tautinės kultūros pa
veldo vertybių saugojimo ir tin
kamo naudojimo programos 
projektą, o jį priėmus — kontro
liuoti jos vykdymą. Tarybos tik
slas — prisidėti tobulinant vei
kiančius bei kuriant naujus 
įstatymus ir kitokius teisinius 
dokumentus, užtikrinančius pa
lankiausias kultūros paveldo 
vertybių saugojimo ir tvarkymo 
sąlygas. Numatoma įsteigti fon
dą, kuriame sukauptos lėšos 
būtų naudojamos tik kultūros 

Šiemetinis Ateities savaitgalis Čikagoje prasidėjo penktadieni, lapkričio 7 dieną, Ateitininkų namuose, Lemont, 
Illinois, tradiciniu literatūros ir susitikimo su svečiais iš Lietuvos vakaru. Čia matomi: (iš kairės) Vygantas Mali
nauskas, Ateitininkų Federacijos pirmininkas, Nijolė Beleškaitė-Gražulienė, skaičiusi savo eilėraščius vakaro 
programoje, Haris Subačius ir Jonas Pabedinskas, ilgametis Ateities savaitgalio rengėjų komiteto pirmininkas. 

Jono Kuprio nuotrauka

paveldo pažinimui ir saugoji
mui.

Kultūros paveldo tarybos na
rys architektas Virgilijus Ka
činskas prašė perduoti Draugo 
kultūrinio priedo skaitytojams 
prašymą, kad saugant užsienio 
lietuvių sukurtą kultūros pa
veldą (ten sukurtas išeivijos ar
chitektūrines, menines, etnolo
gines, istorines vertybes) prisi
dėtų ir išeivija. Kačinsko nuo
mone, tiek Čikagoje, tiek ki
tuose JAV lietuvių telkiniuose 
yra išlikę ir sukaupta daug to
kių vertybių. Jos neturi pražūti 
ar sunykti. Jas dera surašyti, 
suregistruoti, bent nufotogra
fuoti, saugoti, galbūt su jomis 
per muziejus, parodas ir kitus 
renginius supažindinti Lietuvo
je gyvenančius tautiečius.

Kultūros paveldo taryba turės 
rūpintis ir stengtis, kad me
ninės ir kitokios vertybės ne
dingtų, parvežtos iš užsienių, 
kad jos pasiektų muziejus, sau
gyklas. To dar trūksta. Antai 
šiemet iš New York’o buvo par
gabenti šiame mieste mirusio 
talentingo išeivijos dailininko 
Alberto Veščiūno tapybos ir gra
fikos darbai. Kur jie šiandien, 
kaip jie saugomi? To nežino nei 
Kultūros paveldo taryba, nei 
galbūt ir Lietuvos Kultūros 
ministerija, Dailininkų sąjunga.

Tad parveždami ar perduoda
mi kultūros paveldo vertybes ir 
norėdami prisidėti prie jų ap
saugojimo, išeivijos lietuviai, jų 
bendruomenės ir organizacijos 
dabar jau gali kreiptis į Kul
tūros paveldo tarybą. Jos adre
sas: Pilies gatvė 16, 2600 Vil
nius, Lietuva. Telefonas: 22-14- 
83. Taryba patars, padės.

Algimantas Antanas 
Naujokaitis

Kiekviena ne pelno siekianti 
arba visuomeninė organizacija 
iš esmės gyvuoja dėl ir dėka 
savo misijos. Kitaip tariant, gy
vuoja dėl tikslo, kuris yra už 
pačios organizacijos ribų. Tiks
lo, kuris, būdamas realus, kartu 
niekada iki galo nepasiekiamas, 
kaip kad prieš mūsų akis atsi
veriantis horizontas. Ateitinin- 
kija nėra savitikslė organizaci
ja. Ji buvo įkurta ne dėl jos pa
čios, bet dėl tikslų, kurie buvo ir 
tebėra siektina tikrovė. Todėl 
klausti apie ateitininkijos viziją 
iš esmės reiškia klausti, kokią 
šiandien Lietuvos ir Bažnyčios 
viziją turi ateitininkai. Dide
lėms, daug metų gyvuojančioms 
ir garbingą praeitį turinčioms 
organizacijoms, kokia yra ir 
ateitininkija, visada yra pavo
jus ir pagunda pradėti galvoti 
apie save, kaip apie savaime 
suprantamą ir savitikslį daly
ką. Užuot žiūrėjus į priekį, į at
eitį ir horizontą, atsigręžiama į 
garbingą ir turtingą praeitį, ku
ri tampa lyg judėjimo vizija ir 
modeliu.

Šiandien ateitininkija, kaip 
ne kartą jau yra atsitikę jos is
torijoje, atsidūrė naujose aplin
kybėse, naujame pasaulyje, ku
ris meta iššūkį mūsų tikėjimui, 
kultūrai, mūsų ateičiai. Todėl 
didysis klausimas ateitinin
kams šiandien — kokią savo 
tautos ir Bažnyčios ateitį ma
tome. Dėl kokios ateities yra de
damos dabarties pastangos. 
Prieš pradėdamas kelionę per 
nežinomą kraštą, keliautojas 
turi ne tik žinoti kelionės tikslą, 
bet taip pat, kur esąs bei kokias 
priemones gali pasitelkti, siek
damas šio tikslo. Matydami 
prieš akis mūsų siekiamo tikslo

* Paskaita, skaityta rudeninio 
Ateities savaitgalio Čikagoje pro
gramoje šių metų lapkričio 8 dieną 
Ateitininkų namuose, Lemont, Illi- 
nois. Vygantas Malinauskas šių 
metų birželio mėnesį Palangoje vy
kusioje Ateitininkų nepaprastoje 
konferencijoje buvo išrinktas nau
juoju Ateitininkų Federacijos pir
mininku. 

horizontą — viziją, geriau su
prasime, kokia yra šiandieninė 
ateitininkijos Lietuvoje ir pa
saulyje misija.

Šių metų rugsėjo pabaigoje 
Vilniuje vyko Nevyriausybinių 
organizacijų forumas, kurio me
tu buvo surengta organizacijų 
mugė. Renginio dalyviai galėjo 
susipažinti su organizacijomis, 
pasišnekėti su jų atstovais, pa
lyginti jas tarpusavyje ir gal net 
tapti nariais. Renginio pavadi
nimas atspindėjo pačių organi
zatorių požiūrį į visuomenines 
organizacijas. Organizacija — 
tarsi patarnavimus siūlanti 
kompanija. Jei tau jos patarna
vimai reikalingi, atitinka tavo 
interesus, .gali ją pasirinkti. Jei 
po kiek laiko pasirodys, jog tavo 
viltys nepasiteisino — ne trage
dija, aplink daug kitų organiza
cijų. Ši mugė gan taikliai at
spindėjo dabartinę Lietuvos 
situaciją. Naujai įgyta laisvė 
pirmiausia pasirodė kąip pasi
rinkimo galimybė. Baigęs uni
versitetą gali pasirinkti darbą, 
jei nepatinka televizijos laida, 
gali perjungti kanalą, jei nepa
tinka konservatoriai, gali bal
suoti už krikščionis demokra
tus. Šiandien iš Lietuvos į Ame
riką atvykusio lietuvio užėjus į 
supermarket’ą jau nebeištinka 
šokas nuo prekių įvairovės. Ta
čiau žmonės įprato rinktis ne 
tik prekes, patarnavimus, bet 
taip pat ir vertybes. Vertybės ir 
idėjos tapo tarsi preke. Galima 
pasirinkti, kuri tau patinka, 
arba visai nepasirinkti..

Didelė žmonių, ypač jaunimo, 
dalis šiandien elgiasi taip, lyg 
gyventų vertybių turguje. Tai 
ypač pastebima tikėjimo ir mo
ralės dalykuose. Jaunimas šian
dien mažiau linkęs jungtis į or
ganizacijas, ypač tas, kurios rei
kalauja apsisprendimo ir asme
ninės atsakomybės. Daugeliui 
jų nepriimtina, kai priklausyda
mas organizacijai turi priimti ir 
tam tikras vertybines ar idėji
nes nuostatas. Šiandieninis jau
nimas mieliau žavisi konkrečia 
veikla nei abstrakčiomis idėjo
mis, mieliau renkasi pramogas
arba galimybę papildomai užsi
dirbti nei neapmokamą visuo
meninę veiklą. Pragmatiškas 
mąstymas nesvetimas ir tikin
tiesiems. Dažnas laikosi tik tų 
tikėjimo ir Bažnyčios mokymo 
dalykų, kurie jam atrodo priim
tini. Moralė irgi nebėra aiškus 
ir nekvestionuojamas dalykas. 
Dėl šių priežasčių yra ne tik 
daug sunkiau veikti organizaci
jai, besiremiančiai tradicinė
mis vertybėmis.

Šiandien nėra taip paprasta 
būti geru krikščionimi, kataliku 
mus supančioje kultūroje, kurią 
dabartinis popiežius vadina 
mirties kultūra. Per pastaruo
sius aštuonerius metus Lietu
voje įvyko ir tebevyksta radi
kalūs pasikeitimai krašto poli
tiniame, ekonominiame, kultū
riniame gyvenime ir, kas reikš
mingiausia, žmonių mąstyme. 
Ateitininkija, kuri yra ne tik 
visuomenę pakeisti pasiryžusi 
organizacija, bet kuri taip pat 
yra ir tos visuomenės dalis, ne
gali likti nuošalyje nuo šių pro
cesų.

I šiemetini Ateities savaitgalį pakviestas naujasis Ateitininkų Federacijos 
pirmininkas, išrinktas šių n-.etų ateitininkų Nepaprastoje konferencijoje 
Palangoje, Vygantas Malinauskas kalba susirinkusiems klausytojams 
lapkričio 8 dieną Ateitininkų namuose, Lemont, Illinois.

Jono Kuprio nuotrauka

Šiuo metu Lietuvoje veikia 
per 105 ateitininkų moksleivių 
bei jaunučių kuopos, kelios stu
dentų ateitininkų draugovės ir 
korporacijos. Kadangi nėra daž
nos ir visuotinės registracijos, 
dažniausiai pateikiami Lietu
voje veikiančių ateitininkų 
skaičiai svyruoja nuo dviejų iki 
keturių tūkstančių. Atrodo, kad 
nuo ateitininkijos atsikūrimo 
1989 metais iki šių dienų ateiti
ninkų skaičius Lietuvoje mažai 
pasikeitė. Kai kas tai vertina 
kaip ateitininkijos nesėkmę. Jų 
manymu, per tą laiką ateitinin
kija turėjo tapti kur kas gauses
ne organizacija, apimančia kone 
visas Lietuvos mokyklas ar 
bent parapijas. Dažnai prisi
menama tarpukario Lietuva, 
kuomet ateitininkija buvo gau
siausia jaunimo organizacija. 
Oponentai į tai reaguoja, saky
dami, jog ateitininkai ir skautai 
iki šiol Lietuvoje tebėra gau
siausią aktyvių narių skaičių 

turinčios jaunimo nepolitinės 
organizacijos.

Kita vertus, skaičius nėra vie
nintelis ar svarbiausias kriteri
jus, kalbant apie organizacijų 
būklę ir pažangą. Nors forma
lus organizacijos narių skaičius 
nedaug tepakito, šiandieninė 
Lietuvos ateitininkija nebėra 
tokia pat, kaip 1989 metais. Yra 
nemažai ateitininkų, kurie, 
įstoję į organizaciją būdami jau
nučiais ar moksleiviais, šian
dien yra studentai ar net jau 
baigę studijas jauni specialistai. 
Šie ateitininkai kartu su stu
dentais sudaro aktyviausią or
ganizacijos branduolį. Jiems 
ateitininkija tapo neatskiriama 
jų gyvenimo dalimi.

Per pastaruosius metus ateiti
ninkija Lietuvoje tapo bran
desnė. Tai gali skambėti para
doksaliai, tačiau organizacijos 
branda atsispindėjo ir statuto 
svarstymuose Nepaprastojoje 
konferencijoje Palangoje praėju

sią vasarą. Ankstesnysis statu
tas, priimtas per Lietuvos atei
tininkų atkuriamąjį suvažiavi
mą, buvo daugiau teorinis doku
mentas, dėl kurio per daug nie
kas nediskutavo. Tuometiniai 
ateitininkai dar neturėjo veiki
mo patirties, ir statutas bei or
ganizacijos struktūra jiems at
rodė labiau formalūs dalykai. 
Palangos Nepaprastojoje konfe
rencijoje statuto svarstymas 
atėmė bene daugiausia laiko ir 
sukėlė daugiausia aistrų. Tai 
gali būti ženklas, jog dabarti
niams ateitininkams įstatai ir 
struktūra jau nebėra vien teori
ja, bet praktinis veikimo įran
kis. Tačiau struktūra tėra įran
kis, kuris padeda sėkmingam 
organizacijos veikimui, bet nėra 
pakankamas ir svarbiausias 
veiksnys. Dalis ateitininkų Pa
langos Nepaprastojoje konferen
cijoje pasigedo diskusijų idė
jiniais klausimais. Iš tikrųjų or
ganizacijos struktūra ir veikimo 
būdai priklauso nuo pasirinktos 
misijos, o ne atvirkščiai. Todėl 
svarbiausias klausimas — ko
kia yra mūsų sąjūdžio misija.

Ateitininkija prasidėjo kaip 
jaunimo ugdymo organizacija, 
kuri ilgainiui tarpukario Lietu
voje tapo įtakinga visuomenine, 
socialine ir kultūrine srove. 
Šiandien jaunimo ugdymas, pi
lietinės, krikščioniškomis' ver
tybėmis grįstos visuomenės for
mavimas, socialinės problemos 
ir krikščioniška kultūra tebėra 
svarbiausi ateitininkijos užda
viniai ir veiklos barai. Ateitinin
kijos šūkis „Visa atnaujinti 
Kristuje” apima visas šias sri
tis.

Ateitininkijos idėjinis pama
tas yra jos penki principai. Da
bartinėje lietuvių kalboje princi
po sąvoka yra beveik tapati 
vertybės sąvokai. Kitaip ta
riant, principai yra vertybės, 
kuriomis ateitininkija grindžia 
savo nuostatas ir vadovaujasi 
gyvenime. Tikėjimas, tauta ir 
kultūra, visuomenė, intelektas, 
šeima yra vertybės, svarbios 
kiekvienam ateitininkui. Ateiti
ninkų ugdymo tikslas kaip tik 
ir yra padaryti šias vertybes 
kiekvieno jaunuolio, kuris įsi
jungia į ateitininkiją, gyvenimo 
dalimi. Tačiau nereikia pamirš
ti, jog vertybes žmogaus gyve
nime daug sunkiau suformuoti 
ar pakeisti, nei nuomonę ar įsi
tikinimus. Šiandieninė tikėjimo

(Nukelta į 2 psl.)

I Ateities savaitgali Ateitininką namuose, Lemont, Illinois, šeštadieni, lapkričio 8 dieną, atsilankė Gražina 
Landsbergienė, tuo metu atvykusi i JAV. Čia ji kalbasi su (iš kairės) Jonu Varneliu, Vygantu Malinausku, dr. Pe
tru Kisielium.

Jono Kuprio nuotrauka
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Juozės Augaitytės karjeros kelionė (5)
JONAS P. LENKTAITIS

(Pabaiga)

Nesusipratimas tarp teatro 
ir Lietuvos šaulių sąjungos

1938 metais, Lietuvos Šaulių 
sąjungos dvidešimtmečio minė
jimo proga, suvažiavimo daly
vių programą paįvairinti Vals
tybės teatre sąjunga užpirko 
uždarą operos „Fausto” spek
taklį ir pageidavo, kad pagrin
dines roles dainuotų Kipras 
Petrauskas, Juzė Augaitytė, 
Antanas Kučingis ir Juozas 
Mažeika. Operos nuolatiniu di
rigentu buvo Leonas Hofmekle- 
ris. Tačiau teatro vadovybė 
spektaklį diriguoti paskyrė My
kolą Bukšą. Šis, administracijos 
neatsiklausus, išbraukė iš dai
nuojančiųjų sąrašo Augaitytę ir 
Mažeiką ir įrašė kitus, jam pri- 
imtinesnius, solistus.

Maždaug tris dienas prieš 
spektaklį teatras nusiuntė į 
sąjungą išspausdintas spektak
lio programas. Žurnalo Trimi
tas redaktorius J. Kalnėnas ir 
Šaulių sąjungos choro dirigen
tas profesorius N. Martinonis 
pirmieji pastebėjo, kad spektak
lyje dainuos skirtinga solistų 
sudėtis ir atkreipė dėmesį tuo 
metu posėdžiavusių Šaulių Mo
terų studenčių valdybos pirmi
ninkės Emilijos Putvytės ir dr. 
Bronės Balšaitytės. Paskambi
nus į teatrą, juodviem buvo pa
sakyta, kad tai yra dirigentų 
reikalas ir dabar jau yra per 
vėlu daryti pakeitimus. Teatro 
pasiaiškinimas juodviejų nepa
tenkino. Tada juodvi pasikvietė 
apie dešimt studentų, šaulių 
studentų korporacijos narių ir 
visi kartu nuėję į teatrą pagra
sino, kad už poros valandų 
posėdžiaus sąjungos vyriausioji 
valdyba ir jie reikalaus sąjungą 
atsisakyti užpirktojo spektak
lio. Teatro vadovybė nusileido, 
atstatė ankstyvesniąją solistų 
sudėtį ir išspausdino naujas 
programas.

Teatro vadovybė šiam nesu
sipratimui neskyrė reikšmės, 
bet per kelias valandas žinia 
pasiekė Konrado kavinės „inte
lektualus” ir skardžiai nuskam
bėjo visame Kaune.

Po šio įvykio kliūtys kiek su
mažėjo, o Leonui Hofmekleriui 
esant „Fausto” dirigentu, Au
gaitytė palengva pradėjo įsitvir
tinti Margaritos rolėje.

Operos gastrolės 
Vilniuje

Vilnių atgavus, reprezenta
cinėms gastrolėms parinktų 
operų tarpe buvo ir „Faustas”. 
Turėjo įvykti du spektakliai. 
Teatro vadovybė operą diriguoti 
vietoj Hofmeklerio paskyrė 
Bukšą. Jo sudaryta solistų su
dėtis susidėjo iš Kipro Petraus
ko, Antano Kučingio, Juozo Ma
žeikos, Ipolito Nauragio, Alek
sandros Staškevičiūtės ir Anta
ninos Dambrauskaitės. Direk
torius V. Žadeikis, peržiūrėjęs 
solistų sąrašą, gastroles prailgi
no vienu „Fausto” spektakliu ir 
trečiajame, uždaromajame spek
taklyje Margaritą dainuoti pas
kyrė Juzei J. Augaitytei.

Abu lenkų, dienraščiai aptar
dami „Fausto” spektaklius, dau
giausia dėmesio ir vietos skyrė 
Augaitytės „Margaritai”.

Muzikai broliai 
Hofmekleriai

Neobjektyvumu tenka kaltin
ti, kad iš Valstybės teatro kū
rėjų ir puoselėtojų tarpo buvo 
išleistas Leonas-Leiba Hofmek- 
leris. Jo muzikinis išsilavini
mas ir praktiškas patyrimas 
teatro muzikiniuose ir adminis
traciniuose reikaluose teatro 
apžvalgininkų, atrodo, yra są
moningai praleidžiamas. Jo 
nuopelnai Valstybės teatrui ir 
Valstybiniam radiofonui yra ne-

išmatuojami ir vargu, ar kada 
nors bus tinkamai aprašyti.

Jis ir jo vyresnis brolis Mikas- 
Mauša gimė Vilniuje. Priva
čiose pamokose, vėliau muzikos 
mokykloje, abu grojo smuiku. 
Save vadino Lietuvos žydais. 
Todėl Želigovskiui okupavus 
Vilnių, persikėlė į Kauną. Mi
kas pradėjo groti restoranų or
kestruose, o kiek vėliau, suda
ręs savo orkestrą, ligi sovietų 
okupacijos grojo Lietuvos vieš
bučio, Metropolio restorane.

Leonas 1920 metais, organi
zuojant operą, atrinko tinka
mus muzikus sudaryti 25 as
menų orkestrą ir buvo orkestro 
koncertmeisteriu. Jis buvo ar
timiausiu Juozo Žilevičiaus, 
Juozo Gruodžio ir Juozo Tallat- 
Kelpšos talkininku. Teatre arti
mai bendradarbiavo su režisie
riais ir dirigentais. Parengdavo 
solistus naujų pastatymų ro
lėms. Akompanuodavo baleti- 
ninkams ir bendroms, baleto re
peticijoms. Naujai statomų ope
rų generalinių repeticijų metu, 
jis vyresniems, taip pat ir pirmą 
kartą dainuojantiems, solis
tams nurodydavo libreto ir 
režisūros reikalavimus. Minti
nai mokėjo statomų operų par
titūras ir iš pagrindų buvo susi
pažinęs su partitūroje nuro
dytais kompozitoriaus pageida
vimais ir pastabomis. Didelį 
dėmesį kreipė į orkestro styginį 
skyrių, norėdamas tinkamai iš
gauti norimą viso orkestro są
skambį, nesvarbu, kuriam diri
gentui būdavo priskiriami nuo
pelnai. Naujai į orkestrą priim
tam instrumentalistui jis pade
monstruodavo, kaip ir kokiais 
garsais jo instrumentas turi 
skambėti, skirtingiems dirigen
tams diriguojant, ar kokios nors 
scenos, režisieriaus specialiai 
nurodytoje, vietoje.

Diriguojant, jo mostai buvo 
„savamoksliški”, bet efektingi, 
suprantami, subtiliai perduoda
mi orkestro instrumentų sky
riams bei scenoje esantiems so
listams. Dažniausiai jis diri
guodavo baletą. Operą tik rei
kalui iškilus. Ligi 1938 metų 
Valstybiniam radiofonui nuolat 
turint dirigentų problemą, jis 
buvo patikimu pakaitalu. Tą at
sakomybę įvertinant, jį paskyrė 
etatiniu, antruoju, dirigentu.

Leonas Hofmekleris niekad 
nesiskundė, diskriminuojamas 
dėl savo tautinės žydų kilmės, 
nors visuose atliktuose dar
buose jautėsi pastumtu į ant
rąją vietą. Priešų jis neturėjo. 
Teatre visu bendradarbių buvo 
gerbiamas ir vertinamas. Jo vi
sapusiškumą paryškinti teatro 
bendradarbiai jį vadino malony- 
biniu „Maedchen fuer alles” 
(mergaitė visiems patarnavi
mams), vardu.

1941 metų birželio 24 dieną, 
partizanams ginant Kauną, jis 
buvo suimtas. Kelioms dienos 
praėjus jį perdavė per Kauną 
praeinančios vokiečių kariuo

Naujai sudarytos Vilniaus Valstybinės filharmonijos operos pirmasis — 
pagrindinis solistų grupės branduolys po penktojo operos „Faustas” spek
taklio. Pirmoje eilėje ii kairės: Ipolitas Nauragis, dirigentas Jeronimas 
Kačinskas, Sofija Adomaitienė, Juosė Augaitytė. Antroje eilėje: Vladas 
Baltrušaitis, Felicija Pupėnaitė, Kazys Gutauskas, režisierius Antanas 
Zauka, direktorius Jonas P. Lenktaitis ir baletmeisteris Vaclovas Germa
navičius.

Jurgio Bieliūno nuotrauka

menės daliniui. Šis, žygiuoda
mas pirmyn, jį perdavė, prie ka
riuomenės prijungtai vokiečių 
policijos SS grandžiai, kurie jį 
sušaudė.

Mikas Hofmekleris atsidūrė 
Dachau koncentracijos stovyk
loje ir išliko gyvas. Jam iš sto
vyklos išėjus, nuvykau jo aplan
kyti, ir jis tada man papasakojo 
apie Leono likimą. Iš Vokietijos 
Mikas persikėlė Izraelį. Haifos 
mieste sudarė savo orkestrą ir 
grojo Karaliaus Dovydo vieš
bučio restorane. Mirė sulaukęs 
81 metų.

Režisierius 
Teofanas Pavlovskis

Gabus ir prityręs režisierius. 
Dvejais metais vyresnis už gar
sųjį teatrologą Konstantiną Sta- 
nislavskį, o septyneriais metais 
už dirigentą Mykolą Bukšą. Jie 
susipažino dirbdami Petrapilio 
ir Maskvos teatruose. 1898 me
tais kartu su Stanislavskiu, I. 
Nemirovič-Dančenko įkūrė vė
liau pasaulyje pagarsėjusį, 
Maskvos Dailės teatrą, kuriame 
buvo sukurti, suformuoti ir iš
bandyti aktoriams paruošti vai
dybos metodai. Tuo laiku Pav- 
lovskiui buvo pasiūlyta režisuo
ti kelis veikalus Petrapilio, 
Maskvos ir Kijevo teatruose. 
Pavlovskis pasiūlymus priėmė 
ir iš tos grupės išsiskyrė. Darbų 
eigoje teatruose susitiko su Ole
ka-Žilinsku, A. Sutkum ir O. ir 
VI. Dabužinskiais ir prisijungė 
prie jų grupės. Revoliucijai 
prasidėjus, išvyko į Belgradą ir 
iš ten 1928 metais atvyko į 
Kauną. Valstybės teatre pas1 
tatė 17 operų. Daugumą jų diri
gavo Mykolas Bukša. Svarbesni 
jo pastatymai: Carmen, Aida, 
Faustas, Tosca, Tanhauseris, 
Parduotoji nuotaka, Boris Go- 
dunov, Kunigaikštis Igoris ir A. 
Račiūno Trys talismanai.

Pirmaisiais Valstybinio teatro 
veiklos metais administracijos 
rūpestis buvo sudaryti staty- 
tinų operų sąrašą ir plėsti ope
rų repertuarą. Tuo metu operas 
statė ar režisavo ir asmenys, 
neturintys pakankamo patyri
mo toje meno šakoje. Atvykus 
Pavlovskiui, greta naujų pasta
tymų prasidėjo anksčiau sta
tytų operų „remontas”. Direk
torium paskyrus Jurgį Savickį, 
atnaujinimo procesas dar pas
partėjo ir operų pastatymai pa
siekė aukšto lygio, atkreipusio 
Europos teatrų kritikų dėmesį.

Veikalą statydamas, Pavlovs
kis artimai bendravo su daili
ninkais ir dirigentais ir sklan
džius ryšius palaikė su dekora
cijų dirbtuvės, drabužių siuvyk
los, apšvietimo ir kitais pasta- 

■ tyme dirbančiais darbininkais. 
Visi jo pastatyti veikalai turėjo 
pasisekimą ir teatro lankytojų 
įvertinimą. Mirė Kaune 1937 
metais, sulaukęs 76 metų.

* * *

Spaudoje vis dažniau pasiro
do rašinių ar leidinių knygos 
forma, kuriuose autoritetingai 
aptariamas Vilniaus operos kū
rimas (ir aprašomi pirmieji pas
tatymai. Pareiškimai, teigimai 
ar laiškų citatos dažnai panau
doti netinkamomis prasmėmis, 
ne vietose, neatitinka aplinky
bėms ar laikui.

Rašantieji nėra matę nei vie
no operos pastatymo ar atskir 
spektaklio. Fotografijose neat
pažįsta asmenų, nesiorientuoja 
operos teatro administracinėje 
struktūroje, nežino net tikrojo 
operos pavadinimo. Viskas yra 
meistriškai autorių sukurta, bu
vusių dalyvių girdėtais, gerokai 
pagražintų pasigyrimų pasako
jimais. Tikruosius ar apytikrius 
įvykius dar labiau sudramatinti 
jie yra sugebančiai autorių „per
sodinti” į tinkamesnes vietas.

Tuo metu Lietuva buvo antrą 
kartą okupuota kitos valstybės 
kariuomenės, o neseniai atgau
toje sostinėje Vilniuje atkakliai, 
be paliovos, lenkai skleidė Lie
tuvos kultūrą niekinančią pro
pagandą. Mintys ją atremti pas
katino imtis neribotos atsako
mybės kurti operą ir tuo žygiu 
visam laikui užtikrinti Vilniuje 
lietuvių kultūros reikšmę.

Dar Lietuvos Laikinosios vy
riausybės metu buvo papra
šytas patylomis tirti galimybes 
ir sąlygas, kuriomis būtų gali
ma statyti Vilniuje atskirų ope
rų spektaklius arba statinius 
vaidinimus koncerto forma. Dir
va ir laikas buvo nepalankūs, o 
pasisekimo galimybės gana ri
botos. Sovietų okupacija tik bu
vo pakeista vokiškąja, o tokios 
apimties lietuviškos kultūrinės 
veiklos užsimojimui įvykdyti 
reikėjo skaitytis ir su Vilniuje 
gyvenančių lenkų > aktyvia, nei
giama propaganda, nukreipta į 
viską, kas yra lietuviška. Buvo 
nutarta šio užsimojimo viešai 
neskelbti ir veikti patylomis. Su 
tokiu nutarimu sutiko ir Vil
niaus balso vyriausias redakto
rius Rapolas Mackonis.

Reikalas suaktyvėjo vokie
čiams įvedus Civilinę adminis
traciją. Švietimo ministerija bu
vo „perkrikštyta” į Švietimo 
generalinio tarėjo įstaigą, ku
riai vadovauti buvo paskirtas 
dr. Pranas Germantas-Meš- 
kauskas. Vilniaus miesto bur
mistru buvo paskirtas, generali
nio štabo pulkininkas Karolis 
Dabulevičius. Juodu, suderinę 
abiejų įstaigų moralinę atsa
komybę gelbėti nuo žalingos 
lenkų propagandos lietuviškąją 
kultūrą Lietuvos sostinėje, ak
tyviai rėmė operos kūrimo idė
ją. Tada dažnai įeko važinėti į 
Kauną tartis su Kauno Vals
tybės teatro direktorium ir 
meno vadovais, ieškant bendro 
sutarimo. 1941 metų gruodžio 
mėnesį, savaitę prieš Kalėdas, 
buvo rasta išeitis — oDeros 
veiklą prijungti prie Vilniaus 
Valstybinės filharmonijos ad
ministracijos, nes ji turi 65 as
menų simfoninį orkestrą ir ge
rai parengtą chorą.

Nusistačius operos teatro 
veiklą Vilniuje pradėti „Fausto” 
opera ir sudarius solistų balsų 
sąrašą, reikalingų operoje dai
nuoti pagrindines roles, buvo 
nutarta visų numatytų asmenų 
atsiklausti, ar jie sutiks keltis į 
Vilnių ir ten pradėti antrąjį Lie
tuvoje operos teatrą. Pabrėžti 
reikalo svarbą ir reikšmę, taip 
pat įtikinančiai išreikšti Lietu
vos sostinės gyventojų norus ir 
pageidavimą, 1942 m. sausio 5 
d. į Kauno operos teatrą nuvyko 
Švietimo tarėjas dr. Pranas 
Germantas ir Vilniaus miesto 
burmistras pulkininkas Karolis 
Dabulevičius kviesti solistus 
keltis į Vilnių ir prisidėti prie 
miesto ir krašto atlietuvinimo 
programos. Visi numatytieji so
listai sutiko keltis. Tada Švie-

situacija pasaulyje dažnai nu
sakoma kaip praktinis ateiz
mas. Vienintelė galimybė išlikti 
krikščionimi ir Dievo vaiku 
šiame pasaulyje yra praktinis 
tikėjimas, įgyvendinamas mūsų 
kasdienybėje, asmeniniame ir 
visuomeniniame gyvenime, api
mantis ir kūrybą, ir socialinę 
bei politinę gyvenimo sritis.

Atgavusi nepriklausomybę, 
Lietuva vėl tapo pilietine visuo
mene. Tačiau tebėra daug sri
čių, kur realiame gyvenime ne
veikia krikščioniški principai ir 
bendražmogiškos vertybės. Atei
tininkija tradiciškai save laiko 
nepolitine organizacija, tačiau 
tai nereiškia, kad mes esame ar 
turime būti atsiriboję nuo politi
kos. Norint geriau suprasti atei
tininkijos dalyvavimo politinia
me gyvenime specifika, svarbu 
atkreipti dėmesį į skirtumą 
tarp politikos, kaip valdžios sie
kimo arba partinės politikos, ir 
politikos, kuri apima ne tik vi
suomenės keitimą įstatymais 
ir ekonominėmis priemonėmis, 
bet keičia visuomenę, įtaigau
dama jos mąstymą, požiūrius, 
vertybines nuostatas. Tokiai po
litikai yra taikomas visuome
ninės politikos terminas.

Visuomeninė politika nėra 
akivaizdi ir ne visuomet paste
bima, kaip yra partijų kova, 
tačiau jos poveikis visuomenei 
daug gilesnis, o rezultatai pat
varesni. Šia prasme ateitininki- 
ja, kaip jaunimo ugdymo sąjū
dis bei vertybines nuostatas 
skleidžianti organizacija, Lietu
vos politiniam gyvenimui, pilie
tinės krikščioniškomis ver
tybėmis grįstos visuomenės 
formavimuisi gali turėti dau
giau įtakos, nei bet kuri šiuo 
metu Lietuvoje veikianti parti- 

timo tarėjas visus pervedė iš 
Kauno Valstybės teatro priklau
somybės į Vilniaus Valstybinę 
filharmoniją. Jų buvo aštuoni: 
Sofija Adomaitienė, Juozė Augai
tytė, Vladas Baltrušaitis, Ka
zys Gutauskas, Ipolitas Naura
gis, Felicija Pupėnaitė, Vaclo
vas Germanavičius ir Antanas 
Zauka. Mažesnėms rolėms at
likti buvo parinkti asmenys iš 
choro dalyvių tarpo, turintieji 
tinkamus balsus ir muzikinį pa
sirengimą. Jie iš karto visi pa
virto operos solistais.

Filharmonijos dirigentas Je
ronimas Kačinskas tuo laiku 
buvo įpareigotas radiofone diri
guoti du koncertus per savaitę, 
o sekmadienį trečiąjį, tradicinį, 
Vilniaus visuomenei. Todėl ligi 
reikalai nusistovės, pirmie
siems keturjems „Fausto” ope
ros spektakliams Kauno teatras 
„paskolino” dirigentą Mykolą 
Bukšą.

Šiemetinio Ateities savaitgalio metu, lapkričio 8 dieną, Ateitininką namuose, Lemont, Illinois, su svečiu iš Lietu
vos Artūru Vazbiu (kairėje), Jaunąją krikčionią demokratą pirmininku, kalbasi dr. Vytautas Narutis ir dr. 
Vėjas Liulevičius.

Jono Kuprio nuotrauka

Ateitininkijos Lietuvoje vizija
(Atkelta iš 1 psl.)

ja. Žinoma, tai nereiškia, kad 
partinė politika nėra svarbi ar 
kad ateitininkai neturėtų daly
vauti partijų veikloje. Tačiau 
mūsų organizacijos uždavinys 
yra visuomenės mąstymo ir 
požiūrio į vertybes keitimas, su
gebėjimo bendrauti ir bendra
darbiauti ugdymas.

Kitas svarbus ateitininkijos 
veiklos baras yra kūryba. Atei- 
tininkija išvarė gilią vagą tar
pukario Lietuvos ir išeivijos gy
venime. Ji reiškėsi moksle, me
ne, tautinės kultūros ugdyme. 
Ateitininkijos dėka tarpukario 
Lietuvoje, skirtingai nuo dauge
lio to meto Europos valstybių, 
kultūriniame gyvenime domina
vo katalikai. Šiandien vis gar
siau kalbama, kad vakarietiška 
civilizacija ir kultūra praranda 
ryšį su krikščionišku savo pa
grindu. Lietuva nėra išimtis. 
Šiuolaikiniame Lietuvos kultū
riniame gyvenime katalikai kū
rėjai sudaro nedidelę dalį. Pa
naši situacija yra ir kūrybos sri
tyje, kuri vadinama žurnalis
tika. Dar mažiau bendro su 
krikščioniškomis vertybėmis tu
ri vadinama jaunimo kultūra, 
kurioje ypatingą vietą užima 
šiuolaikinė jaunimo muzika.

Ar Lietuva išliks katalikiškas 
kraštas kultūrine prasme, prik
lausys nuo to, kaip katalikai ak
tyviai dalyvaus kūrybos darbe. 
Tą patį galima pasakyti ir apie 
lietuvišką tautinę kultūrą. Lie
tuviška kultūra neišliks, jei jos 
turinį sudarys vien užkonser
vuotos kultūrinės tradicijos ir 
raiškos formos. Šiandien svarbu 
surasti tas kultūros ir kūrybos, 
raiškos formas, kurios perduotų 
lietuvišką dvasią ne tiek išo
riškai, kiek persmelktų ją iš vi-

>K * *

Tikrasis operos pavadinimas 
buvo: Vilniaus Valstybinės 
Filharmonijos opera. Opera, 
kaip simfoninis orkestras, cho
ras, tautinių dainų ir šokių an
samblis ir kiti Filharmonijai 
priklausantieji meno vienetai 
buvo Vilniaus Valstybinės Fil
harmonijos įstaigos dalimi. Vi
sos operos pajamos ir išlaidos, 
įskaitant ir solistų atlyginimus, 
ėjo per Filharmonijos atskaito
mybės skyrių. Filharmonija bu
vo pirmoji ir vienintelė įsteigta 
Lietuvos Valstybės administra
cijos istorijoje, kuri vertėsi ko
merciniu, pajamų ir išlaidų ba
lansavimo principu. Už visų 
meno vienetų veiklą ir atskai
tomybę tiesiogiai atsakingu bu
vo Filharmonijos direktorius Jo
nas P. Lenktaitis.

daus. Tai yra uždavinys kartu 
ir ateitininkijai.

Beveik visi sutinka, kad svar
biausia yra kiekybė, o ne ko
kybė. Tačiau klausimas išlieka 
atviras. Ar reikia pagrindines 
jėgas skirti kokybiniam organi
zacijos ugdymui, ar plėstis. Jei , 
taip, tai kiek plačiai ir kokiu 
būdu. Kitaip tariant, klausimas 
būtų, kiek Lietuvoje turėtų bū
ti ateitininkų. Atsakymas pri
klauso nuo to, ką mes labiau 
akceptuojame. Jei ateitininkija 
yra organizacija, kurios . svam
biausias uždavinys įtaigauti" 
Lietuvos politinį, kultūrinį, eko
nominį gyvenimą, tai esame pa
kankamai didelė narių skai
čiumi organizacija. Mums šiuo 
metu aktualiau būtų rasti for
mas ir būdus, kuriais mes veik
smingai galėtume dalyvauti vi
suomeniniame krašto gyveni
me. Kita vertus, jei į ateitinin- 
kiją žiūrėsime, kaip į jaunimo 
ugdymo organizaciją, tai mūsų 
galėtų būti žymiai daugiau. Ne 
todėl, kad mūsų skaičius yra 
mūs^ darbo sėkmės rodiklis, 
bet todėl, kad esame organizaci
ja, kuri gali būti reikalinga Lie
tuvos jaunimui.

Kaip ateitininkija turi elgtis 
jsiu uždavinių akivaizdoje, kad 
sėkmingai siektų savo tikslo? 
Yra trys vienodai svarbios gali
mybės. Ateitininkija turi plėstis 
savo skaičiumi, tapti atvira vi
suomenėje vykstantiems poky
čiams ir visuomeninio, kultū
rinio, religinio gyvenimo pro
blemoms bei aktyviai įtaigauti 
visuomenę, ypač idėjinių ir ver
tybinių nuostatų srityje. Ateiti
ninkijos ateitis priklauso nuo 
sėkmės šiose veikimo plotmėse. 
Iš čia ateitininkijai kyla užda
viniai ir problemos. Viena ver
tus, kaip ateitininkų organizaci
jai apimti kuo daugiau mo
kyklų, miestų, miestelių. Ir kita 
vertus, kaip išlaikyti organiza
cijos kokybę.

Tai bus daug lengviau pasiek
ti, jej ateitininkija dirbtinai 
nedidindama skaičiaus, taps at
viresne tiek visuomenės gyveni
mo reiškiniams, tiek tiems, ku
rie galėtų vaisingai įsijungti į 
ateitininkų sąjūdį. Tokia laiky
sena neišvengiamai skatina da
lyvauti, dr. Vytauto Vyganto žo
džiais, kovos lauke. Ten, kur 
šiuo metu vyksta visuomeninio 
gyvenimo įvykiai ir procesai, 
lemsiantys artimesnę ir toli-' 
mesnę Lietuvos ateitį. Tai atei
tininkijai yra ir iššūkis, ir atvi
ra galimybė. Ar mes išliksime 
ateities sąjūdžiu, šiandien prik
lauso nuo mūsų pačių.
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Butelių vaidmuo komedijoje
PRANAS VISVYDAS

Būna ir tokių paradoksų: žiū
rėdamas komediją teatre nesi
juoki,o sugrįžęs namo juokiesi.

Kaip čia dabar? Iš tiesų juo
kiesi iš ten sušalusio juokingu
mo. Šis paradoksas lyg ir tinka 
Los Angeles Dramos sambūrio 
suvaidintai Kazio Sajos viena
veiksmei komedijai „Pasimaty
mas šaltam vasarnamy”, kurią 
mačiau lapkričio 16 dieną Šv. 
Kazimiero parapijos salėje.

Veiksmas prasideda girtuok
lio ir jo liaunos sąmokslininkės 
sukčiavimu. Svetimą vasarna
mį jiems pavyksta parduoti iš 
Amerikos atvykusiai pensinin
kei. Be jokių dokumentų! Ži
nant, kad tai yra komedija, vis 
tiek nesinori sutikti su šia lėkš
ta nesąmone. Negi iš dėdės Ša
mo šalies atvykstančiųjų tarpe 
yra tokių bukagalvių?

Po šios transakcijos grynais 
laimingas pardavėjas ima bro
liautis su buteliais. Ir dar kaip 
— pagal visus girtuokliškos ar
chaikos kanonus. Ištuština vie
ną, ima ieškoti kito, šiaip taip 
suranda, slampinėja svirduliuo
damas, veblena. Kažkaip nesi
nori juoktis iš žmogaus skęs
tančio alkoholyje. Tai labiau 
klinikinė, nei komiška padėtis.

Tada veiksmas staiga pasisu
ka kita kryptimi: į neištikimo 
vyro, dar nepraradusio geismo 
buvusiai žmonai, bėdą. Jo mat 
ieško dabartinė žmona, deganti 
pavydu ir kerštu. Ir šioje pai
niavoje į juokingumą preten
duoja butelis. Įniršusi žmona 
scenoje blaškosi su buteliu, ku
riame yra baterijos rūgštis, 
skirta varžovei ir tam jos ne
naudėliui. Žodžiu, buteliu pa
remta intriga.

Šioji Kazio Sąjos komedija, 
režisuojama linksmus žanrus 
mėgstančio Algimanto Žemai
taičio, lyg ir užtaisyta patiki
mais juoko sprogmenimis. Te
reikia tik vaidybinių kibirkščių.

Tylos menas
ALGIMANTAS ANTANAS NAUJOKAITIS

Visą mėnesį — nuo spalio iki 
lapkričio vidurio — Vilniuje, 
Šiuolaikinio meno centre vyko 
dailininko Algimanto Švėgždos 
(1941-1996) darbų paroda. Ją 
atidarant įvykusioje spaudos 
konferencijoje šio meno centro 
direktorius Kęstutis Kuizinas 
pabrėžė, kad ši paroda neeilinė
— tai pirmoji, kurioje apžvel
giamas visas šio žymaus daili
ninko kūrybinis palikimas.

Algimantą Švėgždą galima 
laikyti išeivijos dailininku. Su
sirgusiam sunkia inkstų liga,
— tuo pretekstu jam 1982 me
tais pavyko prasibrauti pro ge
ležinę uždangą ir iki pat mirties 
apsigyventi Vokietijoje. Tad ir 
jo kūrybą galima skirstyti į du 
periodus — lietuviškąjį ir vo
kiškąjį. Pasak menotyrininkės 
L. Laučkaitės, dar gyvendamas 
Lietuvoje Algimantas Švėgžda 
siekė tiksliai perteikti žmogaus 
kasdienybę atspindinčius daik
tus, tiksliai pavaizduoti jų for
mas, faktūras, atspindžius, ap
švietimą, vietą erdvėje. Daili
ninkas ima gilintis į apšvietimo 
ir fono santykį, šviesos prigimtį: 
virpančiame baltos šviesos 
sraute dar aiškesnis ir aštresnis 
tampa daikto realumas. Tai 
ryšku, kad ir Švėgždos parodoje 
eksponatuose darbuose „Žalia 
dėžė” (aliejus, kartonas), „Kny
ga” (akvarelė, popierius).

Parodos lankytojų dėmesį at
kreipė Algimanto Švėgždos Vo
kietijoje atlikti brandesni dar
bai. Švėgždos bičiulio grafiko 
Petro Repšio žodžiais, juose 
ypač pasireiškė Švėgždos, kaip 
tylos, vidinės gelmės dailinin
kas. Jo darbuose — vėlgi gam-

Lot Angeles Dramos sambūrio nariai prie Lietuvos konsulato Seinuose, 
kur jie gastroliavo praėjusią vasarą. U kairės: Aloyzas Pečiulis, Ramunė 
Vitkienė, Amandas Ragauskas, Juozas Raibys, Veronika Ragauskienė, 
Petras Maželis ir Marytė Kašėtaitė. Šalia — lenkų policija, kuri saugo 
dieną ir naktj, kad vėl nebūtų nuplėšta nuo konsulato jėjimo Lietuvos 
vėliava.

Gintauto Vitkaus nuotrauka

Štai čia ir slypi sėkmės aitvaras
— žodžiuose „tereikia kibirkš
čių”.

Kaip tūzas sėdžiu pirmoje 
eilėje, dėl bendro labo pasipuo
šęs šypsniu, gal ir skeptišku, 
bet vis dėlto šypsniu. Sėdžiu ir 
laukiu kibirkščių. Matau, kad ir 
daugumai žiūrovų juokas neku
tena liaukų. Tik kelios pokalbių 
užuominos (neatsimenu, apie 
ką) sukelia kelis garsesnius „ha
- ha - ha” ir lietuviškai san
tūrius prunkštelėjimus. Kodėl 
tokia minorinė publikos jause
na? Kodėl esu skeptiškas?

Priežastis paprasta: Los An
geles Dramos sambūrio stato
mų komedijų komiškumas ne
suranda atliepio mano pojūčių 
skalėj. O gal ilgainiui atbuko 

Algimantas Švėgžda 
„Autoportretas”, 1995 
Popierius, autocinkografija, 31 x 39

tos pasaulis, daiktas be žmo
gaus, bet, atrodo, kad jis tarsi 
susilieja su žmogumi, atspindi 
jo dvasią, įgauna magišką pras- 

Algimantas Švėgžda „Šermukšniai IT, 1994
Iš ciklo „Maži stebuklai". Popierius, akvarelė 24.5 z 36.5.
Vilniaus dailės akademijos muziejus.

humoro čiuptukai ir tapau įdir
žusiu rimtuoliu? Gal be pagrin
do iš režisieriaus pageidauju 
mėgėjų scenoje sukurti linksmą 
atmosferą, kuri užkrėstų ne tik 
mane, bet ir visą salę. Kuo bū
tent? Nebūdamas Sokratu, drįs
tu tarti: būtent komiškų situa
cijų natūralumu. Juk čiagi vai
dinamas realiai sukirptas įvy
kis, todėl žodis „natūraliai” turi 
šiokią tokią reikšmę. Natūrali 
vaidyba. Natūralus ritmas. Rit
mą turėčiau pabrėžti. Jokio 
skubėjimo. Jokio persistengimo. 
Tikroviška gyvenimo raiška yra 
savaime juokinga, žinoma, jei ją 
išreiškia tekstas ir juokingi ar
tistai.

Šiame spektaklyje kunkulia
vo aktorių vaidybinė energija.

mę — per dailininko nupieštą 
objektą. Rodos, galima bendrau
ti su šį pasaulį seniai paliku
siais protėviais, netgi su kitos 
nelietuviškos terpės atstovais
(ciklai „Tibeto piemenys”, 
.Amerikos čiabuviai” (indėnai). 
Nesvarbu, ką dailininkas pieš
tukais, kinišku tušu, sausa ada
ta ar kitomis priemonėmis pieš
tų — obuolį, svogūną, patisoną, 
uogą, medžio šakelę ar paprastą 
virvagalį — Švėgždos paveiksle 
jie įgauna vėlgi magišką pras
mę, gamtos, visatos ir kosmoso 
vienybę. Per jo nupaišytus se
nus daiktus — maldaknygę, 
peilį, tabokinę, jis tarsi kalbasi 
su kažkada pažinotais jų savi
ninkais.

Menotyrininkė L. Laučkaitė 
žurnalistus paprašė atkreipti 
dėmesį į parodoje eksponuotą 
Algimanto Švėgždos „Rugelio” 
ciklą. Paprastoje, pilkoje pri- 
brendusio rugio varpoje, įvai
riose jos variacijose dailininkas 
atranda to paties motyvo neiš
senkamumą, asketiškumo, kon
densuoto likimo Simbolį. Žiū
riu į „Rugelio” ciklą ir jaučiu 

Buvo matyti, kaip uoliai jie vyk
dė savo pareigą, kaip įsijautė į 
autoriaus sumanytus perso
nažus bei visokias akistatas. 
Vis dėlto, iš šalies žiūrint ir ne
neigiant jų vaidybinio triūso, 
galvoje kirbėjo mintys: jie 
vaikščioja ne itin komiškomis 
veikalo grindimis (klotomis kli
šėmis), ne itin komiškame pas
tatyme, gal dėl to ir patys nėra 
komiški. O čia jau sofistika, tai
kanti į tai, kad komedijos žan
ras yra kietas riešutas net pro
fesionalams.

Los Angeles Bendruomenės ži
niose Veronika Ragauskienė ra
šo, jog vaidinime dalyvavo „ne 
tik scenos užgrūdinti artistai 
[...), bet ir nauji talentai”. Iš 
užgrūdintų Juozui Pupiui teko 
nelengvas svaigalus maukian
čio Jagmino vaidmuo. Jaunas 
talentas Auksė Kalantaitė kur 
kas per rimtai suvaidino ne
rimtą mergelę Vaivą. Užgrūdin
toji Viltis Jatulienė atrodė ne 
tiek naivoka, kiek koketuojanti 
pensininkė Sofija. Jau anksčiau 
vaidinusiam Nestorui Ruplėnui 
(Romui) režisierius teleido tik 
mirksnį pasimylėti su savo bu
vusia žmona. Tas pats atsitiko 
ir gabiai Dainai Žemaitaitytei 
(Romo buvusiai Elžbietai), ir jos 
meilės momentas buvo žiauriai 
nukirstas. Mano išmone, kaip 
tik tokie pasimylėjimai komedi
jose dažnai būna juokingiausi. 
Talentingoji jaunuolė Vaida 
Kiškytė įtūžusios žmonos Rūtos 
vaidmenį atliko su graikų furi
jos liepsna. Patyrusiai Sambū
rio artistei Ramunei Vitkienei 
Teodoros (Rūtos tūžmo rtialšin- 
tojos) personažas, nesukėlė keb
lumų. i~,-

Rūbais rūpinosi Ema Dovy
daitienė. Dekoracijomis: Pau
lius Jasiukonis, Amandas Ra
gauskas, Algis Matas. Pastara
sis ir apšvietimų. Muzika ir gar
sais Paulius Jasiukonis.

Sambūris yra pasišovęs dar 
su kita Kazio Sajos komedija 
juokinti losangeliečius — pava
sarėjant, kai atgyja imlumas 
linksmybėms.

Algimantas Švėgžda 
„Laimės šulinys”, 1985 
Drobė, aliejus, 54.5 x 85

Algimantas Švėgžda 
"Šviesus akmuo”, 1984

vaikystėje patirtos rugiapjūtės, 
ruginės duonos, namų kvapą. 
Piešiniuose žmogaus iš tiesų 
nėra — tik įvairios rugio varpos 
variacijos, bet greta, o galbūt gi
lume jaučiamas — žmogus, au
ginantis duoną, maitinantis šei
mą, Lietuvą, pasaulį...

Pasak Laučkaitės, nors Algi
mantas Švėgžda piešė realistine 
forma, bet vaizduojamu objektu 
jis sugebėjo sukurti meditacinį 
lauką, kurio nė vienas kitas 
mūsų dailininkas turbūt nėra 
sugebėjęs sukelti.

♦ * *

Po šios parodos atidarymo ki
tą dieną tame pat Šiuolaikinio

..... —

Karolis Milkovaitis
KOKS DANGUS BARSTUS

Audros furija nužlego 
Aitvarų keliais,
O padangė išsiprausus 
Paslaptį atskleis.

Nučiurleno žemės grimas
Į gelmių karstus, 
Netikėtai sužinojęs
Koks dangus barstus.

TYVULIUOJA ŽALIAM RYTE

Tyvuliuoja žaliam ryte — 
Kai liepsnelėm lyja, 
Debesėlis, baltutėlis, 
Skliauto dauburyje.

Linksma, gera debesėliui, 
Pūkiui baltakelniui, — 
Žaisdamas ant Dievo kelių 
Špygą rodo velniui.

Debesėlis dar nežino — 
Skuba į palaukę, 
Kad ne jam daryt, ką daro 
Debesys suaugę.

Debesėlis nusiminęs 
Grįžo dauburynan, 
Bet kai grįžo, Dievas tarė: 
Laikas grįžt dangun man.
‘J* — CA*. ■«»* fUŪvvV jJ>JrV4 •»!.«.»• .‘J V

Likęs vienas debesėlis
Verkė ir kukčiojo,
Ašaros srovėm tekėjo, 
Žemėje lašnojo.

SAULĖTEKIO UPĖS

Atmirga saulėtekio upės, 
Užlieję akis sklidinai. 
Tėkmės virpuliukuose supas 
Ir ranką man tiesia kalnai,

Ir moja iš tolo paparčiai,
Ir šaukia nudžiugus širdis: 
Kas jaučia krūtinėje erčią — 
Saulėtekio upėj atgis.

Užburtos regėjimų naktys 
Kaip juodos žvakutės užges, 
Prajojantis vėjas sumes jas 
Į tekančios saulės upes.

LIETUS

Čeža šnara medžių lapai 
Nuo lietaus lašų,
Tartum tūkstančiai vėžiukų 
Ant švendryno popieriukų 
Brauktų plunksnas parašų.

meno centre, gretimoje salėje, 
buvo atidaryta kita — Vilniaus 
dailės akademijos studentų 
darbų paroda, skirta šios Aka
demijos tapybos katedros 200 
metų jubiliejui. Akademijos rek
torius A. Šaltenis pasakė, kad 
ši paroda siejasi su Algimanto 
Švėgždos ekspozicija. Juk jis 
buvo šios aukštosios mokyklos 
dėstytojas, juo seka, iš jo moko

si ir dabartiniai studentai.
Studentų paroda apima 1989- 

1997 metų laikotarpį, kai jau
nųjų dailininkų rengimo pro
grama jau išsilaivino iš sovieti
nio Socialistinio realizmo varž
tų. Apžvelgdamas parodoje ek
sponuotus darbus, Tapybos ka
tedros vedėjas R. Vaitekūnas 
sakė, kad svarbiausias jų bruo
žas — skolos grąžinimas moder

nizmui. Beje, modernizmas bu
vo jaučiamas daugelyje paro
doje eksponuotų studentų dar
bų. Kūrybos, potėpio, kompozi
cijos laisvė ypač ryški dėstytojų 
L. Katino, to paties R. Vaite
kūno, o taip pat Dailės akade
mijoje neilgai, bet vaisingai dir
busio dėstytojo, lietuvių išeivio 
tapytojo Kęstučio Zapkaus (iš 
New York’o) mokinių darbuose.

JI ŠALTINIU TEKĖJO

Sustingo baimė akyse, 
Kai tamsoje žėrėjo
Keista šilkinė žaluma, 
Virpuojanti be vėjo.

Priėjęs žarą, pamačiau 
Virpuojančią be vėjo 
Vakarę žvaigždę srovėje — 
Ji šaltiniu tekėjo.

LINAS RANKŠLUOSTĮ PAKLOJO

Mėnulis linko nusipraust, — 
Pašiuro ežeras, užgynė, 
Ir baltakiavo sekluma,
Burnojo varložiai švendryne.

Kai traukėsi šalin mėnuo —
Rasa lankon iš tolo mojo.
Kai prausėsi lankoj —jam linas 
Rankšluostį paklojo.

KVATOJASI RYTAS

Kvatojasi rytas erškėty 
Ir mirgančio lašo aky, 
Ir spėjo gaidžius užkerėti 
Klajojanti girių marti.

Čiurlena auksiniai upeliai 
Ir taškos juose žydruma, 
Ir trykšta iš dirvų, ir želia 
Kalne žaižarėlė palša.

Dangaus įžambinėj garuoja 
Vešlus vynuogynas gimty, 
O gotika kaimo liaunoji — 
Žalių spindulių rentiny.

Plazdenime margo drugelio 
Sužvengia žirgai atgaivos.
Už raibstančio spinduliais kelio — 
Žiupsneliai margiausios spalvos.
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Dainavimas — mano sveikata ir Aurelijos M. Balašaitienės spaudos darbo sukaktis
mano gyvenimo džiaugsmas VACYS ROCIŪNAS

JURGIS JANUŠAITIS

Taip mąsto Daytona Beach- 
Ormond Beach, Floridoje, gyve
nanti ir švęsdama savo pras
mingo gyvenimo garbingą 80 
metų amžiaus sukaktį, Lietuvos 
operos solistė Juozė Krištolai- 
tytė-Daugėlienė. Šia proga ji 
sklaido savo gyvenimo knygą, 
žvelgia į daugybę nuotraukų, 
skaito Lietuvos ir užsienio lietu
vių spaudoje gražius vertinimus 
jos darbų — choruose, Operoje, 
koncertuose. Ji džiaugiasi pras
mingu gyvenimu, įmintomis gi
liomis pėdomis dainos meno pa
saulyje, atiduota duokle Lietu
vai ir užsienio lietuviams.

Šia proga sveikiname jubilia
tę, Operos solistę Juozę Krišto- 
laitytę-Daugėlienę ir linkime, 
kad jos daina dar ilgai skam
bėtų Lietuvoje ir plačiame pa
saulyje, kur tik gyvena lietuvių. 
Tad pabandykime šia proga ir 
mes pasklaidyti jos gyvenimo 
knygą ir iš arčiau pajusti jos pa
siekimus, gyvenimo prasmę ir 
viltį.

Lietuvos Operos solistė Juozė 
Krištolaitytė-Daugėlienė į šį pa
saulį atėjo 1917 metais, lapkri
čio 16 dieną, Suvalkijoje, Vai- 
tiškių kaime, netoli Šešupės, 
kaimynystėje Prano Mašioto, 
pedagogo, vaikų literatūros ra
šytojo tėviškės. Juozės tėveliai 
Emilija Venciūtė ir Antanas 
Krištolaičiai, pavyzdingi ūki
ninkai, rūpinosi ir savo šeimos 
ateitimi.

Juozytė nuo pat mažens buvo 
linkusi į mokslą, o taip pat 
mėgo ir dainas. Tėveliai buvo 
dainos mylėtojai, dažnai na
muose įdainuodavo lietuviškas 
dainas, tad ir mažoji Juozytė su 
sesute į šį „chorą” noriai jung- 
davosi.

Juozytė mokėsi Vaitiškių pra
džios mokykloje, Šakių „Žibu
rio” gimnazijoje, Keturvala
kiuose Karklinių žemės ūkio 
mokykloje. Vėl sugrįžo į gimna
ziją — Mokytojų sąjungos Kau
ne, kurią baigė 1939 metais.

Jau pradžios mokykloje Juozė 
savo gražiu balsu išsiskyrė iš 
kitų mokinių tarpo. Tai pas
tebėjo pradžios mokyklos muzi
kos mokytojas V. Vebeliūnas, o 
gimnazijoje muzikos mokytojas 
Č. Šukaitis. Ji buvo skiriama į 
chorus, giedoti ir dainuoti su 
vyresniųjų mokinių grupe, at
liekant duetus ir solo partijas.

Pirmieji didesnieji bandymai 
įvyko Keturvalakiuose, giedant 
parapijos chore, kur ji atliko 
pirmąją didelę ariją iš operos 
„Faustas”, vėliau vaidino ir dai
navo „Kuprotame oželyje”. Pas 
vargonininką P. Visocką mokėsi 
dainavimo teorijos ir su jauni
mu daug kur dalyvavo koncer
tuose.

Baigusi gimnaziją, norėjo stu
dijuoti mediciną. Bet likimas lė
mė kitus kelius. Lietuvos aide 
paskaičiusi skelbimą, skelbiantį 
Kauno Valstybinio teatro daini
ninkų konkursą, Juozė labai su
sidomėjo. Jos svajonė kaip nors 
patekti į „pasakų pilį” — teatrą. 
Užsiregistravo varžyboms, 
drauge su daugeliu kitų mer
gaičių jose dalyvavo ir čia ją 
lydėjo sėkmė. Konkurse laimėjo 
pirmąją vietą. Konkurso komi
siją sudarė dirigentas Vytautas 
Marijošius, Juozas Tallat-Kelp- 
ša, Mykolas Bukša, choro diri
gentas Julius Štarka. Egzami
nas buvo nelengvas. Visi tikrino 
Juozės sugebėjimus, balsą, o po 
to Julius Štarka pasakė „Jūsų 
balsas atitinka Jūsų pavardę”.

Taigi Juozė Krištolaitytė jau 
teatre, svajonės išsipildė. Prasi
deda naujas sunkus darbas. 
Mokosi įvairias choro partijas 
įvairiose operose, lavina balsą 
soliniam dainavimui. Pats Kau
no Valstybinio operos teatras 
jai buvo didžioji muzikos ir me
no mokykla. Tada ji turėjo pro-

Juozė Krištolaitytė-Daugėlienė

gos lankyti visus vykstančius 
pastatymus, koncertus, dramas, 
baleto spektaklius. Taigi Juozės 
gyvenimas buvo padalintas tarp 
Kauno Valstybinio operos teat
ro ir Kauno Valstybinės kon
servatorijos. Ir kaip pati jubilia
tė teigia, tai buvę patys gra
žiausi jos gyvenimo metai.

Juozė Krištolaitytė-Daugėlie
nė ir dabar su gilia pagarba ir 
dėkingumu prisimena savo mo
kytojus: N. Kamavičienę, E. Ge- 
dan, operos solistę Jadvygą 
Vencevičaitę, dirigentą profeso
rių Vytautą Marįjošių, scenos 
technikos — operos režisierių 
Petrą Oleką, fizinės mankštos- 
baleto — Jovaišaitę-Olekienę, 
italų kalbos mokytoją Petrą 
Mačiulį ir kitus.

Po ketverių metų studijų ir 
paruošto kelių operų repertuaro 
vaidmenų, prie komisijos iš
laikė reikalingus egzaminus ir 
laimėjo Operos solistės vardą. 
Egzaminų metu reikėjo dainuo
ti visos Martos (Flatov) rolę ir 
atskiras iš kitų operų arijas. 
Komisiją sudarė didieji meno 
autoritetai: dirigentai Juozas 
Tallat-Kelpša, Vytautas Marijo
šius, Stasys Gailevičius, režisie
rius Petras Oleka, solistė Jad
vyga Vencevičaitė.

Su savo mokytoja Jadvyga 
Vencevičaite kartu dainuoti 
„Marta” spektaklyje 1943-1944 
metų sezone sparčiai ruošėsi. 
Bet čia jai teko patirti, kad jau
niesiems talentams reikštis 
nėra per daug šviesios dienos ir 
tas Juozei lyg ir aptemdė sva
jones. 1943-1944 metų sezoną 
Juozė buvo perkelta, kaip ope
ros solistė į jauną Vilniaus 
miesto operos teatrą. Ten bū
nant, Juozei Krištolaitytėi daug 
teko koncertuoti Valstybiniame 
Vilniaus radiofone, Filharmoni
joje, ruošti numatytą operų re
pertuarą Teatre ir laukti savo 
eilės. Gildos ir Frasąuitos bei 
Violetos akordų skambėjimas 
buvo jai kasdieninis darbo pla
nas.

Dainuoti kaip dainiriinkė-so- 
listė ji jau pradėjo Kauno Kon
servatorijoje, būdama antrame 
kurse. Nuolat dainavo Valsty
biniame Kauno radiofone ir jos 
gražų balsą ir dainas girdėjo 
visa Lietuva. Giedojo bažny
čiose, sanatorijose ir mokyklose, 
atliko koncertus su kitais rink
tiniais Konservatorijos studen
tais. Vilniuje kaip solistė lite
ratūros vakaruose dalyvavo su 
poetais-rašytojais 1944 metų 
pavasarį — Vincu Mykolaičiu- 
Putinu, Petru Vaičiūnu, Stasiu 

Santvarų ir Bernardu Brazdžio
niu.

Pasaulinis karas, Lietuvos 
okupacija pakeitė operos solis
tės Juozės Krištolaitytės-Dau- 
gėlienės gyvenimo planus. Pasi
rinko tremtį. Bet ir čia veltui 
laiko neleido. Austrijoje, Salz- 
burg’e, Mozarteum’e studijavo 
vokiečių kompozitorių dainas. 
Vėliau Vokietijoje teko daug 
koncertuoti įvairiuose miestuo
se su solisčių grupe, kuriai va
dovavo Vilniaus operos ir sim
foninio orkestro dirigentas kom
pozitorius Jeronimas Kačinskas 
ir jo padėjėjas muzikas Algis 
Šimkus.

Pagaliau likimas solistę at
vedė Amerikon. Čia duoną pel
nė, dirbdama fabrikuose, įmo
nėse, tačiau su pamilta daina 
niekada nesiskyrė. Ji buvo kvie
čiama koncertuoti lietuvių telki
niuose, Čikagos Lietuvių ope
roje dainavo Gildos partiją Ver
di „Rigoletto” — operoje. Išleido 
ilgo grojimo savo įdainuotų dai
nų plokštelę „Skambėkite dai
nos” ir keletą įrašytų koncertų. 
Ji keliavo po Ameriką ir Kana
dą ir lietuvių telkiniuose atlik
davo ilgas programas. Cleve- 
land’e gyvendama, daugelį me
tų dainavo Čiurlionio ansamb
lyje, kuriam vadovavo muzikas 
Alfonsas Mikulskis. Dar vis ras
davo laiko ir savo srities studi
joms. Studijavo Cleveland Mu- 
sic Settlement pas profesorių 
Maurice Goldman ir vėliau pas 
Carmela Cafareli, Cleveland’e 
žinomą dainavimo specialistę.

Jau 25-eri metai Juozė Dau
gėlienė su savo vyru Jonu Dau
gėla gyvena Floridoje, Ormond 
Beach, gražiai įsikūrę, ir džiau
giasi gyvenimu. Bet Juozė nuo 
pat apsigyvenimo šiame telki
nyje, tuojau įsijungė į kultūrinę 
veiklą, drauge su režisiere-akto- 
re Dalila Mackialiene, muziku 
Antanu Skriduliu įkūrė chorą 
„Sietyną”, kuriame Juozė ir da
bar dainuoja, dažnai atlikdama 
ir solo partijas.

Pažymėtina, kad Juozė ir 
Amerikoje koncertavo drauge 
su poetais Jonu Aisčiu, Antanu 
Vaičiulaičiu. „Draugo” rengta
me koncerte rašytojo Jurgio 
Gliaudos romano Namai ant 
smėlio premijos įteikimui atliko 
programą drauge su Čiurlionio 
ansambliu.

— Gaila, labai gaila, kad ge
riausią savo jaunystės jėgų dalį 
turėjau atiduoti svetimiesiems 
kraštams, o ne brangiai Tėviš
kėlei — Lietuvai, kur liko di
delės svajonės ir viltys — sako

Jau daug metų, o ypačiai pas
taruoju laiku, Aurelijos M. Ba
lašaitienės straipsnių pilni mū
sų išeivijos ir Lietuvos žinia- 
sklaidos puslapiai. Draugas, 
Tėviškės žiburiai, Darbininkas, 
Dirva, Pasaulio lietuvis, Gimta
sis kraštas ir daug kitų periodi
nių leidinių spausdina jos pasi
sakymus lietuvių kultūrinio, 
socialinio bei politinio gyvenimo 
aktualijomis. Nevengia ji tarti 
ir kritiško žodžios, kuris pa
prastai retai pasilieka tik neby
liu aidu. Gera, kad per penkias
dešimt metų jos plunksna, o 
dabar smegenų valdomas kom
piuteris nerodo nuovargio ženk
lų. Linkėtina, kad ta kuriančioji 
energija dar ilgai būtų mūsų pe
riodikos vertinga ir laukiama 
talkininkė.

Nors Aurelija M. Žižniaus- 
kaitė, gimusi Radviliškyje, savo 
kūrybines dienas, galima saky
ti, pradėjo nuo 1935-1936 metų, 
kai ji nuo pat jaunų dienų pra
dėjo žavėtis poezija (nes kalbėjo 
eilėmis) ir Kaune spausdina
mame Vaikų žodyje pasirodė jos 
eilėraščių, laiškų, apsakymėlių, 
bet, anot pačios sukaktuvinin
kės, jai „primestą žurnalistinę
karjerą” pradėjo 1947 metais, 
jau gyvenant Vokietijoje, Mem- 
mingen DP — „išvietintųjų as
menų”, dažnai tada vadintoje 
„Dievo paukštelių” — karo pa
bėgėlių stovykloje, kur buvo lei
džiamas savaitraštis Mintis, 
pradėjęs spausdinti jos straips
nius.

Ir taip Aurelija iš šio intriguo
jančio, netikro, duobėto, pilno 
netikėtumų, aistros, pavydo ir 
gėrio lauko nebegali išbėgti. 
Žurnalistika tapo, galima teigti, 
kasdienine jos dudna. Jau profe
sorius Stasys Šalkauskas tvirti
no, kad spauda yra tautos mo
kykla, mokanti visą tautą, ji 
yra tautos išraiška, pagal kurią 
vertinama visa tauta, ir J. Gior- 
dani dar priduria: „Spauda yra 
artilerija, kurios šūviai siekia 
daug toliau, kurios griaudimas 
daug galingesnis ir kurios smo
giamoji jėga daug stipresnė, 
kaip patrankų”. Ir Aurelija ne
pabūgo įbėgti į areną, kur tiek 
grožio, tiesos, melo, keršto ir 
smurto, kur gyvenimo įvykiai 
dažnai vertinami tiktai kaip 
„blogos žinios yra geros žinios”. 
Turbūt Aurelija todėl ir uoliai 
ėmė „Karaki” kursus, kad apsi
ginti nuo „priešų” galėtų?!!

Žurnalistė Balašaitienė į 
spaudos darbą atėjo gerai pasi
ruošusi. Dar pačios jaunystės 

jubiliatė Juozė Krištolaitytė- 
Daugėlienė.

Jos gyvenimo dalia nebuvo 
lengva. Prarado tėvynę, arti
muosius, kolegas. Tačiau ji nie
kada nenusiminė, neprarado 
vilties išvysti Nepriklausomą 
Lietuvą. Ji visa tai prisiminda
ma, dėkoja Dievui už visokią 
pagalbą ir dainos dovaną. Taip 
pat, maloniai visuomet besišyp
santi, yra Aukščiausiajam dė
kinga už kiekvieną praėjusią ir 

ateinančią dieną.
Tenka pažymėti, kad, kaip so

listė teigia, jos saulėlydžio metų 
proga Tėvynės mylėtojų draugi
ja išleido jos gražių eilėraščių 
rinkinį, iš įvairių laikotarpių 
surinktą ir pavadintą Nedai
nuoti žodžiai. Taigi jubiliatė ne 
tik gražiai dainuoja, bet pasižy
mi kaip gabi poetė, gebanti 
išsakyti žmogaus ilgesį gimti
nei, motinai, draugams ir atsk
leisti gražių vilčių, svajonių pa
saulį.

Jubiliatė buvo pagerbta lapk
ričio 17 dieną renginiu — pa
maldomis, akademine dalimi. 
Tad, Miela Juozytė, linkime 
sveikatos ir tegul Jūsų dainos 
mus džiugina dar daugelį metų.

Aurelija M. Balašaitienė kalbasi su Čikagos „Dainavos” ansamblio vadovu 
Darium Polikaičiu po koncerto Cleveland’e, šių metu spalio 25 dieną.

Skautininku susitikime Cleveland’e 1996 m. lapkričio 3 d. (iš dešinės Au
relija M. Balašaitienė, Izabelė Jonaitienė, Vladas Petukauskas, Vladas Ba
cevičius, Marija Puškorienė ir Stasys Ilgūnas.

dienose ji namuose turėjo anglų 
kalbos mokytoją, mokėsi Šiau
lių mergaičių gimnazijoje, Vy
tauto Didžiojo universitete Kau
ne. 1949 metais atvykusi į JAV 
Cleveland’o Western Reserve 
universitete studijavo žurnalis
tiką, retoriką. Išmokusi puikiai 
naudotis visomis šiuolaikinėmis 
kompiuterių naujovėmis, turė
dama platų ryšį su informacijų 
šaltiniais, Aurelija daug aktua
liųjų įvykių informaciją greitai 
gali pateikti ir spaudą skaitan
tiems žmonėms. Jos lietuvių, 
anglų, vokiečių, prancūzų, rusų 
ir lenkų kalbų mokėjimas yra 
labai dideli jos talkininkai. Jau 
Vokietijoje ji buvo anglų kalbos 
mokytoja, dirbo kaip vertėja 
teismuose. Dabar anglų kalba 
spausdina Vilniuje leidžiamame 
Lithuanian Weekly straipsnius, 
apžvalgas. 1990 metais Clevp- 
land’o dienraštis The Plain Dea-

R. Treinys „Rytoj bus geras oras”, 1997

Iš Vilniaus dailės akademijos studentų kūrinių parodos, skirtos tapybos 
katedros 200 metų jubiliejui, atidarytos šių metų spalio 17 dieną 
Šiuolaikinio meno centre, Vilniuje.

Vlado Bacevičiaus nuotraukos

ler ją apdovanojo specialia pla
kėte ir pagerbė už geriausius 
redakcijai laiškų skiltyje raši
nius. 1988 metais Ohio poetų 
sąjunga apdovanojo Aureliją 
„Golden Poet Award” premija 
už eilėraštį „WHY”, skirtą ast
ronautų likimui prisiminti.

Ohio valstijos Menų taryba 
(Ohio Arts Council Directory of 
Ohio creative writers) vardyno, 
papildytoje 1997/1998 laidoje 
Aurelija M. Balašaitienė (Aure- 
lia M. Balas) įtraukta kaip bele- 
tristė, poetė, literatūros ir meno 
kritikė, literatūros vertėja, lib
reto kūrėja, rašanti apie tau
tines mažumas, bendruomeni
nius centrus.

Ohio Menų taryba (Ohio Arts 
Council) yra valstijos agentūra, 
įkurta 1965 metais, rūpintis 
ekonomikos, švietimo ir kultū
ros vystymuisi valstijoje. Pagal 
ją — visi Ohio valstijos gyvento

jai turi turėti progą patirti ir 
dalintis menu. Menai iškyla vi
suomenės, individualių ir orga
nizuotų junginių pastangomis. 
Ohio Menų taryba remia ir 
drąsina šias pastangas.

Žurnalistė Aurelija Balašai
tienė gali didžiuotis ir savo gra
žiu įnašu į mūsų literatūros lo
byną. 1966-1967 Draugo atkar
poje paskelbta Aurelijos roma
nai Jolanta ir Užburtame rate 
ir 1968 metais — Vidurdienio 
serenada. 1971 metais ji gavo 
pirmą premiją už novelę „Rau
donas automobilis” Dirvos nove
lių konkurse. Greit po to išleis
tas jos novelių rinkinys Susiti
kimas pamary, o 1987 metais 
Dirva išleido romaną Skeveld
ros. Ir 1995 metais jau Lietu
voje išėjo du romanai Žarijos ir 
pelenai ir Praradimų ženkle. 
Šiemet taip pat Lietuvoje išlei
džiamas jos poezijos rinkinys 
Tarp dviejų tėvynių, kur poezija 
yra lietuvių, vokiečių ir anglų 
kalbomis. 1982 metais, pagal 
jos eiliuotą libretą, parašyta 
Aloyzo Jurgučio muzikinė dra
ma „Vilniaus pilies legenda”. 
1995 metais Ohio Lietuvių gy
dytojų sąjunga ją apdovanojo 
tūkstančio dolerių kultūrine 
premija. 1996 metais ji laimėjo 
pirmą premiją už novelę „Marių 
dovana” savaitraščio Darbinin
ko novelės konkurse.

Jos kūryba 1995 metais Lie
tuvių Rašytojų draugijos buvo 
pristatyta Maironio muziejuje 
Kaune, „Geležinio vilko” kariuo
menės bazėje, Šiauliuose, Viešo
joje bibliotekoje, Radviliškyje ir 
net keturiuose renginiuose Cle
veland’e.

Cleveland’e gyvenanti žurna
listė, lituanistinių mokyklų ii- •• 
gametė mokytoja, aktyvi skau
čių organizacijoje, pasiekusi 
skautininkės laipsnį buvo Cle
veland’o skautijos ir gausių da
lyvių pagerbta šių metų spalio 5 
dieną Dievo Motinos parapijos 
svetainėje.

Aurelijai Balašaitienei, dviejų 
dukrų ir dviejų sūnų motinai, 
prozinio ir poetinio žodžio kūrė
jai, linkėtina sveikatos ir, Dan
gui globojant, dar ilgus metus 
savo talentais dalintis su savo 
tėvynainiais!

SĖKMINGA KATALIKŲ 
IR LIUTERONŲ DIALOGO 

RAIDA
Pasak Popiežiškosios krikš

čionių vienybės skatinimo ta
rybos prezidento kardinolo Ir- 
dris Cassidy, katalikų ir liute
ronų dialogas pasiekė sutari
mo esminiais teologijos klausi
mais pakopą. Dalyvaudamas 
Romos evangelikų Kristaus 
bažnyčios 75-ųjų metinių 
minėjime, kardinolas pasakė: 
„Pasiekėme stadiją, kai esame 
vienodos nuomonės dėl pama
tinės krikščioniškos mūsų nu
teisinimo prieš Dievą sampra
tos”. Kardinolas Cassidy cita
vo parengtą, bet dar nepasi
rašytą bendrą katalikų ir 
liuteronų pareiškimą dėl nu
teisinimo doktrinos: „Tikėjimu 
visi esame įsitikinę, kad nutei
sinimas yra Trejybiško Dievo 
darbas”. Kardinolas gyrė nau
ją katalikų ir evangelikų — 
liuteronų santykių „stilių”. 
Abi pusės tapo ne tik atlai
desnės viena kitai, bet ir ėmė 
stengtis gyventi vieni su kitais 
kaip broliai ir seserys krikš
čionys.

* Igliauka. Spalio 5 d. Ma
rijampolės raj. Igliaukos para
pijoje buvo švenčiami šv. 
Pranciškaus atlaidai ir pa
minėtos kun. Vincento Kačer- 
fio mirties 100-osios metinės.

v. Mišias aukojo ir pamokslą 
pasakė prel. Alfonsas Svarins
ke s.
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