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Lietuviškas lašas kitataučių
vandenyne
| Šiaurės Amerikos žemyną
lietuviai koja įkėlė dar gerokai
prieš Pirmąjį pasaulinį kari).
Daugiausia dėl tos pačios prie
žasties, kaip ir vėlesniais lai
kais: ieškant laisvesnio, geres
nio gyvenimo, norint padėti
savo artimiesiems, likusiems
tėvynėje, o kartais — tiesiog
nuotykių ieškant tolimuose
kraštuose.
Anuomet j .JAV atvykę lietu
viai nuo vėlesniųjų imigrantų
skyrėsi ir savo išsilavinimu, ir
savo tautinės tapatybės supra
timu, nes Lietuva, tvirtai už
daryta Maskvos imperijos nar
ve, kaip valstybė buvo nusto
jusi egzistuoti. Rusijos tikslas
buvo ilgainiui Lietuvos vardų
ištrinti iš Europos žemėlapio,
o teritorijų pavadinti tik Rusi
jos provincijos dalimi. Tad tik
rai reikia stebėtis, kad mūsų
tautiečiai, atsidūrę taip toli
nuo gimtojo krašto, save su
vokė ne lenkais, rusais ar ku
riais kitais, bet lietuviais.
Išmokę vietinę anglų kalbų,
įsigiję mokslo, patirties ir dar
bo specialybę, lietuviai įgriuvo
į tautų „suvirinimo katilų”,
kuriuo nuo seift) laikų garsėjo
Amerika. Daug jų ilgainiui
save prarado ir liko tik eili
niais šio didžiulio krašto gy
ventojais, besirūpinančiais tik
šeima, savaisiais reikalais.
Bet nemaža dalis visgi glau
dėsi prie savųjų, jautė gimto
sios šalies ilgesį ir jį stengėsi

nemokėdami anglų kalbos,
sunkiai susigaudydami visai
kitokioje aplinkoje, emigran
tai iš Lietuvos (kaip ir dauge
lio kitų šalių) darbų ieškojo
ten, kur jie buvo lengviausiai
randami — akmens anglių ka
syklose, geležies liejyklose,
prie statybų ir pan. Tie darbai
buvo sunkūs, su mažu atlygi
nimu, todėl ilgų laikų nebuvo
galimybių pasidairyti lengves
nio gyvenimo.

malšinti, kalbėdami, dainuo
dami, melsdamiesi, skaityda
mi ir rašydami lietuviškai.
Tai jie sukūrė lietuviškas
parapijas, apie kurias ilgų lai
kų sukosi visas lietuviškas gy
venimas: kultūrinė, religine,
tautinė veikla. Nors lietuviai
ir liko tautinė mažuma, tik
mažas lašas svetimame van
denyne, tačiau tas lašas buvo
savitas — lietuviškas. Jis sky
rėsi nuo visų kitų ir mokėjo
tuo skirtumu didžiuotis.
Ilgainiui lietuvių imigrantų
branduolys, pradžioje dau
giausia susikoncentravęs ry
tinėse Amerikos valstijose,
ypač Pennsylvanijoje, pradėjo
trupėti. Atplaukę j šį kraštų
laivais per New Yorko uostų,
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Tik daug vėliau drąsesnieji,
veržlesnieji ryžosi sužinoti,
kas slypi už tolimų horizontų.
Atradę pragyvenimo šaltinius
Čikagos skerdyklose, VVisconsin ar Michigan valstijų (ku
rios savo gamta iš dalies pri
minė paliktųjų tėvynę) ūkiuo
se, geležies pramonėje ir ki
tur, davė žinių pasilikusioms
savo tautiečiams, kad pasekti)
jų pėdomis.
Šiandien, be abejo, nėra nei
vienos valstijos, nei vienos vie
tovės, kurioje nerastume lietu
vių pėdsakų — jeigu ne
gyvųjų, tai bent vietinėse ka
pinėse ant jau baigiančių su
trupėti
paminklų
iškaltų
(galbūt netiksliai parašytų)
lietuviškų
pavardę.
Pasi
rausę didesnių miestų archy
vuose, įvairių vietovių istori
jos knygose, atrastume, kiek
daug lietuviai yra prisidėję
prie jų kūrimosi, augimo, ge
rovės. Kiekvienoje gyvenimo

Motina Marija Kaupaitė (sėdi viduryje) su seselėmis kazimierietėmis Čikagoje 1922 m.

Seselių kazimieriečių motiniškasis namas, kuriame ilgus metus veikė Šv. Kazimiero akademija mer
gaitėms. Visos nuotraukos iš knygos Chicago Lawn/Marquette Manor.

srityje — tiek civilinėje, tiek
karinėje — rasime lietuviškų
pavardžių. Vienos įrašytos
ryškesnėmis,
stambesnėmis
raidėmis, kitos ne taip žymios,
bet visgi parodo, kad lietuviai
yra atidavę savo duoklę kraš
tui, kuris juos priglaudė ir glo
bojo.
Po Lietuvos nepriklauso
mybės atkūrimo 1990 m. kovo
11-ųjų Amerikoje jau yra apsi
lankę nemažai lietuvių, įvai
rių sričių mokslininkų, ieš
kančių medžiagos archyvuose
savo moksliniams darbams.
Daugiausia jie ribojasi lietu
viškaisiais archyvais, sukaup
tais lietuviškuose centruose
arba kai kuriuose JAV univer
sitetuose bei mokslo ištaigose.
Kol kas dar, bene, niekas
išsamiau netyrinėjo amerikie
tiškų šaltinių, ieškodamas
juose tų senųjų imigrantų iš
Lietuvos pėdsakų, be kurių
šios daugiatautės, daugiara
sės šalies gyvenimo margasis
kilimas nebūtų toks ryškus ir
įvairus.
Praėjusių metų pabaigoje
buvo Čikagoje išleista kukli,
bet labai įdomi bei svari, kny
ga apie vienų nelabai senų ir
nelabai didelę Čikagos miesto
dalį, mums geriausiai žinomų
Marųuette Parko vardu. Kny
ga pavadinta Chicago Laivu!
Marquette Manor. Tai „Ima*
ges oi' Ainerica" serijinis lei
dinys, paruoštas Kathleen J.
Headley, išleistas „Arcadia”
leidyklos 2001 m.
Ši apylinkė pradėjo kurtis
jau 1900 metų pradžioje (ir
dar šiek tiek anksčiau) Čika
gos pietinėje dalyje, vėliau ap
jungusi dvi nedideles apy
linkes: Chicago Lawn ir Mar
ųuette Manor, bet stipriausiai
įsipilietinusi Marųuette Park
vardu, nuo didelio parko, api
mančio 323 akrų žemės plotų,
esantį tarp Gali foru ia gatvės
— rytuose, St. Louis — vaka
ruose, 71-osios — pietuose ir
67 gatvės — šiaurėje.
Apylinkės „tėvu” reikia lai
kyti John F. Eberhart, anuo
met buvusį apskrities mo
kyklų direktoriumi, kuris,
1800-aisiais važinėdamas po
plačias ir daugiausia dar
tuščias Čikagos pietvakarių
prerijas, susižavėjo šiomis
apylinkėmis.
J Illinois valstijų Eberhart
atvyko iš Pennsylvania valsti
jos 1855 m. Tuomet jis buvo
25 metų amžiaus, bet jau
pasižymėjęs pedagogine veik
la. Praėjus maždaug ketveriems metams, išrinktas Cook
apskrities mokyklų viršinin
ku. Tuo metu apskrityje dirbo
198 mokytojų ir naujasis
viršininkas, pasikinkęs savo
arklį j dviratį vežimų, bent
kartų per metus kiekvienų
mokyklų ir mokytojų aplanky
davo. Gerai susipažinus su
apylinkėmis, jam kilo mintis,
kad vieta labai tinkama gy
ventojų plėtrai. Kai jo kaden
cija su švietimo įstaigomis
pasibaigė, prof. Eberhart nu
sprendė pamėginti nekilnoja
mojo turto pardavėjo verslų.
1871 m. pats nusipirko ne
mažų plotų žemės tarp 63, 67,
Kedzie ir Centrai Park gatvių
ir pradėjo vykdyti savo pro
jektų.
Jo tikslas buvo sukurti apy
linkę su geru susisiekimu ir
visais patogumais, patenki
nančiais gyventojų materia
lines bei dvasines reikmes. Ir,
reikia pripažinti, John Fre-

Marųuėttc Parko apylinkės vaizdas (iš lėktuvo) 1950-ojo dešimtmečio pabaigoje. Matyti Šv. Kazimie
ro vienuolynas, Svč. M. Marijos Gimimo bažnyčia, Sv. Kryžiaus ligoninė ir kili pastatai. Tai liudija,
kiek iš esmės lietuviai prisidėję prie šios apylinkės augimo ir klestėjimo. *

driek Eberhart savo užsi
brėžtų tikslų vykdė planingai
su entuziazmu, uždegusiu ir
kilus įvairių sričių žinovus
jungtis į šį kuriamųjį dari);).
1905 metais Čikagos diece
zijos arkivyskupas James Quigley pakvietė apylinkėje kur
tis vienuolius augustinus, kad
butų pasirūpinta vietinių ka
talikų sielovada. Jiems paskir
ti penki akrai žemės prie 63čios gatvės, tarp Oakley ir
Claremont. Čia buvo pastaty
tas vienuolynas, koplyčia ir
kolegija berniukams (vėliau
šios patalpose ilgus metus augustinai vadovavo St. Rita
berniukų gimnazijai).
Dar daugiau apylinkės augi
mui pasitarnavo seselės kazimierietės su jų kongregacijos
įsteigėja Motina Marija Kau
paite. Jos j Čikagų taip pat at
vyko arkivysk. Quigley kvieti
mu ir su kun. Antano Staniukyno talka. Seselės įsigijo
nuosavybę prie 67 gatvės, tarp
Rockvvell ir Washtenaw. Ten
netrukus išdygo jų moti
niškasis namas, kuriame daug
metų veikė Šv. Kazimiero
akademija mergaitėms (beje,
jų lankė daug lietuvaičių, su
tėvais į šį kraštų atvykusių iš
pabėgėlių stovyklų Vokietijoje
po Antrojo pasaulinio karo pa
baigos). Vėliau seselės įkūrė
Šv. Kryžiaus ligoninę, pastatė
Maria gimnazijų mergaitėms
ir pasižymėjo pedagogine bei
karitatyvine veikla.
Lietuvaičių seselių įsikūri
mas Marųuette Parko apy
linkėje paskatino ir lietuvių
kilmės gyventojus čia gausiai
apsigyventi. Nukelta į 2 psl

Marųuette Parko apylinkė 1910 m., žiūrint iš lloman Avė į rytus
64-iųa gatve.

Balzeko Lietuvių kultūros muziejus savo duris atidarė 1966 m.
prie 65 ir Pulaski gatvių. Priekyje — muziejaus įkūrėjas Stunley
Balzekas, Jr.

1939 m. švenčiant Vasario Šešioliktosios šventę, programų atlieka Vytauto Beiiajaus tautinių šokių
grupė.
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Vainikais išpuoštoje
salėje

Prof. dr. Alfred E. Senn (viduryje) 1999 m. balandžio mėn. Vytauto Didžiojo universitete Kaune, kai
jam buvo suteiktas Istorijos mokslų Garbės doktoratas. Dešinėje Vytauto Didžiojo un-to rektorius
Vytautas Kaminskas, kairėje — prorektorius Egidijus Aleksandravičius.

Lietuvą pamilęs —jai padeda
Pasikalbėjimas su prof. dr. Alfred E. Senn
Nepriklausomoje Lietuvoje
Vytauto Didžiojo universiteto
studentai Kaune žavėjosi ir
didžiai gerbė tris profesorius
šveicarus: Juozą Eretą (Ehret), Alfred Senn ir Franz
Brenderį. Ir buvo ko! Jie visi
puikiai kalbėjo lietuviškai
(„geriau už mus”, buvo stu
dentų bendra nuomonė), pir
mieji du sukūrė lietuviškas
šeimas — vedė lietuvaites.
Prof. dr. A. Senn — kalbinin
kas, germanistas ir baltistas
— .daug pasėjo lietuviškoje
dirvoje: i tobulai mokėdamas
lietuvių kalbą, savo moks
linėje veikloje nukrypo lietu
vių kalbotyron, domėjosi tau
tosakos bei literatūros daly
kais. Jo papildyta lietuviškoji
medžiaga daugelyje etimologi
nių žodynų. Su kitais profe
soriais paruošė daug tomų lie
tuvių kalbos žodynų. Būda
mas JAV-ose, dėstė lietuvių
kalbą.
Jo sūnus, prof. dr. Alfred Ezrich Senn, Šveicaruos ir

Vedlugaitė, gimė Raudondva- noma, vieną knygą apie olim
lyje. Jos tėvas, mano senelis, pinių žaidimų istoriją. Gal dar
buvo ten grafo Tiškevičiaus pridėsiu — Lietuvos Kultūros
ūkvedys (senelis pats buvo iš ministerija nutarė remti nau
Biržų rajono). Motina išaugo ją spausdinimą mano Bun
su rusų, lenkų ir lietuvių kal danti Lietuva, bet angliškai,
ba. Kada ji susipažino su Frankfurto knygų mugei 2002
mano tėvu (iš Šveicarijos), lie m.
tuvių kalba buvo jų bendra
— Kiek kartų lankėtės
kalba. Jie emigravo į JAV
Lietuvoje
ir kokiais tiks
1930-1931 m., bet vis tarp sa
lais?
Jūs
esate Madisonvęs ir po to kalbėjo lietuviškai.
Vilniaus
„Sister
Cities” na
Su vaikais jie irgi kalbėjo lie
rys,
ar
dalyvavote
Sostinės
tuviškai, bet mes vis atsiliepdienų
renginiuose
Vilniu
davom angliškai. Kai aš už
je?
augau, tėvas reikalavo, kad aš
— Kiek kartų buvau Lietu
vokiečių kalbą studįjuočiau, o
motina reikalavo, kad studi voje? Neskaičiavau. Pirmą
juočiau rusų kalbą. Abu suti kartą ten buvau 1960 m. Buvo
ko, kad dar lenkų kalbą be galo įdomu, nors galėjau
pridėčiau. Gaila, man niekada pabūti tik 3-4 dienas, bet
neteko studįjuoti lietuvių kal mano gidas buvo mano tėvo
bos — sėdėjau dvi savaites buvęs kolega Juozas Balči
pas Antaną Salį ir jis vis konis. Buvau tarp pirmųjų,
aiškino skirtumą tarp „aukš taip sakant, ten „turistų” ir
tas vyras” ir „antras aukštas? kai kurie lietuviai klausinėjo:
Negrįžau, bet ir tada nežino „Kur Jūsų delegacija?”
jau, kad vėliau taip daug tą
Antrą kartą buvau Lietuvoje
kalbą vartosiu.
1970 m. Ir tada keliom die
— Gimęs, augęs ir moks nom. Važiavau su žmona į
JAV-ų pilietis, dabar Wisconsin universiteto „Professor lus baigęs JAV-se, kas pas Tarptautinę istorikų konferen
Emeritus” Madison, Wl, seka katino susidomėti Lietuva, ciją Maskvoje. Po to dėl įvai
savo garbingo tėvo pėdomis. jon nuvykti ir kada išvy rių priežasčių ilgai nebuvau
Teko jį pažinti, kai užeidavo į dote ją pirmą kartą?
Lietuvoje. Aštuntam dešimt
Balzeko Lietuvių kultūros mu
— Kai studijavau Columbia metyje kreipiau dėmesį į savo
ziejų aplankyti savo kolegą dr. universitete ir man reikėjo šveicarišką pusę ir rašiau apie
Dovydą Fainhauzą, irgi isto išsirinkti tyrinėjimo temą, vie rusų imigrantus Šveicarijoje.
riką. Jo plati, užkrečiančiai nas profesorius (emigrantas iš Ir keletą kartų pabuvau Len
geraširdiška šypsena nušvies Čekoslovakijos), kuris žinojo kijoje. Pagaliau grįžau prie
davo visą muziejų ir tarytum mano kilmę, siūlė studijuoti Lietuvos temos devintam de
saulės spindulių lašais nu Lietuvos istorįją. Nors mano šimtmetyje.
varvėdavo širdin visai mielai profesoriai patys apie Lietuvą
Buvo ir čia keletas prie
dienai! Prof. dr. A. E. Senn su daug nežinojo, tai, aišku, ga žasčių. Alfonsas Eidintas pra
žmona Laronne neseniai grįžo vau daug žinių iš kitur. Man dėjo susirašinėti su manimi ir
iš Lietuvos, kur jis Vytauto daugiausia padėjo, kad Penn- pakvietė atvažiuoti 1984 m.
Didžiojo universitete Kaune sylvanija universitetas jau Bet jau buvau pradėjęs studi
keletą mėnesių dėstė Tarp turėjo Jurgio Saulio archyvą ir juoti Lietuvos tvarką, ryšium
tautinę diplomatiją. Bet leis biblioteką. Galėjau kalbėti su su mano darbu apie sporto
kime prabilti jo paties lū tėvu, su Vincu Krėve-Mickevi- rolę politikoje. (Pradėjau rašy
čium (kuris buvo mano rusų ti apie Lietuvos sportą Aki
pomis.
— Daktare, malonėkite kalbos mokytojas), susirašinė račiuose.) Turiu pripažinti, jog
prisistatyti Draugo skaity jau su Steponu Kairiu, Pijum žmonės (nelietuviai) ragino
Grigaičiu ir pagaliau galėjau mane vėl rašyti apie Lietuvą.
tojams.
— Nu, ką. Esu pensininkas, rimtai diskutuoti apie išeiviją Gal žymiausias tarp jų buvo
buvęs Wisconsin universiteto su Mykolu Biržiška, Zenonu Alexsandr Solzenisyn, kuriam
istorijos profesorius. Gimęs Ivinskiu, Vaclovu Sidzikaus visiškai nepatiko, kad aš nu
Amerikoje, užbaigiau Pennsyl- ku, Mykolu Krupavičiumi, B. stojau rašyti apie Lietuvą ir
vania universitetą (Filadelfi K. Balučiu ir kitais. Visi man pradėjau rašyti apie kitką.
joje) ir doktoratą dariau Co padėjo. Ir Draugas tarpininka Pagaliau 1988 m. Istorijos ins
lumbia
universitete
(New vo, kai norėjau susipažinti su titutas Vilniuje, Eidinto inicia
York) su Rytų Europos istori Pranu Lubinu per olimpiadą tyva, pakvietė mane stažuotis
ja, kaip specialybe. Tuo laiku Los Angeles 1984 m.
Lietuvoje ir tada prasidėjo —
— Esate parašęs knygų, ir Lietuvos, ir mano naujas gy
nesurastumėte darbo, jeigu
galėtumėte tik lietuvių istorįją kokiom temom ir ar jos su venimas.
dėstyti; reikėjo pirma dėstyti sietos su politika?
Vis dar man padėjo mano
— Trys mano knygos buvo pavardė. Arvydas Šaltenis,
rusų istoriją. Dėsčiau trejus
metus Rutgers univ. (Ne- išverstos į lietuvių kalbą: Lie Menininkų sąjungos sekreto
wark), o nuo 1961 iki 1998 m. tuvos
valstybės atkūrimas rius, man išaiškino, kad jo
profesoriavau Wisconsin uni (mano disertacija), Bundanti tėvas buvo mano tėvo studen
versitete, Madison.
Lietuva ir Gorbačiovo nesėk tas, ir Arvydas pakvietė mane
— Jūsų mama buvo lietu mė Lietuvoje. Mano veikalai sėdėti su Sąjūdžio iniciatyvine
vaitė, ar ne? Ar iš jos Vilniaus klausimu, Basana grupe. Iš to kilo mano Bun
išmokote lietuviškai kal vičiaus ir Čiurlionio, nėra taip danti Lietuva. Dar buvau Lie
bėti ir ką daugiau pa gerai žinomi lietuviams. Pa tuvoje Gorbačiovo vizito metu,
veldėjote iš abiejų tėvų?
rašua keturias knygas apie ir dar per sausio 13-tosios
— Mano motina — Marija rusų-svėicarų santykius ir, ži įvykius. Po to kai kurį laiką

Kai renginys po renginio
užgula kurį savaitgalį, po to
nieko nesinori daryti, gal tik
dairytis, atsisėdus kur nors
pakrantėje. Juolab, kai tie
renginiai yra tapę istorinės
svarbos puotom, su valgiais ir
kalifornietiško Merlot bute
liais ant stalų, su meninėm
programom... Šeštadienį ir
sekmadienį. Reikia šventos iš
tvermės.
Ir štai, po pirmo renginio
tave pasigavęs veikliausias or
ganizatorius, visada kažkur
skubantis, verste išprašo kaip
nors raštu įamžinti praėjusio
įvykio eigą. O tai, mieli skaity
tojai, nėra jau toks lengvas da
lykas, jei nebuvai tam iš anks
to pasiruošęs. Mano atmintis
prakiurusio radiatoriaus ver
ta. O juk reportaže reikia
sąžiningai suminėti prie mik
rofono pasirodžiusių iškalbin
gų žmonių pavardes, maždaug
tiksliai nurodyti jų pačias
reikšmingiausias mintis, ne
užmirštant retai pasitaikančio
sąmojo. Tokiam rašymui bū
tinas ne tik entuziazmas, bet
ir ypatingas dėmesys. Ar jūs
to nežinote, garbusis organi

zatoriau: rašeivą dera užangažuoti ne po visko, bet prieš.
Todėl ir rašau šią lyg ir paiką
įžangą.
Ramybės labui pasakysiu:
antra istorinė puota įvyko
sausio 6 d. sekmadienį — L.
A. pensininkų klubas sutiko
2002-uosius metus. Salė sau
sakimša. Nuo pat pradžias iki
pabaigos (4 valandas) su savo
kerinčiai linksma energįja da
lyvavo ir filmų žvaigždė Rūta
Lee. Man patiko, kai ji
aštuonmetei šokėjai Kristinai
Vyštartaitei, meistriškai pašo
kusiai du lanksčius numerius,
pasakė: „Miela, turėtum bu
čiuoti šios scenos grindis, kaip
savo sėkmės pradžią”. Atseit,
ir Rūtos Lee kaijera prasidėjo
kaip tik čia.

Taigi ant tų viltingų L. A.
Šv. Kazimiero parapijos salės
grindų šeštadienį, sausio 5 d.,
kažkaip neįprastu laiku, 2 vai.
po pietų, prasidėjo JAV Lietu
vių Bendruomenės Kultūros
tarybos Devynioliktoji premijų
įteikimo šventė. Apdovanoti
laureatai: Ema Dovydaitienė
— teatras, Ignas Medžiukas

LB Kultūros tarybos Muzikos premijos laureatas Viktoras Ralys
su savo seseria Birute Wilfert

negrįžau dėl įvairių priežasčių
(ir sveikatos), bet 1995 m. Vy
tauto Didžiojo universitetas
Kaune pakvietė mane dėstyti.
Kai išėjau į pensiją, galėjau
dažniau dėstyti Kaune.

būti sudėtinga gauti vizą (ne
kalbant apie „žąlią” kortelę).
Daugumas, man rodos, simpa
tizuoja Amerikai, bet kai ku

rie žmonės, kalbėdami su ma
nimi, laisvai ir aštriai kriti

— Dalyvavote sostinės
kuoja JAV ir JAV-ų įtaką Lie
dienų renginiuose Vilniu
tuvoje, rodos, visai negalvodaje? Kokios nuotaikos Lietu
voje po rugsėjo
11-sios 'mi apie mano reakciją. Bet,
noriu pabrėžti, jaučiuos labai
tragedijos JAV-se?
— Ne kartą girdėjau, kaip
lietuviai bijojo, kad kas nors
nepradėtų bombarduoti Vil
niaus arba Kauno. Nuomonės
apie Ameriką Lietuvoje gali
būti labai prieštaraujančios.
Žinoma, daug kas nori ir
važiuoti, dar pyksta, kad gali

gerai Lietuvoje!

— Su lietuviška pagarba
Jums, dėkoju už malonų
pokalbį ir sėkmės Jūsų to
limesniuose geruose dar
buose! Ačiū!
Kalbėjosi —

Stasė E. Semėnienė

Rašytojų draugijos laureatei Alei Rūtai premiją įteikia poetas
Bernardas Brazdžionis. Premijos mecenatas — Lietuvių fondas.

— žurnalistika, Viktoras Ra
lys — muzika, Jadvyga Paukš
tienė — dailė, Irena Smieliauskienė — tautiniai šokiai
ir Anatolijus Siutas — radijo
laidos.
Į šią apdovanojimo popietę
negalėjo atvykti dailininkė J.
Paukštienė ir „Grandies” šo
kių grupės vadovė I. Smieliauskienė. Bet jų puoselė
jamų menų mitologinės mūzos
dalyvavo scenoje: mat, kun.
Stanislovas Anužis savo pras
mingoje Invokacijoje jas visas
paeiliui kuo dailiausiai iš
vardijo. Tarp kitko, skoningas
salės išpuošimas, prie kurio
gerokai pasidarbavo naujosios
bangos bičiulija „Kiti”, dar
buvo likęs nuo Naujųjų metų
sutikimo.
Premįjų
šventei
stebėtinai tiko gražūs aplin
kui ant sienų pakabinti, egli
niai vainikai ir per vidurį nuo
lubų kabantis iš šakų ir
spalvingų rutuliukų sukons
truotas sietynas. Išradingu
mas irgi yra menas.
Laureatai, maršui skambant
ir publikai plojant, pro prie
kines duris šlovingai įparadavo į salę ir į sceną, pirmoji
Alė Rūta-Arbienė, kuriai Lie
tuvių rašytojų draugija pa
skyrė 2001 metų premįją už

LIETUVIŠKAS LAŠAS...
Atkelta iš 1 psl.
Buvo įkurta lietu
viška Švč. Mergelės Marijos
Gimimo parapija su pradžios
mokykla (dabartinė bažnyčia,
pagal architekto Jono Muloko
projektą pastatyta 1957 m.,
pasižymi savitu lietuvišku sti
liumi ir puošia visą apylinkę).
Šioje 128 psl. knygoje Mar-

quette Manor/ Chicago Laum
istorija pateikiama daugiausia
ne tekstais, bet nuotraukomis
su plačiais jų aprašymais. Tu
rinys suskirstytas į septynias
dalis (pabaigoje pažymėti as
menys bei organizacijos, pri

Lietuvių vasaros šventė 69-oje gatvėje 1980 metais. Netruko joje muzikos, tautinių šokių, skanaus
lietuviško maisto ir, žinoma, lankytojų.

romaną Vargingos tėvynės vai

kai.
Staigmena — net keturi lau
reatai gyvena nevargingoje
Los Angeles apskrityje (ginkdie, neironizuoju). Kiti — Či
kagoje. O šaunioji gerų darbų
ugdytoja, JAV LB Kultūros ta
rybos pirmininkė Marija Re
inienė atskrido iš Čikagos ne
vien su pakiliais sveikinimais,
bet ir su premijų čekiais. Vie
nas ankstyvesnių metų lau
reatas šypsodamas prikišo:
„Tada man įteikė tik garbės
lentą, o dabar jie gauna pini
gus”. Man (Pr. V.) regis, lietu
vių dailininko sukurta skulp
tūrėlė ar bareljefas su įrašu
plokštelėje būtų labiau išlie
kanti vertybė. Lyg koks „Os
karas”.
*
Nesiimu čia aprašinėti-pre
mijuotų žmonių pasiekimų,
nes apie juos buvo rašyta
gruodžio 8 d. Draugo kultū
riniame priede: Marijos Re
inienės paraštėje ir apie kiek
vieną — kitų rašėjų straips
niuose. Visi jie gabūs indivi
dai, savo gyvenimo didesnę
dalį atidavę pamėgtai meno
sričiai. O ką kitką darysi
šiame pasaulyje: reikia ką
nors kurti.
Nukelta į 3 psl.

sidėjusios medžiaga ar patari
mais). Išsamų įvadą pateikia
knygos autorė; yra ir apy
linkės planas.
Pradedant pirmosiomis sta
tybomis lygioje, tuščioje pie
tinės Čikagos dalies prerįjoje,
paminint žmones, kurie rū
pinosi šioje miesto dalyje su
kurti jaukią, gyventojams sau
gią ir patrauklią aplinką, kny
goje supažindinama su vėles
ne tos apylinkės kaita, anks
tesnių ir vėlesnių gyventojų
tautybe, visuomenine, socia
line, religine veikla — baž
nyčiomis, mokyklomis, orga
nizacijomis, klubais ir pan.
Net ir tokių palyginti kuklių
užuominų akin krinta svarus
lietuvių įnašas į apylinkės
kultūrinį
bei
visuomeninį
gyvenimą. Knygoje matome
lietuviškas įstaigas, parduo
tuves, mokyklas, parapiją, li
goninę, Dariaus ir Girėno pa
minklą, L. Kriaučeliūno vardo
Montessori m’okyklėlę, tauti
nių šokių šokėjus ir daug kitų
veiklos apybraižų.
Ieškant būtų galima rasti
priekaištų — netikslumų, pra
leidimų — bet apskritai knyga
įdomi ir vertinga, kaip vienos
Čikagos apylinkės istorijos
šaltinis, juo labiau, kad toje is
torijoje giliai įspaustos ir lietu
viškos pėdos.
Besidomintys knyga gali
kreiptis į Holly Zemsta, Publicity Coordinator, Arcadia
Publishing, 3047 N. Lincoln,
Suite 410, Chicago, IL 60657;
tel. 773-697-0104; faksas 773549-7190.

Danutė Bindokienė

DRAUGAS

Išeivijos kultūrinio kraičio
saugotojas
Lituanistikos tyrimo ir stu
dijų centre Čikagoje 2001 m.
gruodžio 14 d. įvyko metinis
ataskaitinis šios organizacijos
tarybos posėdis. Išklausyti ta
rybos, valdybos ir kontrolės
komisijos pranešimai, patvir
tintas JAV LB atstovas tary
bos nariu, patvirtinta nauja
JAV LB ir LTSC bendro darbo
sutartis, priimtas tarybos pir
mininko atsistatydinimas ir
išrinktas naujas tarybos ir
perrinktas valdybos pirminin
kai. Priimtas kitų metų veik
los biudžetas ir darbo pla
nas.

Tarybos pirmininkas dr. Ka
zys Ambrozaitis sukvietė na
rius į posėdį, kuriame jis pa
teikė savo atsistatydinimą ir
pravedė naujos vadovybės rin
kimus. Tarybos pirmininku
išrinktas prof. Vytautas Bie
liauskas, kuris į tarybą dele
guotas JAV Krašto valdybos
pirmininko A. Gečio. Valdybos
pirmininku perrinktas dr. Jo
nas Račkauskas, kuris suda
rys naują valdybą ir pateiks
tarybai patvirtinti.
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būdu pavedė LTS centrui ad padėtis nusistovėjo. Vėl pra
ministruoti ir globoti Pasaulio sidėjo kūrybingas darbas. Pa
lietuvių archyvą. Atsirado rei galiau įveiktos kliūtys gauti
kalas peržiūrėti LTSC įstatus paramą iš Lietuvių fondo
ir juos pritaikyti laiko reika LTSC, archyvų saugojimui,
lavimams. Pirmąjį įstatymų plėtimui, tyrinėjimui. Tai la
pakeitimo projektą pateikė dr. bai svarbus ir reikšmingas
T. Remeikis, vėliau darbą tęsė momentas. Taip pat neliko
dr. A. Damušio taryba. Buvo kliūčių tęsti sklandų bendra
gaunami nauji turtingi archy darbiavimą LTSC su Lietuvos
vai, tad įstatuose reikėjo nu archyvais ir mokslo įstaigo
matyti vietą ir jų atstovams. mis.
Prieš trejus metus Lietuvių
— Ilgus metus dirbote su
Bendruomenės vadovybė iš prof.
Jonu
Račkausku.
kėlė naujos sutarties reikalą Kaip vertinate jo ir valdy
dėl
PLA
administravimo. bos darbus?
Mano paskutinių ketverių
— Dr. Račkauskas yra
metų pagrindinis uždavinys ir LTSC steigimo iniciatorius.
buvo užbaigti LTSC įstatų pri Jis gabus istorikas, jau pensi
taikymą dabarčiai, padėti val joje. Šiuo metu tinkamesnio
dybai paruošti naują sutartį už jį vykdomojo pirmininko
su JAV LB Krašto valdyba dėl vargu būtų galima surasti. Dr.
PLA tvarkymo.
Račkauskas turi aiškią ar
Su didžiausiu malonumu chyvų išsaugojimo viziją. Ten
pranešu, kad, trejus metus ka tik džiaugtis, kad atsiran
trukę pasitarimai ir derybos, da idealistas, kuris veltui
pasibaigė abipusiu laimėjimu. aukoja savo asmeninį laiką ar
JAV LB taryba ir LTSC tary chyvų telkimui, lėšų organiza
ba sutartį patvirtino ir LB vimui ir akademinių studijų
Krašto valdybos ir Tyrimo projektų vykdymui.

privačią paramą. Tarpe kitų
knygų norėčiau paminėtiną
anglų kalba išleistą stambią
studiją, parašytą istoriko William Urban Tannenberg and
after. Šios knygos paklausa
yra didelė. Prieš pat Naujus
metus prof. John A. Lynn iš
JAV bibliografijos komiteto at
siuntė oficialų raštą, kad ši
Urban knyga yra išrinkta į 30
geriausių istorinių knygų pa
saulyje 2001 metais, ir knyga
bus įtraukta į Šveicarijoje
leidžiamą Bibliographic International D’Histoire Militare
leidinį. Tai jau svarus tarp
tautinis pripažinimas, kuris
neabejotinai prisideda prie lie
tuvių kultūros istorijos garsi
nimo pasaulyje. Ęe abejo, tai
padės atgauti ir dalį lėšų, iš
leistų parengiant ir spausdi
nant knygą.

LTSC praeityje yra išleidęs
ir daugiau W. Urban istorinių
darbų apie Lietuvos istoriją.
LTS centro išleistos knygos
pardavinėjamos per internetą,
kas sutaupo valdybos darbo
laiką. Norėčiau pasidžiaugti
tokiu įvertinimu ir informuoti
visuomenę, kad LTSC toliau
dirba leidybos baruose. Ruo
šiamos spaudai kelios naujos
studijos. Paminėtina svarbi
studija — dr. Augustino Idzelio istorįjos ir buvusios rezis
tencijos temomis, kuri yra re
miama Lietuvių fondo ir bus
išleista šių metų eigoje.

centro valdybos pirmininkai
— LB 50-čiui skirta paro
Buvusiems ilgamečiams ta- . sutartį pasirašė.
da sulaukė visuomenės dė
rybos nariams — dr. Adolfui
— Kodėl skiriate tiek mesio. Ar buvo pasinaudo
Damušiui ir dr. Kaziui Ambra daug reikšmės šiai sutar ta turtingais LTSC archy
zaičiui — suteikti Garbės pir čiai?
vais, šią parodą ruošiant?
— LTSC veikla yra plati
mininkų vardai. Su pastaruo
— Į šį klausimą tiksliau — išleista per 50 knygą;
— Visą gyvenimą domėjausi
ju ir. kalbuosi apie LTSC
lietuvių išeivijos kultūra, esu galėtų atsakyti Archyvų direk veikia muziejai, rengiamos
veiklą ir reikšmę išeivijos gy
bendruomenininkas nuo senų torė Skirmantė Miglinienė, parodos, sukaupti ir kau
venime.
laikų. Būnant LB X tarybos kuri, kartu su kitais valdybos piami dideli kultūros tur
— Gerbiamas dr. Ambro- pirmininku, prezidiume svars ir tarybos nariais, aktyviai
tai, medžiaga tyrinėjama,
zaiti, kaip ilgai laikėte pir- tėme archyvų padėtį, šį klau prisidėjo prie parodos papriimami
mokslininkai,
miniųko:. vairą savo ran simą įrašėme net į trijų tary- ruošimo darbų. Iš pirmo kviečiami stažuotojai. Kaip
kose? Kokius kėlėte sau bos sesijų darbotvarkę. Nera žvilgsnio, paroda buvo įspū
ir kokiu būdu LTSC gauna
uždavinius?
mu buvo stebėti, kai VLIKo į dinga savo medžiagos gausu finansinę paramą.
—
Savo
atsistatydinimo Ameriką atgabenti, Vokietijoje mu ir išvaizda. Tai akivaizdus
— JAV LB archyvai, arba
rašte esu pažymėjęs, kad į ta sukaupti tremtinių organiza- patvirtinimas, kad be mūsų „Pasaulio lietuvių archyvo”
rybą atėjau 1987 m., dar dr. cyų archyvai, keliavo iš rankų turtingų archyvų nieko nebū vardu
perduota
medžiaga
Tomiii' Remeikiui esant tary į rankas, kol pagaliau atkelia tume paruošę. Visa buvo atlik mums saugoti ir ją adminis
bos pirmininku. 1988 m. pir vo į jėzuitų Jaunimo centrą. ta per labai trumpą laiką, pa truoti yra tik dalis visų LTSC
mininku išrinkome dr. Adolfą Naujai įsteigta PLA korporaci sinaudojant Tyrimo centro turtų. Didesnį rūpestį sudaro:
Damušį, kuris po keletos metų ja paėmė tuos archyvus į savo personalu, su talka iš rengimo Žilevičiaus-Kreivėno muziko
persįkėlė gyventi į Lietuvą. globą.
komiteto. Gaila, kad laiko ir logijos, St. Budrio fotografijos,
1998 m. pradžioje buvau iš
Archyvų likimo klausimą darbo jėgos
apriboti
ne dr. M. Budrienės globojamas
rinktas tarybos pirmininku. tada kėlė ir tuometinis Krašto
Medicinos muziejus, ALTo ar
galėjome pateikti visų turtų,
Taigi jau keturiolika metų valdybos pirmininkas A. Ge
chyvai,
J. Dainausko bibliote
kurie saugomi archyve. Tai,
tenka dirbti taryboje. Per tą čys. Archyvų tvarkymą pa
ka ir archyvas, Meno archy
kas buvo parodyta, tik iš da
laiką vyko intensyvūs darbai, rėmė Lietuvių fondas. Proble
lies atspindėjo LB penkias vas, Pedagoginio instituto ar
buvo kuriami planai, teikiami ma buvo galutinai išspręsta
chyvai, Teisinių ir rezistenci
dešimties metų darbą.
įvairūs pasiūlymai. Tiems pla kai susiorganizavo LTSC. Ta
nių dokumentų archyvai, kiti
— Metiniame tarybos po privatūs, patikėti saugojimui,
nams turėjo nemažai įtakos ir da ir buvo jiems pavesta tuos
Lietuvos laisvės atgavimas. .
archyvus saugoti, tyrinėti, glo sėdyje valdybos pirminin archyvai ir gausus periodikos
kas pranešė apie pasku rinkinys. Visa tai reikalauja
Norėčiau
priminti,
kad boti, LB archyvų telkimui ne
tines Tyrimo centro išleis paramos ir lėšų. Deja, Lietu
LTSC susikūrė 1981 m., dr. turėjo lėšų nei darbo rankų.
tas knygas. Kokios reikš vių Bendruomenė praeityje
LTSC valdyba sutvarkė bib
Jono Račkausko iniciatyva. Jo
mės turi šie leidiniai?
mažai galėjo paremti, nedaug
sumanumo ir veiklumo dėka, lioteką ir patrigubino ben
tos
paramos tikimės ir atei
pavyko sutelkti, įtraukti į tą druomenės archyvus. Deja,
— Praeitais metais Tyrimo
tyje.
Pagrindinis rėmėjas yra
darbą jaunus akademikus. Dr. kai kurie bendruomenės vado centras išleido net devynius
Lietuvių
fondas, o taip pat
Robertas Vitas — vicepirmi vai per nesusipratimą kėsi leidinius. Šis darbas ypač
visuomenė.
Reikia pasidžiaug
ninkas, artimas bendradar nosi šiuos svarbius išeivijai priklauso nuo finansinės para
ti
ir
sumania
LTSC valdyba,
bis. Vyko kūrybingas darbas archyvus išvežti į Lietuvą, tuo mos. Daugelis knygų, pagal iš
kuri
nuolatos
ieško paramos
— telkiami akademiniai ben metu, kai emigrantų skaičius į anksto pateiktus planus ir
bei
palikimų.
Iš
dalies valdyba
dradarbiai lituanistinėms stu Ameriką didėja. Labai gaila, prašymus, buvo Lietuvių fon
„užsidirba
”
iš
leidinių,
o taip
kad
sugaišta
daug
naudingo
dijoms, priimami nauji archy
do finansuota, ir išvydo pa
vai, kartu didėjo ir tarybos laiko, bereikalingai išeikvota saulį, tik Lietuvių fondo dėka. pat padeda ir atskirų archyvų
narių skaičius. 1988 m. JAV daug energijos ginčui spręsti. Kitos knygos išleistos valdy globėjai. Jokios finansinės pa
LB Krašto valdyba sutarties Pasirašius šią svarbią sutartį, bos sumanumo dėka, gavus ramos iš JAV ir iš Lietuvos
valdžios negauname.

Pasikeičiant archyvine me
džiaga su Lietuvos archyvais,
Mažvydo biblioteka, universi
tetais, tenka sumokėti už
įvairius patarnavimus. O taip
pat tenka prisidėti ir iš Lietu
vos atvykstančių stažuotojų
išlaikymui, kurie padeda tvar
kyti ir tyrinėja LTSC archyvi
nę medžiagą.
Lituanistikos tyrimo ir stu
dijų centras, arba „Lithuanian
Research and Studies center”,
yra nepelno kultūrinė korpo
racija,
registruota
Illinois
valstijoje, atleidžiama nuo federalinių mokesčių. Tikimės ir
laukiame visuomenės bei kitų
fondų paramos.

— Kokią matote LTSC
vystymosi perspektyvą?
LTSC tarybos posėdyje. Sėdi iš kairės: LR konsulas Čikagoje Giedrius Apuokas, dr. Jonas
Račkauskas, dr. Vytautas Bieliauskas, dr. Kazys Ambrozaitis; stovi: Petras Buchas, Algis Janušas,
Stasys Džiugas, Stasė Petersonienė, Skirmantė Miglinienė, Danutė Petrulytė, dr. Vacys Šaulys.

— LTSC yra savanoriška,
niekam nepriklausoma orga
nizacija, veikianti pagal savo
įstatus. Ateitis priklausys nuo

2001 m. JAV LB Kultūros tarybos premijų laureatai ir Premijų šventės rengėjai Los Angeles, Calif.
Sėdi iš kairės: Viktoras Ralys, Anatolijus Siutas, rašyt. Alė Rūta, poetas Bernardas Brazdžionis, Al
dona Brazdžionienė, LB Kultūros tarybos pirm. Marija Remienė, Ema Dovydaitienė; stovi: Violeta
Gedgaudienė, Marytė Newsom, dr. Zigmas Brinkis, LB apygardos pirm. Angelė Nelsienė, Eglė Janulevičiūtė, Ignas Medžiukas, Algimantas Žemaitaitis.

ją sudarančių organizacijų ar
chyvų ir privačių asmenų ar
chyvų, o taip pat nuo tėvų
jėzuitų, kurie yra patalpų sa
vininkai. Norėčiau pabrėžti,
jog svarus turi būti įvertini
mas ir visuomenės suvokimas,
kad šiuo metu sukauptas bei
saugomas kultūrinis turtas
LTSC yra svarbesnis išeivijai
ir jos jaunajai kartai, negu
Lietuvai. Su Lietuva tuo
„turtu” mielai dalinamės dub
likatais, kviečiame stažuo
tojus atvykti ir vietoje studi
juoti istorinius dokumentus,
išeivijos lietuvišką kultūrą.
Tyrimų centro įstatai numato
atvejį, jeigu LTSC sustotų vei
kęs, visas sukauptas turtas
pereina JAV Lietuvių-Bendruomenės nuosavybėn. Leng
va ranka persiųsti visus ar
chyvus, meną ir muziejus į
Lietuvą būtų paprasta, tačiau
išeivija būtų palikta nuoga, be
pagrindo po kojomis. Noriu
priminti, kad Lietuvoje šiuo
metu trūksta lėšų kultūri
niam darbui dirbti — proble
mos su patalpomis, lėšomis,
transportu ir personalu.
Iš pat pradžių PLB dalyvavo
LTSC organizacijoje, bet da
bartinė PLB pasirinko nedaly
vauti ir savo bei kitų kraštų
organizacijų archyvus telkia
atskirai. Sveikintinas PLB nu
tarimas remti Lietuvių išei
vijos institutą prie VD univer
siteto Kaune, kuris yra dar tik
kūrimosi stadijoje. Kartu ir
apgailėtinas PLB pirmininko
V. Kamanto parašytas 2001
gruodžio 29 d. viešas paragini
mas „siųsti turimus ar ži
nomus archyvus į Lietuvių
išeivijos intitutą prie VD u-to
Kaune”. Manau, kad tai dide
lis neapdairumas — siųsti ar
chyvus, nesusitarus su to ins
tituto organizatorium ir va
dovu prof. E. Aleksandravi
čium. Tai dviejų L. Bendruo
menių skirtinga nuomonė ir
akcija, neturint pakankamai
lėšų ir informacijos apie u-to
biudžetą.
Džiaugiuosi,
kad
nauju
LTSC tarybos pirmininku iš
rinktas prof. dr. V. Bieliaus
kas. Jo nuopelnai išeivijos vi
suomeniniame gyvenime žino
mi. Tikiu, kad jo sėkmingas
vadovavimas tarybai padės
išeivijos lietuvių kultūrinio is
torinio palikimo saugojime ir
plėtime, o taip pat bus suda
rytos galimybės toliau tęsti
bendravimą su Lietuvos ar
chyvais, Mažvydo biblioteka,
muziejais, universitetinėmis
institucijomis,
pasikeičiant
vertinga medžiaga.

— Dėkoju Jums už po
kalbį. Tikiu, kad naujai
išrinktas pirmininkas tęs
Jūsų sumanymus ir uoliai
rūpinsis LTSC darbu.
Kalbėjosi Maironio lietuvių
literatūros muziejaus muzieji
ninkė, LTSC stažuotoja.

Virginija Paplauskienė

Vėl atvyksta Violeta Urmana
Žavioji, gražiabalsė operos
solistė lietuvaitė, Violeta Ur
mana (Urmanavičiūtė), visų
didžiųjų Europos operų prima
dona, praėjusiais metais pra
džiugino ir New York operų
bei apskritai muzikos mylė-

tojus. Metropolitan operos sce
noje, penkiuose Richard Wagner operos „Pasifal” pastaty
muose, diriguojant James Le
vine, atliko pagrindinį Kundry
vaidmenį, o Carnegie salėje, iš
Austrijos atvykęs Vienos fil
harmonijos orkestras, diriguo
jamas Pierre Boulez, su dviem
dideliais chorais atliko Gustav
Mahler „Trečiąją” (choralinę)

simfoniją, kurioje mezzosoprano partija buvo patikėtą Vi
oletai Urmanai. Po to
York didžiosios spaudos (New

York Times, Wall Street Journal ir kitų) muzikos kritikai ją
apdovanojo rašytinių puoš
menų gausa, o ji džiūgaudama
sakė, jog tokio „Parsifal” (BU'
Placido Domingo) dar nėra
turėjusi.

Operos solistė Violeta Urmana.
Urmanavičiūtė.

VAINIKAIS IŠPUOŠTOJE
Atkelta iš 2 psl.

Dabar V. Urmana vėl at
vyksta į New Yorką ir bus gir
dima Lincoln centre.

Nukelta į 4 psl.
tuvos Respublikos garbės kon
sulas Vytautas Čekanauskas:
laureatų talentai yra mūsų
pasididžiavimas. Na, o patys
pašlovintieji kalbėjo kur kas
originaliau negu sveikintojai.
Teatralė E. Dovydaitienė, su
sijaudinusi dėkojo su ašaromis
akyse. Ignas Medžiukas prisi
pažino, jog šios premijos
tikėjosi anksčiau, bet vis gau
davo nbpažįstami kiti, reikėjo
laukti keletą metų, bet geriau
vėliau, negu niekad. Anatoli
jus Siutas, 16 metų dirbąs
prie mikrofono, pademonstra
vo, kaip per radiją kalbama
dvigubai greičiau nei normali
ai; palinkėjo visiems ne
palūžti. Viktorui Raliui didelį
įspūdį padarė, pirmą kartą
repetuojant žodžiai „Lietuva.
Mano šiaurės pašvaiste” —
širdis tada sudrebėjo, lyg
žemės drebėjimo paliesta.
Raštu gautų įvairių sveiki
nimų skaitymas buvo nuobo
dokas, vietomis nereikalingas,
netgi juokingas, kai vienos
scenoje esančios
laureatės
lakūs sakiniai buvo prie mik
rofono skaitomi kitai laurea
tai, ir atvirkščiai — pastaroji
sveikino pirmąją. Taip sakant,
savitarpio žavesys. „Mutual
admiration”.

Ištisoje kalbų kalbelių: pri
statymų, sveikinimų ir linkėji
mų virtinėje taip ir sklandė
žodžiai „kūrėjas”, „kūryba”,
„kūrybingas”, „Lietuva”, „lie
tuviai”, „lietuviškoji dvasia”,
„talentas”... Mums šias sąvo
kas minėti, kitus vertinant,
yra smagu. Todėl per daug ir
nenustebau, išgirdęs ir tokius
aliteracinius šedevrus: „kūrė
jai kuria lietuvišką kultūrą” ...
„kiekvienam kūrėjui Kūrėjas
suteikė kūrybingumo dova
ną”... Berods, tai šventę atida
riusios LB Vakarų apygardos
pirmininkės
Angelės
Nelsienės laki retorika. Neatsi
menu, kas pasakė: lietuviškas
gyvenimas lieka kūrėjo pa
grindas.
M. Remienė pasidžiaugė,
kad organizatoriams pavyko
holivudiškai surengti šią šven
tę. Ir pasakysiu, viskas buvo
sustyguota pernelyg darniai.
Ar nebus tai televizoriuje ma
tomų „Oskarų”, ir kitokių
figūrų įteikimo „show” įtaka.
Laureatų pristatymu prie ats
kirų mikrofonų (kairėj ir de
šinėj) rūpinosi Marytė Newson ir Tadas Dabšys. Kalbėjo
aiškiai ir glaustai. O premijas
i Jau geriau, jei didesnę svei
įteikdavo M. Remienė ir Lietu
kinimų dalį būtų užpildžiusi
vos fondo atstovė Violeta Ged
muzikinė programa, kurią at
gaudienė, pasakiusi: mus jun
liko jaunoji pianistė Eglė Jagia meilė Lietuvai. Premiją
nulevičiūtė. Kad ji verta aka
Alei Rūtai įteikė LRD vertini
deminių diplomų ir kelių tarp
mo komisijoje dalyvavęs poe
tautinių apdovanojimų, buvo
tas Bernardas Brazdžionis,
aišku, klausant jos tiksliai
visad gebąs ištraukti iš praei
skambinamas Sergej Rachmaties kokią skalsią detalę, šį
ninov Corelli’o variacijas, įsi
sykį susijusią su Alės Rūtos
jaučiant į jų permainingumą.
pirmojo romano premijavimu.
Tik tas vienas numeris!? O
Bet šis buvo itin ypatingas,
publika, puikios popietės nuo
nes rašytojų draugijos nulem
taikų pakylėta, troško dautas.
Sveikinimo žodį tarė ir Lie
Pranas Visvydas
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Knyga apie ryšius tarp Lietuvos ir
Eicbšteto

Leidiniai

Kaip žinoma, Antrojo pa
saulinio karo pabaigoje ne
mažas Lietuvių klierikų bū
relis gyveno ir studijavo
Eichšteto (Eichstaett) kunigų
seminarijoje Bavarijoje. Po
karo Rebdorfo vienuolyne, tie
siog prie Eichšteto, buvo
įkurta pabėgėlių stovykla.
Šioje stovykloje veikė taip pat
vaikų darželis ir mokykla iki
gimnazijos lygio. Bavaruos
miestas Eichstatt paminėtas

Susipažinimai su menininkais
ir menu
Saulė K. Jautokaitė

«

APIE DAILĘ IK
MEN1NINKVS
Saulė K. Jautokaitė. Apie
dailę ir menininkus. Straips

nių rinkinys. Viršelis Petro
Aleksos. 2001 m. Chicago, IIlinois.
Pratarmėje autorė pamini,
kad knygoje surinkti straips
niai, rašyti meno klausimais
lietuviškoje spaudoje (daug jų
Draugo šeštadieniniame prie
de) nuo 1966 metų. Tai dau
giausia parodų rece'nzijos ir
įspūdžiai. Tačiau autorė neap
siriboja tik siauru lietuvišku
akiračiu, o tam tikras skers
pjūvis anuomet vykusio ir te
bevykstančio judraus ameri
kiečių bei lietuvių meninio gy
venimo.
285-iuose puslapiuose tų S.
Jautokaitės straipsnių tikrai
gausu — gerokai per šimtą.
Gaila, kad išspausdinti gan
Bmulkiu ir tamsiu šriftu, tad,
ypač vyresniam skaitytojui,
gali sudaryti sunkumų. Ap
skritai, spaudos darbas nela
bai rūpestingas — gausios
iliustracįjos labai tamsios, ta
rytum paprasta „Xerox” apa
ratūra atšviestos, o jos galėtų
vykusiai papildyti sklandžiai

vystomo teksto'tekėjimą. Ta
čiau tai nėra priekaištas kny
gos autorei, bet darbą atliku
siai spaustuvei.
Kam teko skaityti Saulės K.
Jautokaitės straipsnius meno

klausimais mūsų periodikoje,
be abejo, prisimena, kad jie
buvo lengvai skaitomi, su
prantami, net nelabai susigaudančiam meno labirintuo
se. Kam neteko su autorės sti
liumi susipažinti, gera proga
tai padaryti knygos Apie dailę
ir menininkus puslapiuose.
Autorės tematika tikrai pla
ti, įvairi, intriguojanti. Ji rašo
apie senuosius-klasikinio lai
kotarpio kūrėjus: Giotto, Michelangelo, Rembrandt, Raffaello; ji supažindina su
gausiais Vatikano meno tur
tais, nuveda skaitytoją į Alek
sandro Didžiojo turtų parodą,
Egipto faraono kapą; kalba
apie kiniečių, korėjiečių, tur
kų dailę; pamini Claude Monet, Paul Cezanne, Vasily
Kandinsky, Matisse, Andrevv
Wyeth ir daugybę kitų pasau
linio garso kūrėjų, bet lygiai
sava jaučiasi Čiurlięnio galeri
joje, Čikagoje, su Sodeikiene,
Marčiulioniene, Rimša, Jony
nu, Žumbakiene, Viesulu, Va
liumi, Murinu, Stankūniene...

„Parodos buvo dažnos, pa
saulinio masto ir labai pra
bangios. Tai buvo nepakarto
jamos progos pamatyti di
džiųjų menininkų; kūrinius ir
susipažinti su kitų tautų kul
tūros meno turtais, — rašo
Jautokaitė knygos pratarmėje.
— Be to, Čikagos lietuviškas
kultūrinis gyvenimas taip pat
buvo labai ^yvas. Beveik kas
kelintas mėnuo Jaunimo cen
tro Čiurlionio galerijoje vyko
meno parodos, susitikimai su
menininkais, naujų meno kny
gų pristatymai”.
To „labai gyvo lietuviško
kultūrinio gyvenimo” atspin
dys, tarytum tikras praeities
lobių skrynios atvėrimas, yra
knyga Apie dailę ir meninin
kus. Ją verta kiekviena pa
skaityti, o galbūt ir įvairiomis
progomis artimiesiems dova
noti. Knyga gaunama ir Drau
go knygynėlyje Čikagoje. (d.)

Apie skraidančius ežerus,
milžinus ir paskendusius
miestus
.''

LithuaHistorical Legends. Į

Norbertas

Vėlius.
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churches, Sunken bells, Connian
struction work vietims, Places
anglų kalbą vertė Birutė and their narnės.
Kiškytė. Viršelis — Aido Pa
Bent kiek susipažinusiam
beržio. Išleido „Vagos” leidyk su lietuvių pasakojamąja tau
la; leidybą finansavo Lietuvos tosaka, knygoje surinktos le
Kultūros ministerįja. Vilnius. gendos nebus naujos. Juk mes
2000. Knyga 150 psl., leidyk esame girdėję arba skaitę apie
los adresas: „Vaga”, Gedimino verkiantį milžiną, iš kurio
pr. 50, 2600 Vilnius, Lithua- ašarų susidarė ežeras; apie
nia, interneto adresas:
milžinus, kurie supila kalnus
httpVAvww.lt/vaga
(iškratydami smėlį iš savo
Norbertas Vėlius buvo vie batų),
rauna
medžius
iš
nas iš nedaugelio didžiųjų Lie šaknų, užtvenkia upes... Dau
tuvos folkloristų, įsirikiavęs gelis žino padavimus apie
šalia Jono Basanavičiaus, Jo „velnio akmenis” (arba akmeno Balio, Liberto Klimkos ir
dar būrelio kitų. Jis rinko, ty
rinėjo lietuvių tautosaką, leido
knygas, parašė daugybę moks
linių svarių straipsnių tauto
sakos temomis. N. Vėliaus per
ankstyva mirtis, be abejo, pa
liko gilią spragą, kurią bus nėlengva užpildyti.
Kadangi Lithuanian Histo
rical Legends išleista anglų
kalba, ypač tinka supažindinti
kitataučius su lietuvių pasa
kojamosios tautosakos — šiuo
atveju, legendų ir padavimų
— lobiais. Turinys pagal te
mas suskirstytas į aštuonis
skyrius:
Giants,
Unusual
rocks, Migratory lakęs, Battles against foreigners, Vanished ei ties, manors and

vana savo nariams.
Jeigu kas nori įsigyti knygą,
gali kreiptis į pagrindinį šio
leidinio autorių: Professor Alfred Bammesberger. Katholische Universitaet, D 85071
Eichstaett, Vokietija.
Parengė

Alfred Bammesberger

nyse įspaustas velnio pėdas),
Velnio tiltus, užkeiktas ir ak
menimis paverstas merginas;
esame girdėję pasakojimus
apie skraidančius ežerus, ku
rie nukrisdavo ant žemės, jei
gu kas atspėdavo jų vardą;
apie narsiuosius mūsų tautos
didvyrius, kurie kovojo su
švedais, prancūzais, totoriais;
apie užkeiktus miestus, į
žemę prasmegusius dvarus ir
bažnyčias, paskendusius var
pus, o taip pat apie įvairių vie
tovardžių kilmę.
Keliaujant per Lietuvą arba
net pastudijavus Lietuvos žemėlapį, negali nekilti klau
simų, kaip galėjo žmonės tą ar
kitą vietovę pavadinti tokiu
įdomiu, vaizdingu, neįprastu
vardu? Liaudis į tokius klausi
mus turėjo logiškų atsakymų,
randamų gausiose legendose
bei padavimuose.
Kaip visgi yra verta kitakal
bius supažindinti su mūsų
liaudies kūrybingumu (galbūt
ir juo pasididžiuoti), atverti
bent nedidelį plyšelį į tuos lie
tuvių tautos lobius, kuriuos ji
kūrė ir saugojo ne dešimt
mečius, ne šimtmečius, o gal
net tūkstantmečius.
Birutės Kiškytės vertimas į
anglų kalbą yra sklandus ir
tikslus. Gerai, kad lietuviški
vietovardžiai ir kiti tikriniai
daiktavardžiai palikti origi
nalia rašyba, su visais ženk
lais. Štai vienos legendos apie
nuskendusią bažnyčią pavyz
dys.
'
„At the side of the high road
from Vidžiai to Švenčionys
stands the Vėlionys vijlage.
Not far from the village there
i6 a lake named Velys. My
grandfather says that in olden
times there was a hill with a
church on it. One day a woman was passing by the
church. She got very tired
elimbing the hill, and said she
wished that the hill would disappear beneath the earth. No
sooner had she said so, than a
lake appeared in that place.
My grandfather could štili
remember that at twelve
o’clock on Sundays one could
hear the sound of church bells
chiming in the depths of the
lake”. („A church in the Lake
Velys”)
(d.)

Krikštai” Mažojoje
Lietuvoje
Krikštai mene. The Graveboards of the Ancient Balts
(Krikštai); Baltische Grabbretter in der Kunst. Tarptautinės
parodos „Krikštai mene" kata
logas. Sudarytoja Eva Labu-

tytė, dailininkas Algis Kliševičius. Į vokiečių kalbą teks
tus vertė Saskia Drude ir
Indrė Klimkaitė; į anglų kalbą
— Ieva Steponavičiūtė-Aleksiejūnienė. Spausdino spaus
tuvė „Druka”, Taikos pr. 24,
Lt-5802 Klaipėda. Tiražas 500
egz.
Įžangoje sudarytoja Eva La
butytė rašo: „Krikšte, šiame
tauriai paprastame antkapi
niame parfiinkle, telpa viskas:
baltiškos kultūros ženklai,
Mažosios (Lietuvos reliktai ir
gentieš kbefas. Nesustojantis
gyvenimo kaitos tatas
žmogus if’f’medis, gyvybė ir
mirtis, šviėfeoš troškimas...

V, 386-387 psl.).
Stovykla
buvo
uždaryta
1949-tais metais. Bet po Lietu
vos Nepriklausomybės tęsti
numo akto paskelbto 1990-ais
m. kontaktas tarp Lietuvos ir
Eichšteto buvo vėl atnaujin
tas, tačiau šį kartą grynai hu
manitarinio pobūdžio. Nuo
1992-ųjų Eichšteto gimnazija
palaikė glaudų ryšį su Kauno
Jėzuitų gimnazija, ir šitas
kontaktas tebesitęsia.
Apie paskutiniame dešimt
metyje atliktus darbus, ypač
apie lietuvių gimnaziją Rebdorfe buvo paruošta ir pa
skelbta, vokiškai suredaguota
knyga pavadinta Beitraege zu

den Beziehungen zurischen Li
tauen und Euchstaett („Dar
bai apie ryšius tarp Lietuvos
ir Eichšteto”). Šita gausiai
iliustruota knyga yra Wilibald
draugįjos 200-ųjų kalėdinė do

ATVYKSTA V. URMANA
Atkelta iš 3 psl.
Š. m. vasario 7, 9, 12 ir 14 d.
Avery Fischer filharmonijos
salėje (2, 742 vietos) koncer
tine forma New York filhar
monijos orkestras atliks dali
nę R. Wagner operą „Tristan
und Isolde”. Bus girdima pir
mojo veiksmo „Prelude”, ant
rasis veiksmas
ištisai, o
trečiasis — „Prelude” ir „Liebestod”. Diriguos — Kurt Masur. Solistai: Stig Anderson —
Tristan, Deborah Voigt —
Isolde, Violeta Urmana —
Brangaene, Thomas Studebaker-Melot.
Balandžio 17, 19 ir 20 d.
minėtoje salėje, New York fil
harmonijos orkestras, kartu
su Westminster Symphonic
choru (vad. Joseph Flummerfeit), diriguojant „La Scala”
operos (Italija) dirigentui Riccardo Muti, atliks Werdi —
„Reųuiem".
Solo dalis dai
nuos: sopranas — Barbara
Frittoli, mezzosopranas — Vi
oleta Urmana, tenoras — Giu
seppe Sabbatini ir bosas —
Samuel Ramey.
New York balandžio 17 d.
koncertas
bus
girdimas
(„live”), per klasikinę radijo
stotį, 96.3 FM banga.
Violeta Urmana — įdomi as
menybė.
Muzikos studijas

...Prieini prie samanoto, pil
kai žalsvo paminklo ir pajunti
tylia malda plūstančią pro
tėvių dvasią. Daugelį kartų
pieši pieši. Kažkur toli lieka
triukšmingas
daugiaspalvis
pasaulis — tu esi vienas, vie
nas su savimi šioje žemėje...
Ar ne tokiom akimirkom
gimsta troškimas šiuos krikš
tus įamžinti, sureikšminti, pa
kylėti iki dpibendrinimo kal
* Lietuvos dailės muzie
bos? Ateinančioms kartoms
jus
išleido pirmojo Lietuvos
perduoti savo krikštų viziją,
kardinolo
Jurgio
Radvilos
savo mąstymą — širdimi pa
knygą
Kelionė
į
Italiją.
1575
justą, naujų laikų įprasmin
metų
dienoraštis.
Iš
lotynų
tą...
...Paroda ‘Krikštai mene’ — kalbos tekstą išvertė ir leidinį
tai dar vienas brangus ir pras parengė Vilniaus universiteto
mingas sugrįžimas prie seno Klasikinės filologijos katedros
sios baltų praeities, prie uni profesorė Eugenija Ulčinaitė.
kalaus lietuvių liaudies meno Sumanymas išleisti lietuviš
ištakų. Tai ir gyvoji tąsa me kai šią knygą kilo per parodos
ne, dvasinis ryšys tarp Žemės „Krikščionybė Lietuvos mene”
surengtą kultūros vakarą,
ir Dangaus...”
Platesnį krikštų aptarimą skirtą kardinolo Jurgio Radvi
kataloge pateikia mokslo isto los mirties 400-osioms meti
(Eltai
rikas Libertas Klimka ir me nėms.
notyrininkė doc. Nijolė Tumė
* Lietuvos dailės muzie
nienė. Tekstus papildo gausios jus parengė ir išleido naują
krikštų interpretacijos, atlik leidinį apie lietuvių išeivijos
tos parodoje dalyvaujančių menininką Vytautą Igną (Ig
dailininkų. Tarp jų randame natavičių). Leidėjų teigimu,
ir Amerikos lietuvę dailininkę šia knyga-albumu Vytautas
iš Lemont,
IL, Veroniką Ignas norėta padėkoti daili
Švabienę.
(d.)
ninkui. '
(BNS)

no režisierius Audrius Stonys,
kuriam premija suteikta už
dokumentinį filmą „Viena”.
Šis filmas jau yra apdovano
tas Šveicarijos Nyono, Vengri
jos Gyoro, Kroatijos Splito ir
Ispanijos Barcelonos kino fes
tivaliuose.
(BN'Si

*
Klaipėdoje
norima
steigti garsaus menininko
Jono Meko kino centrą, ku
riam alternatyvaus nebūtų vi
soje Europoje. Neseniai 80metį atšventęs New Yorke gy
venantis avangardinio kino
kūrėjas, poetas bei eseistas J.
Mekas turi sukaupęs pasau
lyje unikalią kino klasikos ir
eksperimentinio kino kolek
ciją. Joje yra John Lenon, Sal
vadore Dali, pirmieji Woodi
Alen ir kitų žymių asmenybių
kino darbai. Dalį, maždaug
300 valandų, šios kolekcijos J.
Mekas sutiktų padovanoti Lie
tuvai. Tokio, vienintelio Euro
poje, kino centro įkūrimo idėją
Vilnius sutiko gana pasyviai,
tad jo įkūrimu besirūpinan
tis kino režisierius Vytautas
Landsbergis jaunesnysis ją
pasiūlė Klaipėdos miesto va
dovams.
(Elta)

Lietuvių Enciklopedijoje (LE

Eva Labutytė. „Krikštų kompozicija”.

* Šių metų Lietuvos Ki
nematografininkų
sąjun
gos premijos laureatu tapo ki

KAD KRISTUI GIEDOTŲ
VISA LIETUVA
Emilija
Poškutė-Pumputienė.
Ekslibris „Vidūnas-125".

pradėjusi, ji nei sapnuote ne
sapnavo, tapsianti operos so
liste. Ji svajojo apie koncer
tinės pianistės karjerą. Ketve
rius metus lankė ir Vilniaus
konservatorijoje baigė fortepi
jono, specialybės
studijas.
Tačiau likimas susiklostė ne
taip, kaip buvo planuojama,
Violeta dabar dėkoja prof. Vla
dai Mikštaitei, ją atvedusiai į
operinį pasaulį. Praleistų me
tų, studijuojant fortepijoną, ji
nesigaili. Dabar fortepijonas
jai esąs labai stiprus ir reika
lingas užnugaris.
Praėjusiais metais spalio 23
d. Vilniuje, Rotušės salėje, V.
Urmanai buvo įteiktas „Kip
ras” (tai nedidelė, Gedimino
Jokubonio sukurta, Kipro Pet
rausko statulėlė. Ja apdova
nojami, į pasaulines aukštu
mas iškilę, operos daininin
kai). Tą dieną turėjęs įvykti ir
jos koncertas. Deja, balsui su
negalavus, susirinkusieji tu
rėjo pasitenkinti, Violetai dai
nuojant iš video įrašo.
Violeta prisipažįsta, mėgs
tanti lietuviškas liaudies dai
nas. Ypač jai patinkanti Juozo
Gruodžio harmonizuota „Uli
jona”. (Ta liaudies daina, šalia
F. Schubert, J. Brahms, F.
Poulenc, R. Strauss ir G. Meyerbeer Urmanos įdainuotų
kūrinių, yra ir kompaktinėje
plokštelėje).
p pi

2001 m. 11.12 d. Kauno Pal.
arkiv. J. Matulaičio namuose
buvo surengtas seminaras, ku
riame dalyvavo mons. prof. dr.
P. Tamulevičius, mons. K
Senkus, kun. V. Grigaravi
čius, kan. B. Antanaitis, kun.
G. Petronis, vargonininkas A.
Tavoras ir B. Ulevičius.
Seminarą ved^-fflM K.
Senkus pasidžiaugi? kad Lie
tuvos Vyskupų Konferencijos
pirmininkas arkiv. S. Tamkevičius pritaria naujo liturgi
nio giesmyno, skirto bendruo
meniniam naudojimui, išlei
dimui. Seminare tartasi, ar
leidžiant giesmyną atskiroms
giesmių grupėms reikia įva
dinių žodžių, kurie supažin
dintų su švenčiamu bažnyti
niu liturginiu laiku bei švente,
padėtų atkreipti dėmesį į ati
tinkamo bažnytinio liturginio
laiko svarbą dvasiniame žmo
nių gyvenime. Nuspręsta įva
dinius žodžius, supažindinan
čius su artėjančiu liturginiu
laiku, ir tam skirtų giesmių
pavadinimų sąrašus išleisti
atskiru leidiniu, o giesmyne
spausdinti trumpas santrau
kas.
Aptariant bendrąsias šv. Mi
šių giesmes akcentuotas ak
tyvus tikinčiųjų įsitraukimas.
Pasak mon. K..Senkaus, sek
madieniais ir švenčių dieno
mis per Mišias galima giedo
ti 10-12 kartų visiems žmo
nėms ir pakaitomis su choru
ir solistais, o eilinę dieną pa
kanka 3-4 giesmių. Mons. K
Senkus pastebėjo, kad jauni
mui reikia jaunatviškų gies
mių. Pasak B. Ulevičiaus, jau
nimas mielai giedotų ir tra
dicines katalikiškas lietuviš
kas giesmes, jei prie šių gies
mių būtų įdėtas trumpas ko
mentaras apie giesmės reikš
mę.
Seminare buvo sukonkretin
ti giesmių peržiūrėjimo, reda
gavimo klausimai, įvardytos
bendradarbiavimo galimybės
su muzikos mokyklomis, Mu
zikos akademijos dėstytojais,
Lietuvos
vargonininkais
spausdinant ir leidžiant nau
jąjį liturginį giesmyną.
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Sandrina Ost, sopranas. Jos
Atitaisome. Antrame š.m.
koncertas ruošiamas Lietuvių
šeštadieninio
priedo numery
dailės muziejuje (Pasaulio lie
tuvių centras) Lemonte š.m. je, spausdinant eilėraščius,
vasario 2 d., šeštadienį, 6 vai. turėjo būti Alfonso Tyruolio,
vak.
ne A. Šešplaukio pavardė.

