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KERTINĖ
PARAŠTĖ

Apie Vytautą Kasiulį

Išeivijos rašytojų autobiografijų sąvadas

Žymus Lietuvos dailininkas Al
girdas Petrulis pasikalbėjime su 
Lietuvos ryto žurnalistu pasakė, 
kad jis priklauso „išblaškytų kar
tai”. Paminėjo Petrą Kiaulėną, 
Vytautą Kašubą, J. Katiliūtę. 
Keletas užmirštų. O tarp jų 
Vytautas Kasiulis, kuris neseniai 
mirė Paryžiuje.

Vienas kitas prisiminimas gal 
padės kam nors parašyti jo išsa
mią biografiją, kurios jis tikrai 
užsitarnavo. Pažinau Vytautą 
Kasiulį Kauno Meno mokykloje, 
kuri visų kauniečių buvo žinoma, 
kaip aptverta tvora su pelėdomis. 
Mokiniams reikėjo ne tik dirbti 
reikalingus piešimo uždavinius, 
bet taip pat pristatyti namų dar
bus. Prisimenu, kad Kasiulis at
nešdavo didelį šūsnį savo darbų, 
kuriuos mes visi įdomiai var
tydavome. Tai buvo labai meis
triškai atlikti įvairių temų pieši
niai. Buvo juose daug naujenybių 
ir daug kūrybinio polėkio. Kasiu
lio ranka buvo labai greita. Jeigu 
jam nepatikdavo koks jo piešinys 
drobėje, jis labai greit pakeisdavo 
kitu.

Jis taip pat buvo sportininkas. 
Jeigu neklystu, tai jis šokime į 
aukštį Lietuvoje buvo antrasis.

Nedaug teko susidurti su Ka
siuliu Lietuvoje, bet Vokietijoje 
netikėtai suartėjome. O atsitiko 
taip. Rodosi Lietuvių draugija 
nutarė pasiųsti studijoms jaunuo
lius į Paryžių. Meno studijoms, 
mano dideliam nustebimui, buvo
me parinkti aš ir Kasiulis. Pa
ryžius buvo Meka ir svajonė visų 
Lietuvos dailininkų. Po ilgų ir 
nuotykingų įvykių man pavyko 
pasiekti Paryžių. Lietuvių drau
gijos stipendija turėjo būti 
teikiama Lietuvos konsulato. At
vykęs patyriau, kad konsulatas 
niekad negirdėjo apie tokią sti
pendiją, nors gaudavo lėšas iš 
BALFo ir iš Lietuvos aukso indė
lių. Bet tai kita, sudėtinga 
istorija.

Vytautas Kasiulis pasiekė 
Paryžių vėliau. Teko girdėti iš jo 
paties, kad reikėjo kaip nors 
manytis. Tad parsisamdė fabriko 
naktiniu sargu. Čia jis ir toliau 
nepaliovė piešęs. Išgirdęs apie 
konkursą, pateikė savo piešinį. 
Kiek atsimenu, tai buvo „Bėgi
mas į Egiptą”. Tai buvo religinė 
tema. O gal tai buvo konkursinė 
tema. Konkurso komisija ieškojo 
autoriaus fabrike, nes tai buvojo 
adresas. Niekas tokio nepažino. 
Tik kažkas susivokė, ar tai nebus 
naktinis sargas. Taip Kasiulis
pagarsėjo.

Net Amerikoje Newsweek žur
nalas viršelyje įdėjo jo piešinį.
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Daugybė parodų praėjo su dideliu 
pasisekimu. Du kartus lankėsi 
Amerikoje, kur visi jo paveikslai 
buvo išperkami. Šiandien dauge
lio lietuvių namai puošiasi jo 
kūriniais, ir savininkai su pasi
didžiavimu parodo: „O čia 
Kasiulis”.

Prisimenu Anatolijaus Šluto 
vadovaujamoje televizijos pro
gramoje kalbėjausi su Vytautu 
Kasiuliu. Bandėme parodyti jo 
kūrybą ir jo pažiūrą į meną. 
Mano manymu, tai buvo labai 
prastas pasirodymas. Bet nerei
kėjo stengtis, Kasiulio kūrybą 
visi, kurie domisi menu, pažinojo.

Tai buvo tikrai talentingas 
lietuvis dailininkas. Bet kas at
sitiko? Kodėl paskutiniais metais 
apie jį nebuvo nieko girdima? 
Kodėl jis nutilo? Gal išblokštas iš 
tėvynės nebeturėjo kūrybinės at
ramos? Mano kukliu manymu, 
dar trūko tik vieno mažyčio žings
nelio, kad Kasiulis įsirikiuotų į 
pasaulinio masto dailininkus.

Dabar, kada tiek daug kalbama 
ir rašoma apie sviedinio mėtyto- 
jus, graudu. Sviedinio mėtytojai 
išnyks, kultūros darbininkai bus 
žinomi. Jeigu ne šiandien, tai 
rytoj.

Vladas Vijeikis

Vytautas Kaaiulii (1918-1996)

VYTAUTAS A. JONYNAS

• EGZODO RAŠYTOJAI. Pa
rengė A. Mickienė ir A. T. An
tanaitis. Vilnius: Lietuvos rašytojų 
sąjungos leidykla. 1994. 877 pusla
piai.

Mažiausiai kokiam šimtui as
menų prailgo laukti jo pasiro
dant. Iš tiesų, pradėtą prieš 
penketą metų, šį leidinį — Egzo
do rašytojai — lydėjo aibė nesėk
mių.

Gaišuoti kolektyviniams leidi
niams ne naujiena. Visiem žino
ma, kiek jų redaktoriams reikia 
kantrybės, ištvermės, jei ne dip
lomatinių sugebėjimų, įveikiant 
visų delsėjų — abiejų lyčių Fabijų 
Cunctatorių — nerangumą laiku 
pateikti prašomą medžiagą. Bet 
šiuo atveju prisidėjo dar kitos 
bėdos. Šaunus žurnaliukas Knyg
nešys, kuriame buvo pradėti 
spausdinti pirmieji autorių pasi
pasakojimai apie save, buvo pri
verstas užsidaryti dėl lėšų stokos. 
Kurį laiką nebuvo matyti jokių 
galimybių susilaukt finansinės 
paramos nei iš veiksnių, nei iš 
privačių asmenų ar organizaci
jų... Kol pagaliau buvo užsitik
rinta tvirta Lietuvos rašytojų 
sąjungos parama.

Bet faktiškai užvis daugiau lei
dinio pasirodymą nulėmė ne kas 
kita kaip jo rengėjų — A. Mitkie
nės ir išeivijos kritiko Algirdo Ti- 
taus Antanaičio užsispyrimas ir 
ryžtas įgyvendinti šio bibiogra- 
finio žinyno sumanymą.

Iš leidinio pratarmės patiriam, 
kad jiem pavyko sutelkt nemažą 
geranorių padėjėjų-patarėjų bū
relį. Bet nemažiau akivaizdus jų 
kruopštumas ir pareigingumas, 
pažvelgus į autobiografijų gavimo 
datas. Neretai jų esama dviejų. O 
tai žymi ne ką kitą, kaip redak
torių pakartojamą kreipimąsi į 
autorių, prašant peržiūros, pa
pildymų ar šiaip kokios apdai
los...

Nemažiau įspūdingu reiškiniu 
yra ir tai, kad redaktoriayis 
toptelėjo mintis sukurti, mirusių 
rašytojų atvejais, pseudoautobio- 
grafijas (jos pažymimos knygoj 
„vietoj autobiografijos” etikete), 
pateikiančias rašytojo gyvenimo 
kreivės būdingąsias apraiškas. 
Visa tai sulipdant iš įvairiausių 
fragmentų — autorių prasitarimų 
žurnalistams, laiškų, dienoraščių 
ištraukų ir tt.

Ar vertėjo ambicingiems redak
toriams užsikrauti šią reiklią 
naštą, tai kitas klausimas, bet 
faktas faktu, visų šių pastangų 
dėka atsirado ir guli prieš akis 
stambus, arti 900 puslapių, tvir
tai įrištas (spėjamai be lankų pra- 
ganymo) veikalas, pilnas autorių 
nuotraukų (fotogeniškų, atjauni
nančių juos mažiausiai puse šim
to metų), pilnas autografų fak
similių, bibliografinių žinelių. Ir 
visa tai, kas be ko, palydi daly
kiška, aptarianti techninius rei
kalus, pratarmė. Žodžiu, solidus 
biobibliografinis žinynas, puiki 
parankinė knyga (reference 
work, ouvrage de consultation), 
padedanti ieškančiam susirasti 
be vargo ir greitai pageidaujamus 
biografinius duomenis apie išei
vijos plunksnos darbuotojus.

Knygoj atstovaujama 125 auto
riams. Iš jų 31 yra, deja, apleidę 
šią ašarų pakalnę. Atseit maž
daug 98 yra atsiliepę į redaktorių 
kvietimą dalyvauti leidinyje. O 
tai pasigėrėtinai stambus nuo
šimtis. Ar dar kitaip mintį išver
tus — neatsiliepusių į A. Mitkie
nės ir A. T. Antanaičio paragini
mus prisidėti nuošimtis yra visai 
nereikšmingas.

Kitu leidinio privalumu yra tai, 
kad autobiografijos ir jų pakai
talai yra surikiuoti paprasta alfa

, betine tvarka. Atrodytų, kad ki
taip ir būti negali, bet verta pri
simint, kad kai kuriuos žinynuos 
(pvz., Lietuvos TSR rašytojuos) bū
davo prasimanoma sudėlioti teks
tus, skirstant juos pagal amžių, 
akių spalvą ir tt. Taip pat būdavo 
sugebama nugrūst bibliogra
finius duomenis kažkur į leidinio 
pabaigą. Visa tai nebūdavo jokia 
paslauga skaitytojams ir tenka 
padėkot Egzodo rašytojų ren
gėjams, kad jie pasibodėjo tokio 
„intelektualinio” rafinuotumo.

Pratarmėse užsimenama, kad 
autobiografijų žanras nesąs lietu
viams svetimas, kad esam turėję 
Lietuvoj tolimų pirmtakų. Jais 
laikytinos Vainikų (1921), Ant
rųjų vainikų (1936) ir Žemaičių 
poezijos (1938) antologijos. Vėliau 
(arčiau mūsų tragiškojo laikotar
pio) kas dešimt metų pasirodan
tys, pradedant 1957 metais, auto
biografijų sąvadai, vadinami Lie
tuvos TSR rašytojų vardu. Leis
tina būtų suabejoti, ar mūsų tė
vynainiai yra taip pažengę auto
biografiniam žanre. Iš tiesų, 
stambi dalis leidinyje įdėtų auto
biografijų yra sukurpta ant „cur-

„Egzodo rašytojų” (Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjunga, 1994) viršelis

riculum vitae” banalaus kurpa
lio, o Bernardas Brazdžionis atvi
rai prisipažįsta neturėjęs sėkmės 
šioje srityje. Savo sąranga Egzodo 
rašytojų žinynas, primena savo 
tarybinį pirmtaką.

Su vienu dideliu ir esminiu 
skirtumu. Jau nekalbant apie 
tokius dalykus kaip stilistinę 
apdailą, retorinį toną ar būtinybę 
pasmilkyti partijai ir vyriau
sybei, tarybiniuose rašytojų sąva
duose buvo atstovaujama žmo
nėms, apturėjusiems Rašytojų są
jungos nario kortelę. Atseit pro
fesionalai, įrodę savo rašytojišką 
patirtį bent dviejų išleistų knygų 
pavidalu.

Vytautas KaNiulia
Smuikas, natiurmortai

Aliejus

Egzodo rašytojų žinyno rengėjai 
ir leidėjai buvo šiuo atžvilgiu kur 
kas liberališkesni, sukalbamesni. 
Ne vien jie nėra pasitikrinę, ar 
atsiliepusių žmonių esama Lie
tuvių rašytojų draugijos užsienyje 
pilnateisių narių, bet, atrodytų, 
jų per daug nesisielota, ar jie yra 
išleidę kokį veikalėlį, ar ne. Iš vi
so keista, bet pratarmėje nesama 
jokių nuorodų į tai, kokiais šal
tiniais vadovautasi, susidarant 
kviestinųjų dalyvauti asmenų 
sąrašą. Leistina spėlioti, kad re
daktorių naudotasi daugeliu an
tologijų, įskaitant ir Trečiuosius 
vainikus (1975), bet kad pagrin
diniu, kontroliniu, sąrašu bus

buvęs Lietuvų egzodo literatūros 
1945-1990 pavardžių indeksai.

Faktiškai, šiedu leidiniai vie
nas kitą papildo. Ypačiai biblio
grafinėje plotmėje. Kaip žinome, 
yra buvę priekaištų, kad Kapi
taliniame veikale Lietuvių eg. >- 
do literatūra 1945-1990 kai kurie 
autoriai, ypač vaikų literai ūros 
kūrėjai, buvę paminimi pažymė
tinai glaustai. Šiuo kartu visiems 
yra sudaromos sąlygos pasipa
sakot apie save plačiau, išvardi
nant visas savo išleistas ar netgi 
rankraščiuose esančias knyga

Kas be ko, palyginus aptaria
mąjį leidinį su Lietuvos egzodo li
teratūra 1945-1990 tenka konsta
tuoti, kad mirusiųjų rašytojų at
rankos atžvilgiu Egzodo rašytojai 
ne be apgailėtinų spragų. Vien 
skubomis užmetus ak), tenka pa
sigesti tokių pavardžių kaip Ju
lius Kaupas, Antanas Rūkas, An
tanas Jasmantas (Antanas Ma
ceina), Vincas Ramonas, -Jonas 
Grinius ir 1.1. Tokių „praganytu” 
autorių priskaičiuotina nemažiau 
trisdešimties.

Priekaištauti, žinoma, sveika, 
bet klausimas, ar dera šiuo atve
ju kaltint redaktorius neapsižiū
rėjimu? Atsakymas trumpas ir 
kietas: ne. Iš leidinio pratarmė:, 
akivaizdu, kad redaktoriams visi 
šie vardai (veik išimtinai vyres
nės kartos rašytojų) buvo žinomi 
ir kad jie nepagailėjo pastangų, 
kreipdamies į įvairius išeivijos 
žmones (gimines, pažįstamus) 
gauti medžiagos saviems „vietoj 
autobiografijos” sudurstymams. 
Deja, jų paieškas lydėjo nesėkmė.

Kadangi apie tuos rašytojus bu 
vo kalbama Lietuvių egzodo lite
ratūroj ir šiaip enciklopedinio po
būdžio tiek Lietuvoj, tiek išeivi 
joj išleistuose leidiniuose, Egzodo 
rašytojų redaktoriams liko dvi 
išeitys: arba tų autorių visai 
neminėti, arba pakaišyti ivo 
žinyną biografinėm žinelėm, iš- 
sigraibytom iš Lietuvių enciklo 

pedijos puslapių. Tas antrasis 
pasiūlymas verstis kamšalais iš 
Lietuvių enciklopedijos pasimatė 
redaktoriams atmestinu. Vienin
teliu tokiu, tarp kitko, svetim
kūniu leidinyje yra tekstas, paly
dintis lakonišką Bernardo Braz
džionio pasisakymą, ir jis aiškiai 
iškrenta iš žinyno visumos. Ap

(Nukelta į 2 psl.)
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Monografija apie Vladą Jurgutį
JUOZAS PAŽEMĖNAS

Antrojo pasaulinio karo eigo
je vokiečių užmačios mobilizuoti 
Lietuvos jaunimą į jų karinius 
dalinius atsimušdavo į lietuvių 
tautos atkaklų pasipriešinimą. 
Tam pasipriešinimui palaužti 
1943 m. jie mėgino priversti 
Lietuvos inteligentus išleisti 
kreipimąsi į jaunimą, kad jis 
registruotųsi į vokiečių dali
nius. Kovo 13-15 d. vokiečių pa
reigūnai veltui bandė išgauti ir 
prof. V. Jurgučio parašą po 
tokiu atsišaukimu. Už pasiprie
šinimą ir Jurgutis buvo įtrauk
tas į 46 inteligentų įkaitų 
grupę, suimtų kovo 1617 d. ir 
deportuotų į Stutthofo kon
centracijos stovyklą. Vos atlai
kiusį stovykloj patirtus kanki
nimus 1945 m. gegužės pabaigo
je Sovietų saugumas Jurgutį at
skraidino į Lietuvą. Po poros 
savaičių tardymo jį paleido. Net 
buvo laikinai grąžintas į Vil
niaus universitetą kaip profeso
rius. Savo paskaitose stengėsi 
remtis vien mokslinėmis teorijo
mis bei pažiūromis. Deja, 1946 
m. liepos 23 d. Jurgutis buvo pa
šalintas iš universiteto, „kaip 
nesiliovęs skelbti buržuazines 
teorijas, priešingas tarybinio 
mokslo ir tarybinės valstybės te
orijoms” (E. Laumenskaitė — 
„Vladas Jurgutis”, 56 psl.). 
Buvo priverstas išsikelti ir iš 
universitetui priklausančio 
buto. Susirado kuklų butelį 
Filaretų gatvelėj. Jame gyveno 
iki 1966 m., iki mirties. Pra
radęs auditoriją, pateko į 
skaudžią dvasinę tremtį. Anot 
monografijos autorės, „žinant jo 
meilę pedagoginiam darbui, po
reikį skleisti savo žinias ir būti 
reikalingu, lieka tik įsivaiz
duoti, kokią gilią depresiją 
jautė atskirtas nuo studentų ir 
kolegų. Nuolatinė nervinė įtam
pa dėl neaiškios rytdienos, 
daugiakartiniai nepageidauja
mų asmenų apsilankymai buvo 
naujos, dvasinės izoliacijos 
išgyvenimas... Įtampa kiek at
slūgo tik po kokio dešimtmečio, 
kai nuslinko lagerio grėsmė, at
sirado galimybė užmegzti ryšius 
su išvykusiais iš Lietuvos drau
gais, artimieji išrūpino pensiją 
(1957 m.). Tačiau sveikata jau 
buvo labai palaužta” (67 psl.). 
Iki pat jo mirties Jurgutį globojo 
Emilija Pupėnaitė ir jo auginti
nė dukterėčia Elena Jurguty- 
tė-Venckuvienė.

Tačiau ir po jo mirties
966.01.9 okupantas pasirūpi- 

kad Jurgučio legendinis var-

Audra Adomavičienė „Elenytė ir Jonukaa”, 1994 
Batika

Vladas Jurgutis (1885-1966)

das akademiniuose Lietuvos 
sluoksniuose nebūtų prisimena
mas. Ta izoliacinė užtvara buvo 
pralaužta tik prasidėjus Lietu
vos valstybės atstatymui. Jau 
1990 m. lapkričio 5 d. Lietuvos 
banko salėje buvo suorgani
zuotas viešas Jurgučio 105-ojo 
gimtadienio prisiminimas. 1994 
m. rugsėjo 15-17 d., minint Vil
niaus universiteto 415 metines, 
buvo atidengta universiteto Di
džiajame kieme paminklinė len
ta: „VLADAS JURGUTIS 
1885-1966 m.”

Tada išsipildė jo dukterėčios 
Elenutės senas troškimas — jos 
mylimas dėdė buvo įjungtas į 
tarpą iškiliųjų profesorių, pažy
mėtų tame kieme.

Pagaliau, patį didžiausią ir 
prasmingiausią paminklą jam 
sukūrė ekonomistė Egidija Lau
menskaitė, turinti ekonomikos 
daktaratą už disertaciją „Eko
nomikos mintis Lietuvoje XVI- 
XVII amžiuose”, apgintą 1986 m. 
Ji parengė išsamią ir labai 
patrauklią monografiją, nu
šviesdama joje Jurgučio plačia
šakį gyvenimą ir ypač jo pedago
ginę veiklą bei pasaulėžiūrą 
(„Vladas Jurgutis”. Egidija 
Laumenskaitė. Vilnius, 1994 
„Vilties” spaustuvė, 192 psl.)

Rašydama panaudojo Lietu
vos valstybinio archyvo 
šaltinius ir pasinaudojo pro
fesoriaus dukterėčios Elenutės 
nepakeičiama talka. Monografi
ja pasirodė 1994 m. pabaigoje. 
Autorė 192 psl. kūrinį skiria 
„tiems, kurie rėmė V. Jurgutį 
ir neapleido jo sunkiausiais 
gyvenimo metais”. Jos darbą 
finansavo ir pačią knygą išleido 
Lietuvos bankas. Monografijos 
viršelį puošia Jurgučio 1922 m. 
nuotrauka, kai jis buvo Lietuvos 
užsienio reikalų ministras. Pa
čioje knygoje yra išspausdintos 
26 parinktos nuotraukos. Pažy
mėtina, kad Jurgutis buvo kilęs

iš gausios šeimos — turėjo du 
brolius ir dvi seseris.

Autorė pirmiausia iškelia Jur
gutį, kaip pirmąjį Lietuvos ban
ko valdytoją (1922-1929), įvedu
si litą į Lietuvos piniginę apy
vartą. Tad jis pagrįstai vadina
mas lito tėvu. Toliau ji pagrįs
tai svarbiausią dėmesį kreipia 
į Jurgutį kaip didį pedagogą — 
dėstytoją. Pradėjęs akademinį 
darbą 1925 m., jį tęsė iki 1943 
m., kai vokiečių okupacinė val
džia uždarė Lietuvos aukštąsias 
mokyklas. Savo paskaitomis jis 
sudomindavo studentus dėsto
muoju kursu ir tuo pačiu juos 
paskatindavo savarankiškai 
galvoti. „Universiteto pro
fesoriaus uždavinys — pirmiau
sia išauklėti studentus pro
tingais žmonėmis, vėliau — pro
taujančiais asmenimis ir tik 
pagaliau mokslininkais”, auto
rė cituoja Jurgutį (38-39 psl.). 
Savo 1958 m. laiške man pabrė
žė, kad „per mokymą žmogus 
įsiamžina, neišnyksta kaip dū
mas, išblaškomas vėjų”. Tiesa, 
pats mokymas ir mokslinė kū
ryba esąs sunkus darbas, 
„tačiau laimingi tie, kurie gali 
tokį darbą dirbti. Tą laimę tik 
tuomet pradedi suprasti, kada 
jau pats nebepajėgi nieko pro- 
duktingo bedirbti”.

Jis pats nemėgo teorinių kons
trukcijų. Todėl ir pasirinko 
mokymo, o ne mokslininko ke
lią. Jo pagrindinį mokslinį pa
likimą sudaro šie veikalai, 
išleisti 1938-40 m.: „Finansų 
mokslo pagrindai”, „Pinigai” ir 
„Bankai”. Autorė, juos vertin
dama, pažymi, kad „šios studi
jos... yra artimos vadovėlio tipo 
darbams” (85-86 psl.). Pabaigoje 
ji prideda: „Šiandieninės pa
saulinės literatūros fone... V. 
Jurgučio studijos yra jau praei
ties dalykai. Tačiau Lietuvos 
mokslinėje literatūroje dar ir 
šiandien šie darbai pasaulinio 
finansų bei kredito mokslo fun
damentalios analizės požiūriir 
yra ne tik ’alfa’, bet 'omega’ ” 
(99 psl.).

Jurgutis ekonomiką studijavo 
1910-1913 metais Muenchen’o 
universitete. Tuomet Vokietijoj 
vyravo empiriškai istorinė 
ekonomikos mokykla. Tenai jis 
ypač žavėjosi savo profesorių 
Lujo Brentano ir W. Lotz dar
bais. Todėl ir Jurgutis, rašy
damas ar nagrinėdamas bet ku
rį klausimą, pirmiausia iškelia 
jo istorinę pusę. Autorė skiria 
tam net atskirą skyrelį, pava
dintą „Istorinė refleksija V. 
Jurgučio darbuose” (100-108 
psl.) Tą „istorinę refleksiją, 
esančią tartum prigimtine V. 
Jurgučio darbų savybe, lėmė ir 
didžiulė meilė istorijai, ypač 
savo krašto istorijai”.

Netekęs auditorijos, Jurgutis 
atsidėjo Lietuvos ūkio istorijos 
tyrinėjimams, rankraštyje pa
likdamas „Didžiosios Lietuvos 
Kunigaikštijos finansus” (250 
psl.). Grąžintas 1945 m. į Vil
niaus universitetą, buvo užsi
mojęs paruošti studentijai skir
tą ir didesnį darbą apie „Moksli
nio darbo sistematiką ir ekono
mikos mokslų metodiką”. Paša
lintas iš universiteto 1946 m., 
rašymą nutraukė, palikdamas 
171 psl. rankraštį. Pagaliau 
autorė dalį knygos (124-41 psl.) 
skiria Jurgučio „Užrašams”, 
kuriuos išsaugojo jo dukterėčia. 
Tuose užrašuose išreikštos min
tys padrąsinę autorę kalbėti 
apie Jurgučio pasaulėžiūrą. 
Juose rasta ir Jurgučio parašyta 
„Totalinių valstybių lagerių 
kalinių malda”.

Knygos pratarmėje, datuotoje 
1993.12.23, autorė prisipažįsta: 
„Rašant šią knygą, be įdėto dar 
bo, apmąstymai ir rašymas apie 
V. Jurgutį suteikė ne vieną dva- 

1 sinio pakilimo akimirką. Tai

buvo daugiau mielas, negu sun
kus darbas...” Baigdama, ji pri
deda: „Skaitant V. Jurgučio 
darbus net nepastebi, kaip at
siranda ir apima tas veikimas, 
stiprinantis ir keliantis, įpa
reigojantis ir padrąsinantis” (123 
psl.). Autorei neteko klausyti V. 
Jurgučio paskaitų. Ji gimė „per 
vėlai” — 1955 metais Vilniuje.

Audra Adomavičienė. Batika. Dekora
tyvinis šalis. 1995.

.... Batika ic keramika
Balandžio 21 dieną Čiurlionio 

galerijoje, Jaunimo centre, Čika
goje, atsidarys Audronės Adoma
vičienės batikos ir Noros Aušrie- 
nės keramikos paroda.

Audronė Adomavičienė yra bai
gusi Dailės institutą ir šiuo metu 
gyvena Klaipėdoje. Nuo 1980 me- 

~tų dalyvauja parodose, yra suren
gusi keletą personalinių parodų 
Lietuvoje ir Prancūzijoje. Meni
ninkės darbai pasižymi dekoraty
vumu ir spalvingumu. Anksty
vesniuose — kartojasi paukščių ir 
gėlių motyvas, greičiau dramatiš
kas, negu tradiciškai saldus. Vė
lesniuose darbuose — egzistenci
nės problemos; atsiranda vieniša 
žmogaus, žmogaus - paukščio fi
gūra. Pati autorė sako: „Kūryba 
man yra lengvas žaidimas be 
taisyklių”.

Nora Aušrienė, šiuo metu gyve
nanti Čikagoje, parodoje išstatys 
keramikos darbus — porceliani
nes vazas: asimetriškas, kampuo
tų, spiralinių formų, daugiau 
dekoratyvias, negu funkciona
lias. Norint pabrėžti natūralų 
porceliano medžiagiškumą — vy
rauja balta spalva, matinė, 
švelnios struktūros glazūra, per
šviečiamai plonos vazų sienelės.

Nora Aušrienė Vaza, 1994 Vaza, 1994

-------
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Išeivijos rašytojų parašai knygos „Egzodo rašytojai” viršelyje
•i :ri •.

Išeivijos rašytojų 
autobiografijų sąvadas

(Atkelta iš 1 psl.)
gailėtinas šis „išpuolis” dar ir 
kita prasme. Rasit, tai likimo iro- 
ronija, bet praėjusių metų Ne
muno žurnalo (1994, Nr. 1) buvo 
spausdinamas pasigėrėtinai įdo
mus Brazdžionio pasikalbėjimas 
su Nemuno žurnalo redakcijos 
nariais (jie jį tiesiog ištardė). To 
pokalbio tekstas puikiai galėjo 
pasitąrnaut kaip „vietoj autobio
grafijos” tekstas, bet spėjamai jis 
pasirodė per vėlai.

Iš viso šioj vietoj prašosi keli 
patikslinimai bei paaiškinimai. 
Kadangi iš viršaus Egzodo rašy
tojai labai giminingi kitataučių ir 
savųjų biobibliografiniam žiny
nams a la Tarybų Lietuvos rašy
tojai. Biobibliografinis žinynas. 
(Vilnius: Vaga 1984), yra visai 
natūralu priekaištaut, kad jo 
nesama išsamaus. Juk taip 
patogu turėt visus duomenis 
viename daikte.

Bet ar nepasiklystam priekaiš
taudami esminiuose dalykuose? 
Egzodo rašytojai, kaip sakėm, 
puiki parankinė knyga, bet iš es

mės tai yra kur kas intymesnio 
pobūdžio veikalas negu paprastas 
žinynas. Tai autobiografijų są
vadas, atseit santalka tekstų, ku
riuose autoriai išsako savo pasau
lėjautą, kūrybinius rūpesčius, 
savo žvilgį į amžiaus problemas, 
nekalbant apie visokį eschatolo
ginį maudulį. Kad Egzodo rašy
tojų redaktoriams itin rūpėjo per
teikti tą „išpažintinę” dimensiją, 
liudija ir „vietoj autobiografijos” 
pakaitalai. Yra būtina pažymėti, 
kad labai stambi dalis tų „re
konstrukcijų” yra sukurta pažy
mėtinai sumaniai ir meniškai: 
Antano Gustaičio, Henriko Ra
dausko, Jono Aisčio ar Mariaus 
Katiliškio atvejai. Meistriška 
laikytina Vlado Šlaito pseudoau- 
tobiografija, aiškiai sukurta ne 
kokio semiotikos laboratorijos 
darbininkėlio, bet žmonių, iš
gyvenančių grožinės literatūros 
poveikį.

O dėl autobiografijų aplamai, 
verta irgi prisiminti, kad nors 

-stambi jų dalis yra trafaretinio, 
kanceliarinio „curriculum vitae”

pobūdžio, vis vien jų santalka re
prezentuoja keistą klajoklių - 
prieš - savo - valią („politinių 
pabėgėlių”, kaip save teisingai 
pavadino A. J. Greimas) pa
dermę. Nenuostabu, jei autobio
grafijų įvairovė nemaža. Esama 
lakoniškų pasisakymų h la 
„Gimiau Veiveriuose... vaikystė 
ir jaunystė prabėgo Šančiuose... 
per nesusipratimą gyvenu Ame
rikoj. Čia, atrodo, ir numirsiu. 
Nei šis, nei tas”. Esama įvairiau
sių genealoginio medžio atsišako
jimų aprašymų. Bet akivaizdu, 
kad politinių įvykių raida 
1989-1991 metais vertė ne vieną 
peržvelgt kritiškiau savo gy
venimo raidą, užbrėžiant brūkš
nį ant praeities. Kadangi žinynas 
buvo skiriamas Lietuvos skai
tytojams, kai kam pasimatė pra
vartu paberti savo tekste žinelių 
apie garbingą tėvynės praeitį. 
Kitiem tai buvo proga išsipasako
ti savuosius pabėgėlio ir naujaku
rio vargus. Dar kitiems žinynas 
pasimatė patogia estrada, pafilo
sofuoti apie lietuvišką diasporą, 
išeivijos misiją ir panašius daik
tus. Šiuo atžvilgiu yra didžiulis 
skirtumas tarp Egzodo rašytojų ir 
trafaretinių Who’s Who ar Who 
Wew Who, nes tam tikra prasme 
ši knyga yra lietuviškosios 
diasporos istorija. Išskirtino bran
dumo tekstais, iššaukiančiais 
skaitytojo sąmonėj minčių spie
čių, rašančiam, pavyzdžiui, pasi
rodė A. J. Greimo, Tomo Venclo
vos, Aušros Maruos Sluckai- 
tės-Jurašienės, Liūto Mockūno, 
Algirdo Landsbergio, Jurgio 
Jankaus autobiografijos ir Iccho- 
ko Mero „credo” (kurį jis vadina 
„kalbele”).

Ar šis leidinys susilauks, ir ko
kios, reakcijos iš skaitytojų, neži
nia. Verčiau nespėlioti. „Pažan
gūs” literatūros mokovai, kaip 
žinome, nevertina ir bodisi bio
grafine medžiaga „giluminiuose” 
savo ieškojimuose. Laimei, knyga 
skiriama ne jiems, bet 
nuosaikesniems literatūros tyri
nėtojams ir vidurinių bei aukš
tųjų mokyklų dėstytojams. Ir 
todėl tikėtinasi, kad šio leidinio 
redaktorių triūsas nebus buvęs 
veltui.
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Literatūrinė popietė Baltimorėje
CEZARIS SURDOKAS

Baltimores lietuvių pensininkų 
klubas kovo 19 dieną Lietuvių 
namuose suruošė sėkmingą lite
ratūrinę popietę, kokios jau bent 
per porą pastarųjų dešimtmečių 
nėra buvę.

Akstiną šiai popietei suorgani
zuoti davė iš Lietuvos čia pas 
sūnų Jurgi žiemavoti sugrįžęs 
buvęs baltimorietis, Lietuvos li
teratūrinės premijos laureatas, 
poetas Kazys Bradūnas, kuris da
lyvaudamas ankstesniame to 
klubo susirinkime įdomiai papil
dė Juozo Gailos pranešimą apie 
gyvenimą Lietuvoje.

Popietės programą pradėjo Ka
zys Bradūnas, kartais su trum
pais įvadiniais paaiškinimais 
įvesdamas klausytoją į skaitomų 
eilėraščių nuotaiką ir nukelda- 
mas jį į savo gimtuosius Kiršus, 
prie Donelaičio kapo ar prie 
Vilniaus panoramų. Jeigu reikė
tų parinkti jo šioje popietėje 
skaitytųjų eilėraščių vedamąją 
mintį, tai reikėtų sustoti prie 
eilėraščio „Genties balsu” iš ciklo 
„Prisikėlimo aštuonnytis”, nes jis 
labiausiai tinka dabarčiai. Bra- 
dūr.ai čia, Baltimorėje, aplankė 
tėvų kapus ir kovo 29 dieną vėl 
išvyko į Lietuvą. Ten girdime:

Seną kryžkelės kryžių 
Pakeisdamas nauju,
Tėvas kamienan įrėžė:
1940.

Šiandien jo rankos 
Po Marylando velėna,
O aš rengiuosi kelionėn 
Į Lietuvą,
Lyg egzotišką kraštą,
Į tėviškės dausas,

Kur susitinka „
Išarto kelio vietoje 
Gyvieji ir mirusieji.
Ir kryžius ima giedoti 
Visos genties balsu.

Aleksandras Radžius, astrono
minės poezijos rašytojas, kurio 
naujausiąjį eilėraščių rinkinį 
Ruduo mėnulyje pernai išleido 
Lietuviškos knygos klubas Čika
goje, pirmiausia paskaitė dar 
nespausdintos poezijos apie Kry
žių kalną, o paskui sugrįžo prie 
savo pamėgtosios astronominės 
temos eilių. Čia jis transcenden
tiniu būdu peržengia tolius ir 
įsikūnija mėnulyje ar žvaigždy
nuose: „ir štai — many ruduo, aš 
pats ruduo, Mėnulyje ruduo.” Bet 
jam nebūtina tapti rudeniu ar 
mėnuliu. Jis gali „tėviškės dainą 
dainuoti” jautriai ir nuoširdžiai, 
neatsitraukdamas nuo žemės. 
Štai jo posmai iš eilėraščio 
„Sausio 13-oji”:
Kražiai iš naujo pasikartojo. 
Neverkė motinos 
neašarojo.
Rožinio sveikamariją
kartojo...
kartojo...

Neverkė seserys, 
neaimanavo.
Rankom susikabinę 
tėviškės dainą 
dainavo... 
dainavo...

Stasė Šakytė savo poezijoje 
dažnai naudoja meno sąvokas, 
kuriomis ji išsako intymios 
nuotaikos vaizdą ar išgyvenimą. 
Eilėraštyje „Tyloje” ji pasisako, 
kad „Man begaliniai gera tyloje, 
kurios į tolumą nulinkęs sparnas 
padovanojo horizontą nenugalė
tųjų varsų, nesurinktų į sausą 
šnabždesį ir neįrėmintų paveiks- 
lan.” Vėliau ji kentėjo su įšalu- 
sion tundron patekusiais trem
tiniais, beviltiškai laukiančiais 
vilties. Ir džiaugėsi Lietuvos 
žygiais kelyje į laisvę ir nepri
klausomybę. Savo eilėse ji buvo 
Vilniuje Sausio 13-ąją ir kai 
Vilniaus simfonija grojo Beetho- 
veno Devintąją. Tokių eilėraščių 
ji paskaitė popietėje. Bet visą 
laiką jos akys krypsta į prisikėli
mo saulę, kurioje „spindi mano 
Džiaugsmas” ir į kurią ji eina, 
laukdama išsivadavimo valan-

dos. O tai geriausiai išsako „Pe
lenų dienoje”:

Pašventinti ir kakta paliesti 
Pelenai,
pasilikite mano 
smegenų raizginy,
Lydėkite mano pulso bangavimą 
Ir visada man priminkit 
Išsivadavimo valandų.

I popietę netikėtai atvyko sve
čias prozininkas ir dramaturgas 
Jurgis Jankus, kurio pasako
jimais „Iš Ipatėlio šnektų”, kaip 
tik tuo laiku spausdinamais 
Draugo atkarpoje, gaivinosi 
daugelis laikraščio skaitytojų. Jis 
čia pat buvo pakviestas dalyvauti 
popietės programoje. Su savo kū
ryba spaudoje jis pradėjo rodytis 
nuo 1923 metų,1938 metais buvo 
išspaudinti du jo romanai: Egza
minai ir Be krantų. Iki šiol jo 
parašyta per pora tuzinų įvairių 
kūrinių. Iš jų premijuoti buvo: 
Vientautų berniukai, Naktis ant 
morų, Namas geroj gatvėj, ir 
„Velnio bala”. Popietėje jis paskaitė 
pasakojimą apie nuostabią birby
nę, kuri grojo taip gražiai kaip 
puikiausia fleita.

Popietės užsklandai išėjo Nepri
klausomybės laikų Lietuvos 
teatro vienas iš žymiausių akto
rių Kauno, Klaipėdos ir Vilniaus 
teatruose — Juozas Palubinskas. 
Lietuvių dramos teatro Augs
burge, Vokietijoje, organizato 
rius, režisierius ir aktorius. 
Pagaliau Baltimorėje taip pat 
buvo pastatęs kelis veikalus su 
mėgėjais. Bet kas yra įdomu, kad
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Literatūrinės popietės šių metų kovo 19 dienų Baltimorėje Juozas Palubinskas, poetai Stasė Šakytė ir Aleksandras 
programos dalyviai: (iš kairės) poetas Kazys Bradūnas, Radžius.
rašytojas Jurgis Jankus, Aldona Marcinkienė, aktorius Antano Dundzilos nuotrauka

ši popietė buvo jo gimtadienio ir 
vardadienio dienoje. Kovo 19 
dieną jam sukako 85 metai. Juo
zinių ir sukakties proga jubiliatą 
pasveikino programos vedėja Al
dona Marcinkienė, susirinku
siems šiltais plojimais pritariant. 
Aktorius programą užbaigė meni
niu dramatiniu skaitymu — 
Kazio Bradūno „Švilpynė” ir 
Alfonso Nykos-Niliūno „Išduotas 
medis” bei deklamacija — mono
logo iš Balio Sruogos veikalo 
„Kazimieras Sapiega.”

Popietė praėjo pakilioje ir

ELEKTRONINĖ LIAUDIES
ORNAMENTŲ KNYGA

Pirmosios lietuviškos knygos 
450 metų jubiliejus Ro gero bus 
įtrauktas į UNESCO minėtinų 
datų sąrašą. Tokį pasiūlymą 
šiai 182 valstybes vienijančiai 
JTO kultūros, švietimo ir 
mokslo organizacijai pateikė 
UNESCO Lietuvos valstybinis 
komitetas.

Komiteto veiklai buvo skirta, 
š.m. vasario 1 d. surengta, 
spaudos konferencija. Jo pir
mininkas, akademikas Lai
mutis Telksnys sakė, kad su 
UNESCO pagalba pradėta 
rengti lietuviškų ornamentų 
elektroninė knyga ir liaudies 
dainų kompaktinis diskas. Tai 
padės ne tik išsaugoti šiuos tur
tus, bet ir paskleisti juos pasau
lyje.

Literatūrinės popietės Baltimorėje programos kovo 19 dienų klausosi Cezaris 
Surdokas ir Kazys Bradūnas.

Antano Dundzilos nuotrauka

šiltoje atmosferoje, rašytojus 
sutinkant ir palydint gausiais 
plojimais, o po programos besivai- 
šinant kava ir užkandžiais, drau
ge besišnekučiuojant ir besidali
nant įspūdžiais iš tik ką praėju
sios nuostabios popietės. Popietė
je dalyvavo apie 70 svečių, kurių 
tarpe buvo vašingtoniečiai: Ais- 
tienė, Dambriūnienė, Vaičiulai
tienė, Baltakis, Dundzila ir kt. 
Popietę suorganizavo pensininkų 
klubo valdyba: pirmininkas A. 
Skudzinskas, iždininkas V. Ba
nys, sekretorė A. Marcinkienė.

Tikimasi, kad naudojant in
formatikos sistemas ir prie
mones, taip“ pat parengtas 
UNESCO arba gautas iš jos, 
ateityje bus galima restauruoti 
lietuvių liaudies dainų įrašus, 
kurių per 80 metų padaryta 
apie 170,000. Kai kurie įrašai 
padaryti dar ant vaško cilindrų 
ir yra pavojus, kad gali žūti. Į 
informacines sistemas planuo
jama įdėti kelių milijonų žodžių 
kartoteką, šimtus tūkstančių 
tautosakos kūrinių, lietuviškas 
pavardes bei lietuviškus vieto
vardžius. Visa tai galėtų tapti 
realiai naudojama pasaulio kul
tūros dalis.

Kultūros ministras Juozas 
Nekrošius spaudos konferenci
joje sakė, kad aiškinamasi dėl 
galimybių įsijungti į UNESCO 
programas „Baroko kelias” ir 
galbūt „Gintaro kelias”. Tai 
sudarytų galimybę plačiau su
pažindinti pasaulio visuomenę 
su Lietuvos architektūra ir tai
komąja daile, taip pat atkreiptų 
dėmesį į šių vertybių išsaugo
jimo problemas. (Elta, 1995.II.2)

MUZIKA TIEMS, KAM 
SUNKU

Lietuvos vyriausybė iš numa
tytų valstybės biudžete paramos 
visuomeninėms organizacijoms 
lėšų 50,000 litų skyrė Lietuvos 
muzikų rėmimo fondui. Šie pi
nigai skirti fondo vykdomai pro
gramai „Atgaiva”.

Lietuvos muzikų rėmimo fon
das — labdaros organizacija, 
kuri sukauptas lėšas naudoja 
talentingų muzikų globai, mu
zikos veteranų paramai, Lietu
vos muzikų atminimui įamžin
ti. Jo renginiai vyksta visoje 
Lietuvoje, o fondo veiklą remia 
įvairios verslo organizacijos.

Šiuo metu fondas įgyvendina 
6 ilgalaikes programas, iš kurių 
svarbiausia ir didžiausia yra 
„Atgaivos” programa. Šios pro
gramos koncertai skirti socialiai 
remiamiems žmonėms, invali
dams, daugiavaikėms šeimoms, 
pensininkams. Labdaros kon
certai rengiami globos įstaigose, 
pensionatuose, parapijų namuo
se ir kitur.

Jūratė Milašiūtė-N arbutienė

KAM DAR LIEPI?

Kam dar liepi, motut, drobes man austi? 
Sėdėti staklėse — jaunos merginos darbas 
ir su rytų žara nurausti
svajonėj vardą prisiminti brangųjį...

Mūs drobės neišbals, nerasiu
obelų sode. Mūs sodus atėmė...
Kam dar liepi, motut, drobes man austi?

1943

SVEIKA, SENATVE!

Vaikystės mano atbalsy, 
sveika, Senatve, tu esi 
tokia tyra, tokia skaisti! 
1982

* * *

Mane motulė neprašyta
pažadina anksti kas rytą.
Mėnulis žvilgteri pro langą — 
ant žemės austą taką randa, 
Motulės austas takas kalba:
— Darbas šventesnis už maldą. 
Auksinėm žvaigždėm šviečia takas, 
Senolių pasakas man seka,
jis kalba širdžiai ankstų rytą 
apie karžygius, kurie krito, 
begindami Tėvynę brangią...
Po žemėmis ginklai jų žvanga 
ir juodbėriai dar tebežvengia...

Žvaigždelių daug, bet saulę vieną 
mes širdžiai turime kiekvienas. 
Viena Saulelė, kaip Motulė, 
kuri aukštam kalnely guli.
Be jos tamsu visam pasauly...
— Greičiau tekėk, Motule Saule!

Mane motulė neprašyta
prižadina anksti kas rytą, 
kad saulei netekėjus kelčiau 
ir miegančius vaikus prikelčiau.

* * *

Kodėl pavasaris gėlių 
taip daug pribarstė palei upę 
ir tie krantai, kurie ją supa, 
linguoja atdusiu žaliu?

Ar kad nakties šalna anksti 
jas tik pražydusias nužertų? 
Ar kad Ofelija skaisti 
vainiką pindama prigertų?

ŽVAIGŽDĖS

Ateina žmonės nusižemint 
ir prieš žvaigždes rankas sau grąžo, 
o jos prieš visą mūsų žemę 
atrodo žvaigždės tokios mažos.

*
Jei mūsų skausmas imtų šviesti 
ir mūs tyli kančia prabiltų, 
užgestumėt jūs, žvaigždės šviesios, 
ir jūs dangaus ugniniai tiltai 
nuo mūsų šauksmo subyrėtų...

Ateina žmonės nusižemint, 
tamsoj rankas į dangų tiesia.
Bet, jei sušvistų mūsų žemė, 
užgestų žvaigždės šviesios.

Jūratė Milašiūtė-N arbutienė gimė 1M4 
eilėraščius pradėjo rašyti jaunystėje. 1M4 metate ištekėją 
ui Jono Vytauto Narbuto, Asnsvššio kaišo redak tari aus, 
kuris 1946 metais ui pogrindinę veiklą buvo nuteistas 
dešimt metų ketėjimo ir pankariems metanu ta teiste 
grįšti J Lietuvą. Kartu su vyru buvo Vorkutoje, iš kur 
vėliau grįžo į Lietuvą. 1993 metate Kaune Vaidota 
Oškinio leidyklos buvo išleistas jos eilėraščių rinkinėlis 
Tirpti debesy.

NORĖČIAU

Sniegule norėčiau būti, 

Debesėliu debesų,

Lapeliu mažos žibutės,
Tik ne kuo esu.

Būt lengvutei, lyg drugeliui. 
Būtų taip gražu,
Pilka dulke viešo kelio,
Upės lašeliu.
Būt ir nieko nebetrokšti, 
Džiaugtis, kad esi,
Būt mažai ir būti bokštu, 
Tirpti debesy...

1942

LIKIMO BURTAI
Bailys; pakol jis gyvas, miršta nuolat, 
Narsuoliui tenka mirti vienąsyk.

Šekspyras, „Julius Cezaris”,

Jei Likimas tavo — žūti,
Giltinė visur kalens.
Veltui pastangos, vaikuti,
Nieks Likimo nepalenks.

Bet, jei tau gyventi skirta,
Kam tas žingsnis atsargus? — 
Pasikvieski pačią mirtį 
Būt gyvenimo sargu.

* * *

Mnža« paukštelis po lapais vienas 
giedantis įrodo, kad vra Dievas.

Vlc-tor Hugo

Dieve mano viskas Tavo, 
ką galvojų, ką jaučiu.
Aš dedu prie Tavo kojų 
sunkią nokti paryčiu.

* * *

Lietuva akele lino. 
pr ie vieškelio, 
tarp vilkų pripažinimo 
ieškanti.

Lietuvu — saujele smėlio 
prie Baltijos.
Išplauksi Kristaus — seno žvejo 
valtimi.

Lietuva mirtim gėlėta, 
mūs Lietuva.
Jei tavęs mes neturėtume, 
ką mylėtume.

* * *

Kai švinta diena,
tu žvaigždele viena — 
nėr mėnulio brangaus, 
kitoj pusėj dangaus 
vaikšto jis su kita.

Mūsų dangus
padalintas per pus — 
vienoj pusėj šviesa, 
kitoj pusėj tamsa, 
panaši į kapus

bet dangus —
bet švytėjimas —
ir ten
ir ten.

t
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Jubiliejinio koncerto

dainoms nuskambėjus...

JURGIS JANUŠAITIS

Ne tik Čikagoje, bet Ameri
kos, Kanados lietuvių telkiniuo
se garsiai kalbama apie retą 
užsienio lietuvių gyvenimo įvy
kį — „Dainavos” meno an
samblio jubiliejinę šventę, kurią 
švęsime šių metų balandžio 23 
diena Čikagoje.

Apie „Dainavą” kalba jos 
steigėjai, pirmieji vadovai, pir
mieji choro ir tautinių šokių 
dalyviai. Kalba daugelį metų 
ansamblyje dainavę. Štai 
Aleksas Smilga, nuo pat pir
mosios dienos „Dainavos” daly
vis, ištvėrė visas ansamblio ke
liones, ir šiandien jo balsas 
tebeskamba „Dainavos” an
samblyje. Jis prisimena bena
mių dienas, neviltį Antrajam 
pasauliniam karui pasibaigus, 
prisimena didžiąją ir garsiąją 
Hanau tremtinių stovyklą, ku
rioje pradėjo burtis gražiabalsiai 
į būrelį ir užtraukė pirmąsias 
lietuviškas dainas, kurios rami
no, guodė tremties kelionėje tė
vynainius. Skambėjo Hanau 
stovyklos rajonas nuo dainų, tai 
buvo tarytum maža Lietuvos 
salelė.

Ne tik Aleksas Smilga, bet 
dar daug, daug, kitų, iš*'’ ''dusių 
plačiame pasaulyje „L navą” 
prisimena pačiais gražiausiais 
žodžiais.

Kanadoje Ed. Daniliūnas, ne
galuodamas, sielojasi, kad 
negalėsiąs dalyvauti „Daina
vos” šventėje, o jis juk pirmasis 
įžiebė ansamblio gyvybės ugnį 
ir dirbo, kad „Dainava” augtų, 
dainuotų, išliktų. Menu ir 
Albiną Dzirvoną, tą darbščiąją 
bitelę, „Dainavai” pašventusį 
daug gražių savo gyvenimo 
dienų.

Ir kai sugrįžti į nuskubėjusius 
metus, kai mąstai apie „Daina
vos” nueitą kelią, džiaugiesi an
samblio ištverme, įnašu į mūsų 
nevilties dienas, į mūsų meno 
vertybių išlaikymą. Darbštusis 
kolega Juozas Žygas, be abejo, 
kaip jubiliejinio leidinio redak
torius, sukaups daug istorinės, 
ansamblį liečiančios medžiagos.

Taigi jubiliejus čia pat. 
„Dainavos” ansamblio vadovas, 
jaunas, talentingas muzikas Da
rius Polikaitis tvirtai laiko 
dirigento lazdelę, neatlaidžiai 
dirba, repetuoja ir ruošia aukšto 
meninio lygio sukaktuvinį kon
certą. Apie jį kalbės muzikai. Gi 
mūsų visų pareiga toje meno 
šventėje be išlygų dalyvauti. 
Maria aukštesniosios mokyklos 
auditorija jau paruošta. Ten 
susirinksime apie pusantro 
tūkstančių „Dainavos” ir 
dainos gerbėjų. Svarbu nedel
siant įsigyti į koncertą bilietus.

„Dainavos” ansamblis dainuoju pirmoje tremtinių dainų šventoje pokario Vokietijoje. Wuer7.burg‘o mieste.

Norintys gali kreiptis į „Daina
vos” ansamblio pirmininkę 
Danguolę Ilginytę tel.(7O8) 
974-9532.

* * *

Po to, kai jau nutils gražios 
dainos, skubėkime į jubiliejinį 
pokylį, kuris vyks tą pačią 
dieną Condessa dėl Mar banke
tų salėje, talpinančioje 500 
svečių. Jubiliejinio komiteto 
banketo komisijos narės — 
darbščiosios rengėjos Sofija 
Džiugienė ir Dana Bazienė jau 
nemiega naktimis, o gyvena 
banketo organizavimo rūpes
čiais.

Mąstydamas apie šventę, esu 
optimistas ir manau, kad gali 
pritrūkti vietų. Tik rengėjos 
labai pageidauja, kad į pokylį 
visi bilietus įsigytų iš anksto. 
Pageidauja sudaryti savo stalus, 
tada nebus „nenoriu su tuo 
sėdėti” ar panašiai, o būsime su 
savo mielais bičiuliais, bičiulė
mis, tada ir nuotaika bus gera, 
daugiau patirsime džiaugsmo. 
Tad skubėkite. Kreiptis galima 
į Sofiją Džiugienę tel. (708) 
423-1681.

Šventės rengimo komiteto pir
mininkė Irena Kriaučeliūnienė 
su didele viltimi žvelgia į 
„Dainavos” jubiliejaus sėkmę.

Ji rašo: „Visuomenė atsiliepia 
aukomis, kurias galima dar 
siųsti. Iš Kalifornijos atsiliepė 
nuoširdus aukotojas Aleksan
dras Atutis, užsisakė bilietus, 
dalyvaus ir šventėje. Stalų 
užsakymas vyksta sėkmingai. 
Turime vilties, kad salė bus 
pilna mielų svečių...”

Su gražiausiais linkėjimais 
„Dainavai” atsiliepė ir pir
mosios dainavietės ar Čikagoje 
ilgai dainavusios ansamblyje, 
dabar gyvenančios Daytona 
Beach, FL. Tai Amalija Jagutie- 
nė ir Birutė Kožicienė. Jos, 
sveikindamos ansamblį, rašo 
poeto Vaičaičio žodžiais: „Vai 
lėkite, dainos, iš vargo nupin
tos,/ Paguoskite širdis, kelkit 
jausmus”. Jos abi pasakoja daug 
gražių išgyvenimų, patirtų dai
nuojant ansamblyje.

Dr. Leonas Kriaučeliūnas, 
vienas iš ansamblio globėjų, 
nuoširdžiai rūpinasi telkdamas 
ansambliui šia proga lėšas. At
siliepimai geri, „Dainava” 
įvertinama aukomis ir parama. 
Dr. L. Kriaučeliūnas nuošir
džiai visiems dėkoja „Dainavos” 
vardu.

Jubiliejaus minėjimas bus 
pradėtas iškilmingomis pamal
domis Šv. M. Marijos Gimimo 
šventovėje, Marųuette Parke, 
kur šv. Mišias aukos klebonas 
kun. Jonas Kuzinskas.

Čikagos Lietuvių operos choras, kartu su solistais Dana 
Stankaityte, Margarita Momkiene, Jonu Vazneliu, Lijana 
Kopūstaite, Antanu Tveraga ir Genovaite Bigenyte atlikę 
programą šiemetiniame „Draugo” koncerte, įvykusiame 
sekmadienį, balandžio 2 dieną, Jaunimo centre, Čikagoje.

Viduryje: Lietuvių operos vadovas ir dirigentas Alvydas 
Vasaitis, kairiame šone — akompaniatorius pianistas 
Ričardas Šokas, dešiniame — akompaniatorius pianistas 
Manigirdas Motekaitis.

Jono Tamulaičio nuotrauka

Š.m. balandžio 2 d. popietė 
Jaunimo centre buvo ypatinga, 
skirtinga nuo kitų. Tą popietę 
įvyko labai sėkmingas „Drau
go” koncertas, kuris ne tik pra
turtino mūsų kultūrinį gyve
nimą, bet paliko neišdildomą, 
mafcnų prisiminimą.

Koncerto programą atliko 
Čikagos Lietuvių operos choras, 
solistai: Dana Stankaityte, 
Margarita Momkienė, Jonas 
Vaznelis, kurie mums jau 
seniau pažįstami, taip pat solis- 
tai-svečiai: Lijana Kopūstaite, 
Antanas Tveraga, Genovaitė 
Bigenytė; solo partijas iš choro: 
Natalija Aukštuolienė, Gražina 
Stauskaitė, Aldona Buntinaitė, 
Eglė Rūkštelytė-Sundstrom,

Apie muziką Vincą Mamaitį
ALFONSAS NAKAS

Vincas Mamaitis gimė 1907 m. 
liepos mėn. 21 d. Žemojoje Pane
munėje, Šakių apskrity. Tėvai 
Karolis ir Teofilė (Bulakaitė) 
Mamaičiai Nemuno pakrantėje 
turėjo ūkelį ir augino didelę 
šeimą: keturis sūnus ir dešimt 
dukterų.

Mokėsi Kauno „Aušros” gim
nazijoje. Tarnaudamas Lietuvos 
kariuomenėje 1932-1934 metais, 
lankė Kauno Muzikos konserva
toriją, kur įsigijo muzikos 
mokytojo teises.

Pasitraukė į Vakarus nuo rau
donojo maro su šeima 1944 metų 
vasarą. Ne arkliais, kaip daugu
ma ūkininkų, ir ne traukiniais, 
kaip dauguma miestiečių, bet 
garlaiviais. Kelionė buvo itin 
nuotykinga bei pavojinga, ypač 
kai buvo tapęs garlaivių kapito
nu. Tik vėlų rudenį pasiekė Ku- 
estrin’ą prie Oderio, netoli Berly-

Dėkojame
Bronius Mačiukevičius, Vaclo
vas Momkus. Koncertą koor
dinavo ir visą programos pa
ruošimo naštą nešė Lietuvių 
operos vadovas bei dirigentas 
muz. Alvydas Vasaitis. Jo neiš
senkanti kantrybė ir profe
sionalumas suteikė puikius 
rezultatus, kuriais gėrėjosi 
gausi publika. Renginių komi
tetas reiškia ypatingą padėką 
muzikui Alvydui Vasaičiui už jo 
pasiaukojimą ir darbą be 
honoraro.

Nuoširdus ačiū visiems solis
tams, akompaniatoriams Ri
čardui Šokui irJVlanigirdui Mo- 
tekaičiui; Lietuviu operos cho
ro valdybos pirm. Vytautui Ra
džiui ir visiems valdybos

no, iš kur 1945 metų vasarį teko 
trauktis toliau į vakarus, į Vokie
tijos gilumą.

Karui pasibaigus gyveno anglų 
okupacinėje zonoje, Meerbeck’o 
išvietintųjų stovykloje. 1947 
metais išvyko į Angliją. Ten su 
šeima praleido 15 metų. 1962 
metų rugsėjo mėnesį emigravo į 
Ameriką ir įsikūrė Elizabeth, 
New Jersey. Išėjęs pensininko 
poilsiui, 1979 metų gruodžio 
mėnesį apsigyveno Sunny Hills, 
Florida. Tikrai poilsiauti pradėjo 
tik 1993 metų gegužės mėnesį, 
nes ir Sunny Hills jo laukė pa
grindinis viso gyvenimo užsiėmi
mas — chorvedyba. Priėjo veiklos 
Sunny Hills dar grįšime.

Jau „Aušros” gimnaziją lanky
damas, Vincas Mamaitis pajuto 
muziko pašaukimą. Pirmas mu 
zikinių žinių teikėjas jam buvo 
profesorius Juozas Naujalis. Teo
rines žinias gilino ir fortepijonu 
skambinti mokėsi pas Antaną 
Nacevičių. Mamaitį traukė cho
rai. Tarp 1929-1934 metų vadova
vo Kauno Karo policijos mokyk
los chorui, su kuriuo dažnai daly
vaudavo Kariuomenės pusvalan
džiuose Kauno radiofone. Tar
naudamas Žemės ūkio ministeri
joje 1937-1940 metais vadovavo 
Žemės ūkio mokyklos šaulių vyrų 
bei moterų chorams. Kartu su J. 
Kudoku 1939-1940 metais vado
vavo „Dainos” draugijos chorui 
Kaune, o 1940-1941 metais buvo 
Vilniaus Filharmonijos liaudies 
ansamblio vadovo Jono Švedo 
padėjėju.

Meerbeck’e, iki išvykimo į 
Angliją (1945 47 metais), suorga 
nizavo ir vedė mišrų chorą.

Vos patekęs Anglijon, Byfleet 
pereinamoje stovykloje radęs 
balsingų vyrų būrį, suorganizavo 
didelį chorą ir mėnesio laikotar
piu anglų visuomenei surengė 
net 12 koncertų. Londone įsikūrė 
1947 metų spalio mėnesį ir grei
tai pradėjo vargonininkauti

nariams, dėkui kiekvienam 
choro nariui ir narei už paauko
tą laiką, patirtą nuovargį ir 
pareigingumą, ruošiantis tam 
šauniam koncertui. Dėkojame 
„Margučio” radijo vedėjui 
Petrui Petručiui už koncerto 
garsinimą. Širdingai įver
tiname ir dėkojame visiems už 
aukas ir sveikinimus koncerto 
programai; tariame ačiū vi
siems, atsilankiusiems į kon
certą arba kaip nors prisidė- 
jusiems prie jo pasisekimo. 
Dėkui nepailstančiai šeimi
ninkei Onai Norvilienei, kuri su 
talkininkėmis vaišino svečius, 
susirinkusius į Jaunimo centro 
kavinę po koncerto.
„Draugo’’ renginių komitetas

lietuvių parapijos bažnyčioje ir 
vadovauti parapijos chorui. Kar
tu su V. Untuliu 1951 m. kovo 31 
d. (suorganizavo lietuvių Dainų 
šventę Nottingham’e. Joje daly
vavo su Londono mišriu ir vyrų 
chorais, su kuriais koncertuodavo 
ir įvairiuose Anglijos lietuvių 
telkiniuose.

Muzikinė Vinco Mamaičio veik
la Amerikoje visada buvo labai 
intensyvi. Elizabeth’e, NJ 
vargonininkaudamas lietuvių Šv. 
Petro ir Povilo parapijoje atgaivi
no chorą ir jį išugdė. Dešimtį 
metų (1966-76) pirmininkavo 
Vargonininkų-Muzikų sąjungai. 
Už tai 1974 metais buvo pakeltas 
Sąjungos garbės nariu. Perėmęs 
redaguoti jau merdintį Sąjungos 
leidinį Muzikos žinios, jį 
patobulino, pasitelkė gerų ben-

Sunny Hills, Florida, „Antrosios jaunystės” choras su savo 
pirmuoju vadovu Vincu Mamaičių: pirmoje eilėje (iA 
kairės) choro vadovas Vincas Mamaitis, vadovo 
pavaduotoja Genovaitė Beleckienė (dabartinė choro 
vadovė), V. Zuhavičienė, E. Lukienė, B. Bočiūnienė, O. 
Adomaitienė, S. Kačinskienė, B. Nakienė, V. Dėdinienė,

J. Schmicker, A. BoguSienė, G. Gečienė, B. Motuzienė. An
troje eilėje: J. Čepukienė, O. Baltutienė, A. Žukauskienė. 
Paskutinėje eilėje: J. Zoruha (mirė l»Mt metais), A. 
Pileckas, V. Macys, B. Čepukns, A. Kvečas, K. Žukauskas, 
V. Labutis, A. Vėlavičius. Nuotraukoje trūksta choro na
rių O. Peleckicnės ir A. Pečkaitienės.

Nauji Beidiniai

• Nijolė Bogutaitė Dėdinienė. 
PIANO TECHNIQUE CON- 
CEPTS. Fifty Lithuanian Folk 
Etudes to Develop Techniųue, Sight 
reading and Musicianship. Portland, 
Maine: Manduca Music Publica- 
tion/The Piano Teachers’ Press, 1994 
56 puslapiai. Kaina — 10 dolerių 
Leidinys gaunamas, skambinant 
1-800-626-3822 arba faksu: 207- 
773 6597.

Piano Techniųue Concepts, Pir
mas sąsiuvinis, vartoja labai 
melodingas lietuvių liaudies 
dainas kaip pagrindą mokyti ir 
įtvirtinti svarbiąsias pianino 
technikos sampratas. Kiekviena 
samprata atskleidžiama keliais 
pavyzdžiais, skirtingais savo 
tekstūra ir stiliumi. Kiekvienas 
etiudas turi pagrindinį ir antrinį 
tikslą. Sąsiuvinis padalintas į 
skyrius (kiekviename skyriuje po 
keturis iki dešimt etiudų), kuriais 
ugdomi specifiniai techniniai įgū
džiai: rankų pozicija, frazavimas, 
tercijų artikuliacija, pakar
tojamos gaidos, gamos, sinkopaci- 
ja ir kt. Pradedantiems, bet jau 
pažengusiems ir taip pat tar
piniams mokiniams šie etiudai ne 
tik lavins techniką, bet suteiks ir 
muzikinio pasitenkinimo. Etiu
dai trumpi, daugiausia AB for
mos. Kadangi liaudies muzikai 
individualistinė interpretacija 
yra savita, kūrybingas mokinys 
ras būdų saviraiškai per lanksčią 
dinamišką ir ritminę interpre
taciją. Kūrinėlių formatas taip 
pat skatina mokinį improvizuoti.

Nijolė Bogutaitė Dėdinienė 
gimė Krakėse, Lietuvoje. Ji yra 
įsigijusi pianino mokytojos dip!o- 
mą Peabody Conservatory of 
Music, kur ji studijavo pas Miec- 
zyslaw Munz. Duųuesne universi
tete yra gavusi B.M. laipsnį 
pianino srity ir M.M. laipsnį 
West Chester University, Penn- 
sylvania iš pianino pedagogikos. 
Ji yra dėsčiusi pianiną Carnegie 
Mellon University, Nazareth Col- 
lege of Rochester ir West Chester 
Community Music School. Piano 
Techniųue Concepts yra pirmoji 
dalis amerikietiškos laidos Lietu-

PIANO TECHNIOUE 
CONCEPTS Book i
Till> l.ithuaiiiun Tolk h ludvs to detrlop 
hthniųu Sigiu-rvudmg und Musicianship

by Nijole Boguta Dėdinos

The Piano Teachers Press

voje išleistos Nijolės Bogutaitės 
Dėdinienes knygos Šaltinėlis 
(Vilnius: Muzika, 1993).

• Vincas Mamaitis. ŠV. MIŠIŲ 
GIESMĖS. Gaidas ir tekstus pa
tui ė Kazys Skaisgirys. Spausdino 
Mykolo Morkūno spaustuvė, Chica- 
go, Illinois, 1995. 20 puslapių. Kaina 
nepažymėta.

Labai dailiai išleistame sąsiuvi
nyje sudėta devyniolika Vinco 
Mamaičio komponuotų giesmių, 
tinkamų giedoti šv. Mišių liturgi
joje. Užsklandoje — Sunny Hills, 
Florida, „Antrosios jaunystės” 
choro valdybos pirmininko Vyto 
Macio žodis ir Alfonso Nako 
trumpa muziko Vinco Mamaičio 
biografinė apybraiža.

dradarbių ir punktualiai kas 
metų ketvirtį išleisdavo po vieną 
numerį per ištisus aštuonerius 
metus. Jo iniciatyva 1972 metais 
buvo išleistas stambus veikalas 
Lietuvis vargonininkas išeivijoje. 
Nors šio veikalo autorius buvo 
muzikas Juozas Žilevičius, Vin
cui Mamaičiui, prieš išleidžiant, 
teko rankraštį sutvarkyti.

Jau manė Sunny Hills, FL. ra
miai poilsiauti, bet negalėjo 
pabėgti nuo per gyvenimą pa
mėgto darbo. Ir čia radęs dainuoti 
bei giedoti norinčių tautiečių, 
balsinguosius sutelkė į chorą, 
kuris pasirinko „Antrosios jau

nystės” vardą. Dvylika su puse 
metų (tarp 1979-ųjų gruodžio ir 
1993-ųjų gegužės) šiam chorui 
reikliai vadovavo, kiekvieną 
savaitę su juo repetuodamas, jį 
lavindamas ir tobulindamas. Ne 
tik kiekvieną sekmadienį choras 
giedodavo Šv. Teresės bažnyčioje, 
bet su dainų repertuaru gražiai 
pasirodydavo ir tautinių bei 
kitokių švenčių progomis. Tiktai 
sveikatai labai susilpnėjus, 
1993-ųjų pavasarį nuo įsipareigo
jimų chorui pasitraukė, jam 
vadovauti palikęs energingą ir 
gabią vadovę Genovaitę Be
leckienę.
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