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Š.m. kovo 11-12 d. savait
galį Čikagoje batų galima pa
vadinti ypatinga lietuvių vie
nybės švente. Galbūt taip atsi
tiko dėl to, kad atėjo laikas 
padėti tašką visiems susi
skaldymams ir mesti iššūkį 
Lietuvai: dėl visų bendros ge
rovės „vienybė težydi"! O 
galbat ir dėl to, kad šį savait
galį stengtasi kuo prasmin
giau paminėti Nepriklauso
mybės atkūrimo dešimtmetį. 
Vienaip ar kitaip, savaitgalis 
visiems, jo renginiuose daly
vavusiems, paliko malonų, il
galaikį prisiminimą. 

Literatūros vakaras 
Kovo 11 d. vakare Jaunimo 

centre įvyko Lietuvių balso 
literatūros konkurso premijos 
įteikimo šventė, dalyvaujant 
ne tik gausiai Čikagos ir apy
linkių publikai, bet keliems 
svečiams iš Lietuvos, jų tarpe 
Lietuvos Rašytojų sąjungos 
pirm. Valentinui Sventickui, 
pirmosios premijos laureatui 
Justinui Sajauskui; publikoje 
taip pat matėme žymųjį Lietu 
vos 
D 
Cleveland, Ohio, dr. Joną Ja
saitį ir daugybe kitų svečių — 
kurių nei išvardinti nedrįs
tame (kas bus jei vieno ar kito 
nepaminėsime?). Svarbiausia, 
salė — pilnutėlė, o publika — 
labai įvairių pažiūrų ir nuo
monių, tą vakarą pamiršusi 
tarpusavius skirtumus ir at
vykusi pasidžiaugti švente, 
kuri jau gan reta mūsų tarpe. 

Programa pradėta Lietuvos 
himnu ir Lietuvių balso redak
toriaus Vytauto Radžiaus pa
sveikinimu, o tolimesnei jos 
eigai vadovavo Dalia Sokienė. 
Maldą, prašant Aukščiausiojo 
palaimos tėvynei ir jos vai
kams, sukalbėjo kun. Riman
tas Gudelis, tuomet į sceną 
buvo pakviesti asmenys, vie
naip ar kitaip su literatūros 
konkursu bei iškilmėmis susi
ję. Tik viena kėdė scenoje 
buvo palikta tuščia — tai sim
bolinė vieta dr. Jonui Adoma
vičiui, kurio dosnumo dėka 
buvo galima skirti premijas už 
Lietuvos partizanų kovų ir 
tremtinių kančių aprašymą. 
Dr. J. Adomavičius — svar
biausias šio konkurso mecena
tas, iškilmėse nedalyvavo, mo
tyvuodamas, kad jis, ne 
garbės ir padėkos ieškodamas, 
skiria lėšas svarbiems lietu
vybės darbams. 

Laureatai ir vert inimo 
komisija 

Gražių padėkos žodžių ir 
linkėjimų Lietuvos Nepriklau
somybės atkūrimo šventes 
proga pasakė LR generalinis' 
konsulas Čikagoje Giedrius 
Apuokas ir LR gen. garbės 
konsulas Vaclovai Kleiza. 
Konkurso vertinimo komisijos 
aktą perskaitė Danutė Bin
dokienė, pastebėjusi, kad kon
kursas (ir jo premijų įteikimo 
šventė) yra geras pavysdys, 
kaip galima vieningai ben
drauti ir dirbti bendram labui. 
Šio svarbaus projekto metu 
artimai bendradarbiavo Drau
go ir Lietuvių balto redakto
riai, nors nelabai tolimoje pra
eityje tarp šių dviejų laik
raščių ideologu08 būta nema
žų sprūdžių. Vertinimo komi
sija sudaryta iš Lietuvoje ir 

JAV-se gyvenančių asmenų, 
bet darbas vyko labai sklan
džiai. Visi penki nariai pasi
sakė kone už tuos pačius 
rankraščius, tad išrinkti pre-
mijuotinus buvo lengva. Kon
kursui atsiųsti 54 rankraščiai 
— visi, išskyrus vieną, iš Lie
tuvos. Juos skaitė ir vertino: 
Lietuvos rašytojų sąjungos 
pirm. Valentinas Sventickas, 
taip pat iš Lietuvos dr. Vilius 
Užtupas; iš JAV: rašyt. Vytau
tas Volertas, Lietuvių rašytojų 
draugijos pirm. Stasė Peter
sonienė ir Draugo vyr. redak
torė Danutė Bindokienė. 

Kaip minėta, pirmąją pre
miją, 5,000 dol., laimėjo Sal-
daporio slapyvardžiu pasi
rašytas rankraštis Suvalkijos 
geografija, kurio autorius yra 
marijampolietis Justinas Sa
jauskas; 

antroji — po 1,500 dol. kiek
viena — teko už rankraštį Lie
tuvos kario likimas, pasi
rašytą J. Ventos slapyvardžiu, 
ir rankraštį Akmenuotas pa
trioto kelias — Močiutės slapy-
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Kauno; Močiutė — dr. Aldona 
Vasiliauskienė iš Vilniaus; 

trečioji premija, 1,000 dol., 
paskirta už rankraštį Užvers
tų šulinių vanduo, pasirašytą 
Austėjos Sėliūtės slapyvar
džiu. Tikroji autorės pavardė 
— Nijolė Gaškaitė Žemaitienė. 
Tarp kitko V. Sventickas pa
darė visiems staigmeną, atve
žęs ir parodęs, dar spaustuvės 
dažais kvepiančią, knygą: 
Užverstų šulinių vanduo! 

Padėkos ir sveikinimai 
Redaktorius V. Kadžius pa

kvietė į sceną J. Sajauską ir 
jam įteikė premiją, o kitiems 
laureatams premijas į Lietuvą 
paprašytas nuvežti Rašytojų 
sąjungos pirmininkas. Premi
jas laureatas tarė gražų 
padėkos žodį konkurso suma
nytojams, vykdytojams ir vi
siems užsienio lietuviams. Jo 
kalba spausdinama šiame 
Draugo šeštadieninio priedo 
numeryje. 

Ypač prasmingai kalbėjo 
rašytojas, literatūros kritikas 
Valentinas Sventickas, apibū

dinęs konkurso eigą, premi
juotuosius kūrinius ir Lietu
vos Nepriklausomybės atkūri
mo sukakties dešimtmetį — 
kas atlikta, kas nejučiomis 
praslydo be dėmesio. Jis, ne
slėpdamas dabarties nesklan
dumų, vis tik į ateitį žvelgė 
viltingai (kalba taip pat 
spausdinama šiame priede). 

Konkurso laimėtojus sveiki
no Lietuvių rašytojų draugijos 
pirm. Stasė Petersonienė, o 
programos vadovė Dalia So
kienė perskaitė kelis sveikini
mus, tarp jų ir Lietuvos prezi
dento Valdo Adamkaus ir Lie
tuvos ambasadoriaus JAV-se 
Stasio Sakalausko; Lietuvių 
balso leidėjų vardu dėkojo Do
mas Adomaitis ir redaktorius 
V. Radžius. 
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Literatūros konkurso premijų (teikimo iškilmėse kovo 11d. Jaunimo centre. Scenoje iš kairės: Lietu
vių balso redaktorius Vytautas Radžius, Domas Adomaitis, Lietuvos Rašytoju sąjungos pirm. Valen
tinas Sventickas, Draugo vyr. redaktorė ir vertinimo komisijos pirm. Danutė Bindokienė, Lietuvos 
Respublikos gen. konsulas Čikagoje Giedrius Apuokas, Lietuvių rašytojų draugijos pirm. Stasė Pe
tersonienė, gen. garbes konsulas Vaclovas Kleiza. Nuotr. Jono Tamulaičio 

Kaip upė, sugriovusi užtvanką 
Valentinas Sventickas 

Dalia MneaO vadovavosi Lie
tuvių balso Uteratai-inio kon-
kurso praaugą Įtaikiam ir Lietu
vos Nepriklausomybes deUmt* 
nacio peaunejUBO programai 
kovo 11 d. Jaunino centro sa
lėje. 

Trečiąją premiją laimėjęs rank
raštis, Nijolės Gaikaites-Žemai-
tienes Užventu šulinių vanduo 
—jau išleistas knyga. 

Meninė programa 
Po neilgos pertraukos meni

nę programą, muzikinę kom-
poziriją „Miškų aidas" atliko 
pats jos autorius rauz. Ri
čardas Šokas, talkinant jo 
vadovaujamam moterų voka
liniam vienetui, gitaristui Vy
tui Katiliui, skaitovui Viktorui 
Jašinskui ir jaunajam Dona
tui Šokui. Tai nauju ir įdomiu 
būdu į atitinkamų dainų bei 
muzikos intarpus įpintos trijų 
premyuotųjų rankraščių iš
traukos. Deja, programa buvo 
labai ilga, tad publika pradėjo 
net nekantraukti. Nepaisant 
nusiskundimų tuo ištęstumu, 
toks montažas, pateiktas gerų 
atlikėjų, buvo tikrai vertingas 
šio vakaro paįvairinimas. 

Pasibaigus iškilmėms di
džiojoje Jaunimo centro salėje, 
dauguma svečių sugužėjo į 
apatinę " patalpą pavakarie
niauti ir pabendrauti. 

Sekmadienio pamaldos 
Nors tai nebuvo literatūros 

šventės dalis, bet lietuvių vie
nybės temą gražiai įprasmino 
ir papildė sekmadienį Švč. M. 
Marijos Gimimo parapijoje, 
Marąuette Parke, vykusios 
ekumeninės pamaldos, daly-, 
vaujant katalikų, evangelikų 
liuteronų ir evangelikų refor
matų dvasininkams bei tikin
tiesiems. Pamaldų tikslas — 
paminėti Lietuvos Nepriklau
somybės atkūrimo šventę su 
gilia padėka Aukščiausiam už 
suteiktą tėvynei laisvę. 

Liturgijoje dalyvavo, lietu
vių evangelikų liuteronų Tė
viškės parapijos klebonas 
vysk. Hansas Dumpys, Švč. 
M. Mergelės Gimimo klebonas 

Šis mūsų susitikimas kovo 
11-tąją tikrai ypatingas. Ne
priklausomybės atkūrimo de
šimtmetį minime ne tik jaus
mais, mintimis ir žodžiais, bet 
ir — padarytu darbu, kurio 
svarba nevienadiene. 

Laikraštis Lietuvių balsas, 
pasitelkęs garbingus mecena
tus, paskelbė konkursą, kurio 
temą apibrėžė, taip: „Bet kurio 
literatūrinio žanro kūrinys 
apie Lietuvos partizanų kovas 
už tėvynę ir tremtinių kančias 
skaudžiausiu mūsų tautos is
torijos metu". Vertinimo komi
sija gavo 54 rašto darbus. Su 
šypsena galima pasakyti, kad 
komisijos nariai turėjo per-
krimsti bemaž 13 kg popie
riaus. Taip pat juokaudamas 
prasitarsiu: maniau, kad bus 
daugiau grafomanijos, tad 
skaitymas būsiąs greitas. Bet 
ne, pasirodė, kad parašyta 

Mykolas Yakaitis, reformatų 
parapijos kun. d. Erika 
Brooks, Ziono lietuvių evange
likų liuteronų parapijos kun. 
Jonas Juozup itis, evangelikų 
liuteronų Bažnyčios Lietuvoje 
konsistorijos narys kun. Val
das Aušra, Šv. Antano kata
likų parapijoje lietuvių sielo
vadoje besidarbuojantis kun. 
dr. Kęstutis Trimakas, Pal. 
Jurgio Matulaičio misijos ka
pelionas kun. Algirdas Palio
kas, SJ, Švč. M. Marijos Gimi
mo parapijos vikaras kun. 
Rimantas Gudelis ir šios para
pijos diakonas Vitas Paškaus-
kas. Pamaldoms vadovavo 
Juozas Polikatis, šv.Pauliaus 
laišką skaitė Jurgita Šedienė, 
jungtiniam ch< rui vadovavo ir 
vargonais pr :arė muz. Ri
čardas Šokas. 

Buvo paruoš.as ir maldinin
kams išdalintas leidinėlis (pa
ruošė kun. V. Aušra), tad visi 
galėjo kalbėti indras maldas 
ir įsijungti į giedojimą. Reikia 

žmonės tikrai 
> pamaldose — 
bėjo nuo gies-
j jos skliautus, 
; kilo nuoširdūs 

pabrėžti, kad 
uoliai dalyvav 
bažnyčia ska; 
mių, o ne tik 
bet ir į dangi 
maldos žodžiai 

Šiomis pamaldomis buvo ne 
tik prasmingn: paminėta Lie
tuvai brandi aisvės sukaktis. 
bet įsijungti i visų krikščionių 
švenčiamus Jubiliejinius 
2000-sius Viešpaties metus. 
Pamaldų sumanytojams ir at
likėjams priklauso padėka, o 
visiems, jose dalyvavusiems, 
dvasinė atgaiva, išsinešta iš 
šventovės, ilgai pasiliks. 

Danutė Bindokienė 

nemažai vertingų kūrinių. 
Taigi pirma išvada: konkur

sas pasisekė, paakino rašyti 
reikšmingomis temomis, pa
skatino kūrybines pajėgas. 
Tad konkurso sumanytojai ir 
rengėjai — garbė jiems — pa
taikė, praturtino mūsų lek
tūrą. 

Antra išvada: gavome ver
tingos prozos ir fakto lite
ratūros, dokumentikos — su 
išliekamąja verte; reikšmin
gesnių poezijos kūrinių, deja, 
nesulaukėme, beveik nebuvo 
dramaturgijos. 

Trečia: yra įsidėmėtino atsi
naujinimo, — greta tradicinio 
pasakojimo kūrinių išvydome 
visai modernios meninės kal
bos ir naujo požiūrio žymių, 
greta aptariamos temos 
kūriniam būdingų tragizmo, 
dramatizmo ir patetikos balsų 
išgirdome smogiškos" ironi
jos, griežto realizmo gaidų. 

Konkursas sumanytas čia. 
Čikagoje. Ką gi — svetur gy
venantys lietuviai dar kartą 
padarė tai, kas nepadaryta 
Lietuvoje. Bet štai kas įdomu 
ir netikėta: beveik visi šių lite
ratūrinių varžybų dalyviai 
buvo iš Lietuvos (išskyrus 
vieną), ir visi laurai atitenka 
Lietuvoje parašytiems kūri
niams. Apie netikėtumą kalbu 
dėl to, kad išeivijoje tautinio 
pasipriešinimo literatūros pa
rašyta daug ir geros, tad ir 
šįkart jos galėjome tikėtis. Bet 
gal ir apie dėsningumą galime 
kalbėti, — sovietmečiu Lietu
voje tokią kūrybą skelbti buvo 
užginta, tad ji išsiskleidžia tik 
dabar. Kaip upė, sugriovusi 
užtvanką. Dar viena staigme
na, verta atskirų ilgesnių ap
mąstymų, — tarp konkurso 
laimėtojų nėra visiems žino
mų profesionalių rašytojų. 

Daug kartų teko darbuotis 
panašiose vertinimo komisi
jose. Nemanau, kad jų spren
dimai yra granitinė tiesa. 
Prisiminkim, pavyzdžiui, B. 
Sruogos Milžino paunksmės 
konkursinę istoriją. Taigi 
būna, kad vieni kūriniai laimi 
premijas, kiti ilgą gyvenimą. 
Vertinant meną sverti sunku 
ir dėtis visažiniu teisuoliu 
nesveika Svarbiausia — ir 
kuriniai, ir jų vertinimai turi 
savo laiko žymių. Tą laiką 
pralenkiantys, tradiciją kei
čiantys kūriniai neretai del to 
nukenčia. Jau pasiryžti už 
tokį balsuoti, bet paskui pa
galvoji, kad tavo sprendimas 
gal pernelyg asmeniškas, kad 
tas vienas tavo balsas tebus, 
kad jis sutrukdvs sutartinį 

Lietuvos Rašytoju sąjungos 
pirm. Valentinas Sventickas. 

komisijos (nejučia galvoji ir 
apie jos sudėtį) sprendimą. Ir 
šįkart buvo vienas kitas kū
rinys, sukėlęs man tokių nu
jautimų. 

Bet pažvelkime pagaliau į 
laimėtojus. 

Pirmą premiją laimėjo Sal-
daporio slapyvardžiu pasi
rašyta Suvalkijos geografija 
— dokumentiškai tikrų trum
pučių vaizdelių pasakojimas 
apie pokario kovas Lietuvos 
kaimuose. Apie partizanus, 
stribus, apie paprastus žmo
nes, kurie pasitinka vienus ir 
kitus savo susigūžusiose sody
bose. Tikri vietovardžiai, pa
vardės ir pravardės, slapy
vardžiai, atsitikimai. Akivaiz
du, kad autoriaus vaikščiota, 
kalbėtasi, užrašinėta. Taigi 
sukurtas, Suvalkijos pasiprie
šinimo mozaikinis vaizdas. 
Įvardinta Suvalkija, bet iš 
tiesų aprėpta ir dzūkų žemė. 
Faktų tikrumas ir išties stebi
nanti jų gausa čia nėra vienin
telė vertybė. Daug nulemia 
pasakojimo būdas ir kūrinio 
nuotaika, Justinas Sajauskas 
— tokia tikroji Saldaporio 
pavardė — sugebėjo atkurti ar 
sukurti tokį įspūdį ir tokį nu
siteikimą: taip ir kova. ir gy
venimo kasdienybė Dokario 
kaime atsparos sąlygomis yra 
tragiška, dramatiška, nenu
spėjama, bet tai dar ne pasau
lio pabaiga, tauta turi iš
silaikyti ir tikrai išsilaikys. 
Pasakojimai trumpi, be jaus
mų pertekliaus ir patetikų, be 
nuosprendžių ir pamokslavi
mų, tačiau su neabejotinu 
prielankumu pasipriešinimo 
keliu einančiai tautai Yra nu
tylėjimų erdves, kurią (skaity
dami) lengvai užpildome savo 
patirtimis ir žinojimaiv kartu 
įsitikindami, kad ne tik plepi 
proza gali būti dam; pa.-akan 

ti. Jauki šypsena, pašaipos 
brūkšnys, gyvai čiurlenantis 
sakinys — šie pasakojimo ypa
tumai tik sustiprina gyvybin
gos, ištvermingos, visa pake-
liančios tautos paveikslą. 

J. Sajauskas 1994 m. yra 
išleidęs prozos knygą Prūs-ja, 
1999 m. — Tauro apygardos 
partizanų vardyną Ištark 
mano vardą (kartu su A. Vilu-
tiene). 

Antrąja premija pagiriami 
du kūriniai. 

Močiutės slapyvardžiu at
siųstos monografijos apie 
Praną Dovydaitį autorė pasi
rodė esanti istorikė Aldona 
Vasiliauskienė. Ji yra para
šiusi disertaciją apie antrąjį 
Lietuvos statutą, išleidusi 
daug knygų — ypač apie lietu
vių katalikišką intelektualinį 
sąjūdį, apie Lietuvių katalikų 
akademijos akademikus, to
liau rašo monografinius dar
bus. 

1941 m. birželio 14-tos pro
tokole, suimant P. Dovydaitį, 
yra užrašas, kad arešto metu 
paimta 50 kg rankraščių. 
Minėdamas bent šią vieną vei
kalo detalę, noriu pasakyti, 
kad istorike, rašydama apie 
profesorių. Lietuvos Nepri
klausomybės akto signata
rą, žymų katalikų veikėją, 
1942-aisiais sušaudytą Seve-
rouralsko lageryje, pati surin
ko daug archyvinės medžiagos 
ir atsiminimų, surado tar
dymų protokolus. 43 profeso
riaus laiškus, pasirėmė anks
tesniais ir naujausiais ty
rinėjimais. Moksliškai nuo
dugniai ir nuosekliai atskleis
ta P. Dovydaičio įvairialype 
veikla, kūryba, kataliko pa
trioto asmenybės žavesys ir 
tragiškas likimas. 

Dabar atsiverskime bemaž 
500 mašinraščio puslapių kū
rinį Lietuvos kario likimas. 
Nemažą jo dalį galėtume va
dinti dokumentuota apysaka 
apie Joną Semašką — legen
dinį majorą Liepą. J. Ventos 
slapyvardžiu šį kūrinį, lai
mėjusį dar vieną antrą pre
miją, komisijai atsiuntė kau
nietė Janina Semaškaitė-
Kliučinskienė. Jos pasakoji
mai teka žurnalistikos ir bele
tristikos paribiais, aprėpdami 
ne tik minėto Majoro Liepos, 
bet ir daugybos kitų parti
zanų, tremtinių bei lage
rininkų kovos, kančių, likimų 
vaizdus. Beletristinių kreipi
nių, dabarties apmąstymų li
teratūrine ir intelektualinė 

Nukelta i ' Dsl 



2 —Nr.56 (11) • 2000 m. kovo 18 d. Literatūra • menas • mokslas D R A U G A S 

Kaip upė, sugriovusi 
užtvanką 

Atkelta iš 1 psl. 
kultūra, pati veikalo sandara 
nėra aukštos prabos, bet vyku
siai pasirinktų ir prakalbintų 
žmonių gyvi, tikroviški pasa
kojimai, net pati „personažų" 
kalbėsena bei jausena sukuria 
panoramišką ir pasipriešini
mo esmes atskleidžiantį pa
veikslą. Pasakojimus perkerta 
trumpi faktų ir dokumentų in
tarpai, Stasio Untulio eilėraš
čiai, pagaliau prie J . Se
maškos asmenybės grąžinan
tys laiškai. J . Semaškaitė so
vietmečiu yra išleidusi knygų 
vaikams ir jaunimui , 1994 m. 
— knygą Vaičėno būrio žūtis. 

Šių dviejų veikalų įverti
nimas netiesiogiai parodo tai. 
ką dabar reikia tiesiai pasaky
ti, — didžiausią dalį konkur
sui pateiktų kūrinių sudarė 
fakto li teratūra, ir komisija 
šią pakraipą deramai pagerbė. 
Ištarkim paprastai: tai darbai, 
kuriuos tautos istorijos, savi
monės ir kultūros labui rei
kėjo padaryti . 

Trečią premiją laimėjo tra
dicijos plėtotė — romanas 
Užverstų šulinių vanduo, kurį 
Austėjos Sėliūtės slapyvardžiu 
iš Šiaulių atsiuntė Nijolė Že
maitienė. Partizanų kova, 
j aunų kovotojų idealai ir bui
tis, jų meilė ir bendravimo 
būdas — visa tai natūraliai 
pina romano intrigą. Jį įdomu 
skaityti, kartu su herojais ir 
autore išgyventi pavojus, viltis 
ir svajas, plaukti tave įtrau-

•.kiančių įvykių greita srove, 
stabtelėti susimąstymo ar lie
tuviško vietovaizdžio užute
kiuose. Graži kalba, neįman
trus pasakojimas, saikinga pa-

. triotinė patetika — visa tai 
žada šiam romanui, pakan
kamą populiarumą, taigi kal
ba apie rašytojos pasitarna-
vimą pačios problematikos 
garbei ir pilietiškos lietuvių 
prozos menui. 

N. Žemaitienė yra išleidusi 
kn3'gas Pasipriešinimo istori
ja, 1944-1953, Žuvusiųjų pre
zidentas, Partizanai apie pa
saulį, politiką ir save. 

Už šios kalbos ribų lieka 
daug kūrinių. Tarkim, buvo 
stiprių apsakymų, t rumpų at
siminimų, kūrinių fragmentų, 
— jie tiesiog negalėjo varžytis 
su dideliais kūriniais. Lieka ir 
įsidėmėtų ypatumų. Bent te
legrafiškai apie juos. Įsidė
mėjau polinkį vaizduoti vai
kus ir jaunimą pasipriešinimo 
ir tremties keliuose. Lig šiol 
mažai tevaizduotą „arbaits-
menų" gyvenimą. Labai skau
dų rašymą apie jau senkančio 
ginkluoto pasipriešinimo gri
masas. Bandymus i jas pa
žvelgti su tragiška ironija, 
pažįstama iš pasaulio lite
ratūros. Pastangas parodyti į 
partizanų būrius infiltruotų 
agentų tikrąją gausą ir bai
sius jų veiklos padarinius, sle
giančios mus lig šiol. 

Antra mano kalbos dalis 
turėtų priminti Lietuvos Ne
priklausomybes atkūrimo de
šimtmetį. 

Atgauti nepriklausomybę ir 
išsilaikyti. 

Toks užsidegimas ir tokia 
užduotis prieš dešimti ar vie
nuolika metų gerokai užstojo 
mūsų galvojimą apie tai. kaip 
tvarkysimės nepriklausomybę 
atgavę. 

Ačiū Dievui, išmintingiau
sios Sąjūdžio galvos buvo 
nutašiusios pirmuosius, grei
čiausius, daug lėmusius teisi
nius sprendimus V. Landsber
gis 1990-ųjų kovą pasireiškė 
kaip talentingas ir aistringas 
tų juridinių greitraščių rašy
tojas ir sakytojas. Atėjo tikron 
talkon ir valstybės istorija -

ankstesnių nepriklausomybės 
tarpsnių patirtis. Ir, žinoma, 
laisvės dvasią kursčiusi iš
eivija. 

Ar turėtume graužtis, kad 
nelabai toli žvelgėme prieš 
dešimtį metų? Šiandien gali 
pasigirsti gailestaujančių a r 
priekaištaujančių balsų, bet 
tuomet vargiai galėjo būti ki
taip. Kitaip atrodytų šit kaip: 
Dovydas, šiandien eisiantis 
prieš Galijotą, rytą atsisėda 
prie kompiuterio ir nuodug
niai suplanuoja artimiausio 
dešimtmečio pajamas ir iš
laidas, užjūrio keliones, nuota
kos ir bendražygių paieškas... 

Politinio ir buitinio niurz
gėjimo („vėl daroma ne tas, ne 
taip") dabar yra. Žiūrint 
dešimtmečio akiplotu, su tuo 
šiokiadienišku stenėjimu tik
rai nesinori sutikti. Ne kartą 
ir aš esu inkštęs dėl „liku
tinio" požiūrio į kultūrą. Bet 
negaliu net gretinti visokių 
nepriteklių, tarkim su žodžio 
laisvės išsikovojimu. 

Dešimtis metų. nėra ilgas 
laiko tarpsnis, o padaryta la
bai daug. Sava valstybė, savi 
įstatymai, kitokia santvarka, 
kitokia visuomenė, kitokia 
ūkininkavimo tvarka... Daug 
darbų, įtampos, apsispren
dimų, atsispyrimų (Sausio 
13-toji) reikėjo toms permai
noms, kurias dabar galiu nu
sakyti vienu sakiniu. 

Prisipažinsiu, kad prieš porą 
dešimtmečių apie tokią Lietu
vos permainų spartą nelabai 
drįsau svajoti. Tad nė už ką 
nepasakyčiau, kad tikėjausi 
daugiau, net jeigu dabar pra
dėčiau taip manyti. 

Kas čia pasakyta — pasaky
ta dėl įvykių esmės, didžiojo 
kelio. Pastarasis dešimtmetis 
Lietuvai tikrai nepaprastai 
svarbus. Per jį būsim atstatę 
Lietuvos valstybingumą vi
siems laikams — kol valsty
bingumo sąvoka bus panaši į 
šiandieninę. Dėl to šito meto 
darbai ir datos (1990-2000) 
įspūdingai atrodys Lietuvos 
istorijos veikaluose. 

Taigi kelias tiesus, bet ne 
visa, ką juo lėkdamas matai, 
gražiai atrodo. Šiurpsta kar
tais širdis ir kliūva žvilgsnis 
matant politikos kaliauses, 
panašias į buvusių fermų 
griaučius ir kultūrnamių gnu-
vėsius pakelėse. 

Ko man gaila labiausiai. Vi
sai skirtingus žmones, di
džiausias minias telkusio 
jausmo, kurį prisimenu iš 
Sąjūdžio mitingų: eisim kartu, 
būsim dori, vieningi ir kan
trūs, dirbsim „žmonių gėrybei" 
'kar ta is atrodo, kad V. Kudir
ka „Tautišką giesmę" parašė 
ne tiek savajam, kiek mūsų 
laikui). Telkė tas jausmas ir 
rizikinguose ginčuose, dekla
racijų kalvėse. Jau jo gal 
nebėra. Suniokotas žmonių 
graibštumo, įtarumo voratin
klių, valdininkų korupcijos ir 
pasipūtimo, nusikalstamumo 
proveržių, bemat atsiradusio 
naujosios nomenklatūros 
sluoksnio. Puikūs išeivijos 
specialistai, atvykę padėti Lie
tuvai, vietinės nomenklatūros 
priešiškumą ne kartą patyrė. 
Apie savo tautą dabar galvoju 
blogiau negu prieš dešimtį 
metų. Paprastas doras žmogus 
šiandien turi jaustis esąs nai
vus, nemokantis, nesubren
dęs, — taip jaustis jį verčia 
vikriausių gyvenimo žaidėjų 
(jokių skrupulų) materialinė 
sėkmė arba (ir) karjera. 

„Per nepriklausomybės de
šimtmetį labiausiai nukentėjo 
patriotizmas ir padorumas" — 
neseniai pasakė Just. Marcin
kevičius. 

Tas blogesnis galvojimas 
man labai sunkus, slegiantis. 
Ir teisinantis, taip. Žmonės 
atėjo į šiuos laikus su okupaci
jos kupra. Su kreivai šleivai 
paklotais vandentiekio vamz
dynais, su „kolektyvinę nuo
savybę" įpratusią pasiimti 
ranka. Okupacijos įspaudai 
tebėr — sunaikintų dvarų ir 
vienkiemių tuštumose, dirb
tinėse gyvenvietėse, daugia
bučių standartuose, žodyne, 
mąstyme, įkaltose frazėse. 
Tauta išblaškyta po pasaulį . 
Yra gyvenimo dalykų, apie ku
riuos tegali sakyti — pra ras ta , 
sukraipyta, išplėšta. P a i k a ap
simesti, kad to nebuvo, kad 
viskas viskas pataisoma. Ber
nardo Brazdžionio eilėraštis 
„Ne visi" dažnai perskai tomas 
kaip žaismingas. J o smagių 
ąįlučių rimtumą pajuskime ką 
tik pasakytų žodžių aplinkoje: 

O grėsmėm praėjus ir 
pavojam 

Nebe visas pats anas esi, 
Nebe taip ir nebe tą 

galvojam 
Ir visi labai nebe visi. 

Iš kn.: Šiapus ir anapus 
mūsų laiko. — V., 1997,p. 66 

Ne tik iš žodžių ž inau, kas 
yra tremtis, Sibiras. Žinau, 
kad daugelis iš jūsų save vadi
nate tremtiniais. Bet likusieji 
Lietuvoje irgi buvo žiauriai 
ištremti — į j iems svetimą, į 
sutarybintą Lietuvą. Čia buvo 
sunku, labai sunku. S u n k u dėl 
duonos, sunku širdžiai, protui, 
sąžinei, kalbai, kul tūra i . 

1990-aisiais visi grįžome iš 
tremties. Suniokotuose na
muose pradėjome kur t i gyve
nimą. Palyginimui 1957-ųjų 
konkretybes (tada sugrįžo mū
sų šeima): pusę namo užėmusi 
„Jaunosios gvardijos" kontora, 
kitoje pusėje gyventa atkly
dėlio, vietoj grindų j a u asla 
(tėvas ją nukasė — lentos te
bebuvo), per sodą išmalt i bent 
trys kolchozo keliai (apkaušę 
šoferiukai laužo obelų šakas ir 
juokiasi), kluonas tyčia per
keltas dvidešimt metrų toliau 
(atseit, jau ne tavo). Man šių 
konkretybių ap rašymas dabar 
— kaip bendras įvaizdis. Tiek 
buvo likę Lietuvos. 

Ar viskas miela dabar? To 
paties likimo kaimynai latviai 
ir estai gyvena geriau, jeigu 
tikėsim statistika. Mūsų įsta
tymų kūryba ir kasdieninė 
politika kažin kaip atplyšusi 
nuo gyvenimo. Per maža pa
prasto galvojimo: kad žmogui 
reikia prasimaitinti ir apsi
rengti, taigi dirbti ir užsi
dirbti, kad reikia turė t i savo 
namus, šeimą, laisvalaikį. 
Nieko nepadaryta, kad jaunos 
šeimos turėtų savo n a m u s (ir 
dar stebimasi, kad t a u t a nesi-
daugina). Botų gerai, jeigu iš 
politinių metafizikų nusileis-
tume ant žemės. Regis, čia 
būdavo kantrių lietuvių stip
rybės šaknys. Kai kasdie
nybė bus žemiškai patvar i , — 
jokie praeities vaiduokliai ir 
dabarties pavojai šaknų ne
išplėš. 

Taigi vėl sakau: yra ne
grįžtamų prarasčių. Yra grin-
dlenčių, kurias dar galima at
kasti. Ir yra 2000-ųjų nuosta
ba: šitaip suniokota t au t a vis 
dėlto išsilaikė, prisikėlė ir j au 
gyvena savo valstybėje. 

Nors kalbėjau ne vien tik 
šventiškai, dabar sakau, kad 
man didelė laimė ir garbė 
švęsti Kovo 11-tąją ka r tu su 
Jumis. Širdingai dėkoju Lietu
vių rašytojų draugijai, suda
riusiai galimybę atvykti į iš
kilmes, mano viešnagės rū
pintojėliui Vytautui Radžiui ir 
globėjams Sofijai bei Stasiui 
Džiugams. Teskamba lietuvių 
balsas — tėvynėje ir pasauly-
je! 

Kalba Lietuvių balso premijų 
įteikimo iškilmėse ir Kovo 11-osios 
paminėjime ('įkapoję * m kovo 11d 

Balsupių sodybos 
paslaptis 

Justinas Sajauskas 

Bunda pavasaris. Nuotr. Romualdo Kisieliaus 

Kodėl „geografija", o ne 
„istorija" 

P i r m o s i o s p r e m i j o s l a u r e a t o J u s t i n o Sa jausko ka lba 
p r e m i j ų vaka re , k o v o 11 d., J a u n i m o cen t re , Čikagoje . 

Susirinkome paminėti vi
siems muir.; reikšmingą įvykį 
— Lietuvos Nepriklausomybės 
a tkūrimo 10-metį. Tokios da
tos, ka ip 1990.03.11, visiems 
laikams įeina tiek į valstybės, 
tiek į žmogaus gyvenimą. 

Čikagos lietuvių bendruo
menė panoro paminėti šią su
kaktį ne vien iškilmėmis, bet 
paskelbė literatūros konkursą. 
Gražus sumanymas! Dar anks
tyvesniojo taut in io atgimimo 
pradininkas, Pe t r a s Kriaučiū
nas yra pasakęs, kad, būdami 
negausūs, rungtynėse su len
kinimu ir rusinimu galime lai
mėti, tik įaikydamiesi „tau
tinio tobulėjimo evangelijos", 
t.y. būdami.st iprūs ne jėga, o 
dvasia. O kas labiau sustip
rins dvasią, kaip rašytojai, 
ėmęsi visai t au ta i reikšmingos 
temos? 

Tema konkursui buvo pa
rinkta prasminga: pokaris Lie
tuvoje. Ši tema reikšminga 
daugeliui žmonių. Visų pirma, 
ji puikiai dera prie jūsų. 
išeivių iš ,Lietuvos, - pagrin
dinės nuostatos visur ir visada 
puoselėti lietuviškumą. 

Atitiko konkursas ir mano 
nusiteikimą. Suvalkiją žinia 
apie jį pasiekė tuo metu, kai 
drauge su Marijampolėje 
esančio Tauro apygardos par
tizanų ir tremties muziejaus 
vadove Aldona Vilutiene plu-
šome prie Suvalkijos parti
zanų vardyno. Besiaiškinda
mas miško vyrų vardus ir 
slapyvardžius, rašiau dar vie
ną knygą apie pokarį — 
grožinę. Atėjus žiniai iš Či
kagos, ji buvo arti pabaigos. 
Beliko išsiųsti. 

Tačiau bene aktualiausias 
toks konkursas šiandieninei 
Lietuvai. 

Pripažinkime, mūsų valsty
bė serga. Užmiršti prieš de
šimtmetį tautą vieniję šūkiai, 
dingo laisvės kovų euforija, o 
valdžioje atsidūrę vyrai, pa
mynę padorumą, skuba patys 
pralobti. Argi normalu, kad 
valdininku ir teisėjų atlygini
mai dešimtis kartų didesni už 
eilinių tarnautojų atlygini
mus, kad vidury dienos iš 
bankų pavagiamos daugelio 
piliečių santaupos, o vagys te-
bėra nenubausti , nes teisė
saugininkai, pilna sauja žer-
damiesi IŠ valstybes aruodo, 
nesugeba ,irba nenori jų nu-

Lietuvių balso literatūrinio 
konkurso pirmosios premijos 
laureatas „Saldaporis" — Justi
nas Sajauskas. 

bausti. 
Ypač nemaloni kultūros dar

buotojų padėtis: valstybės ne
remiami, užsidaro humanita
rinio profilio leidiniai, bran
gsta vadovėliai, į kultūrinio 
gyvenimo paraštes atkakliai 
stumiamas Lietuvai labai 
reikalingas Vilniaus Kultūros 
ir meno institutas. 

Šioje situacijoje jūsų, iš
eivių, paskelbtas konkursas 
patriotine tema įtaigoja mintį, 
kad ne visa Lietuva suklupo 
prieš aukso veršį. Yra ir kita 
Lietuva: ta, kuri brangina 
praeities patirtį ir kovas. 

Būdamas suvalkietis, pava
dinau knygą Suvalkijos geo
grafija, bet be didelių pastan
gų ją galima suvokti kaip 
Dzūkijos, Žemaitijos ar Aukš
taitijos geografiją: pokaris vi
soje Lietuvoje buvo vienodas. 
Tas pats okupantas ir toks pat 
"pasipriešinimas jo vykdytam 
genocidui. Skyrėsi tik žmonių 
ir kaimų vardai. 

Knygoje aprašyti tikri įvy
kiai. Parašiau tai jos pra
tarmėje, pakartoju dar sykį: 
tai ne autoriaus pramanai, o 
pokarį išgyvenusių žmonių 
prisiminimai, atpasakoti žodis 
žodin. 

Tuose žodžiuose tilpo viskas: 
tremtis, mūšiai 'pradedant 
garsiuoju Kalniškes ir bai
giant mažiau žinomais, bet ne 
mažiau tragiškais - Valkų, 
Žiemkelio. Raišupio, Lau-
kiškių ar Palių susikirtimais'. 
Blynu balius Marijampolėje, 

Balsupiai — kaimas prie 
Balsės upelio, pusiaukelėje 
tarp Marijampolės ir Vilka
viškio. Iki 1940 m. kaimelis 
buvo žinomas nebent knyg
nešiais (jame gyveno „Siety
no" draugios vadovas Vincas 
Bielskus), derlingais laukais 
ir rūpestingai tuos laukus 
prižiūrinčiais Suvalkijos ūki
ninkais. 

Lemtingomis 1940 m. birže
lio dienomis kaimas įsirašė į 
Lietuvos istoriją, tačiau įrašui 
perskaityti prireikė daugelio 
metų. Tiesą sakant, iki galo 
jis iki šiol neperskaitytas. 

1991 m. šių eilučių autorius, 
rinkdamas žinias apie jau 
minėtą Balsupių knygnešį, 
aplankė Kaune gyvenančią jo 
dukrą Zuzaną Bielskutę-Rut-
kauskienę. Bevyniodama pri
siminimų kamuolį, ji prasitarė 
apie Vasario 16-osios aktą. 
Šneka pakrypo kita vaga ir 
dar tais pačiais metais buvo 
išspausdinta „Balsupių sody
bos paslaptis". Deja, tąkart 
niekas ja nesusidomėjo. 

Verta pažymėti, kad Biels
kus buvo da r ir valstybės Or
dinų kancleris. Viena jo pa
reigų buvo rūpintis aukštų 
valstybės apdovanojimų įteiki
mu ir saugoti dar neįteiktus 
apdovanojimus (Čikagoje, Bal-
zeko muziejuje, galima pama
tyti, berods, Felikso Vaitkaus 
apdovanojimo laikštą su Pi
jaus Bielskaus parašu). Reik 
manyti, kad tame pačiame 
seife prezidento kanceliarijos 
viršininkas saugojo ir Vasario 
16-osios aktą. Apie tai liudijo 
jo dukterėčia, tai užsimenama 
ir Vasario 16-osios akto signa
taro Petro Klimo pažymoje. 

Po metų kitų, perskaitę apy
braižą, nutarė „sublizgėti" du 
marijampoliečiai. Tik padarė 
jie ta i nei šiaip, nei taip. Nei 
žodžiu neužsiminę apie Balsu-
pius, jiedu paskelbė žiną, kad 
Aktas užkastas kitoje Mari
jampolės pusėje esančių Gude
lių kapinaitėse; radę atlieka
mo laiko, vyrai nuvažiuosią ir 
jį iškasią... Paieškos baigėsi 
išraustu kapu ir nelabai riš
liais pasiaiškinimais spaudoje. 

Dar po kelių metų buvusios 
Bielskų sodybos vietoje buvo 
pastatytas paminklinis ak
muo, o apie Aktą ir jo likimą 
buvo parašyta Respublikoje. 
Bet, norint geriau suprasti 
šiuos veiksmus, dera pirmiau
sia perskaityti čia spausdi

namą apybraižą „Balsupių so
dybos paslaptis". 

•***« 

' 

Opšrūtų epizodas ir išduotas 
Tauro apygardos štabas. 

Dar labiau nei mūšių scenos 
mane t raukė prie žuvusio 
sūnaus atvaryto motinos ne
viltis, stribų dvasinis skurdas. 
Žavinto etero dugnan g i m 
stančio priešų kareivio ii Azi
jos siaubas. 

Kodėl pavadinau knygą 
„geografija", o ne „istorija"? 
Labai paprastai: geografiniu 
principu buvo lengviau suri
kiuoti tarpusavyje dainai ne
susijusius nutikimus. 

Išsiuntęs knygą Čikagon, 
laukiau rezultatų. Jaučiau: iš
eivija turėtų ją suprasti. 

Kodėl taip galvojau? Ogi 
todėl, kad, nors ir išvengusi 
pokario kataklizmų, mūsų 
išeivija taip pat nestokojo juo
dų dienų. Prisiminkime DP 
stovyklas, prisitaikymo sveti
mame krašte sunkumus, nuo
latinį rūpestį dėl paliktų na
mų. 

Ar ne šita dvasinė būsena 
verčia jus, išeivius, imtis kas
kart naujų akcijų palikto 
krašto naudai? Tokių, kaip šis 
konkursas, suteikiantis gali-

1918 m. vasario 16 dieną 
Vilniuje, Didžiojoje g. Nr. 30 
Lietuvos Taryba priėmė nuta
rimą, skelbiantį Lietuvos val
stybės nepriklausomybę. Pa
sak spaudos, buvo pasirašyti 
du Nepriklausomybės akto eg
zemplioriai. Vienas jų liko pas 
Tarybos pirmininką Joną Ba
sanavičių ir dingo greičiausiai 
po šio mirties 1927 m. vasario 
16-ąją. (vasario 16-oji bus lem
tinga dar vienam pasakojimo 
veikėjui). Kitas Akto egzem
pliorius buvo saugomas atski
rai i r po metų atsidūrė Res
publikos Prezidento kancelia
rijos viršininko žinioje. 

Kanceliarijai vadovavo Pijus 
Bielskus, gimęs 1880 m. sau
sio 11 dieną Marijampolės 
apskrities ir valsčiaus Balsu
pių kaime, mokęsis Marijam
polės apskrities gimnazijoje ir 
Seinų kunigų seminarijoje. 
1903 m. įšventintas kunigu, 
1904-1910 m. jis dar studįjavo 
Friburgo ir Louvaino universi
tetuose. Gavęs filosofijos dak
taro laipsnį, 1910 m. grįžo Lie
tuvon ir iki 1914 m. profe
soriavo Seinų kunigų semina
rijoje. 1915 m. evakuotas į 
Tambovą, vadovavo JŽiburio" 
draugijos mergaičių gimnazi
jai. 1918-1919 m. P. Bielskus 
vėl profesoriauja Seinuose, o 
1919 m. birželio 16 dieną 
išvyksta į Paryžiaus taikos 
konferenciją kaip Lietuvos de
legacijos narys. Nuo 1920 m. 
kovo 1 dienos jis — Lietuvos 
užsienio reikalų ministro pa
tarėjas, delegacijos sienoms su 
Latvįja nustatyti narys. Nuo 
1921-ųjų balandžio 10 d. — 
Prezidento kanceliarijos virši
ninkas. 

Pridėję, kad tiek studijuoda
mas, tiek dirbdamas Pijus 
Bielskus dar bendradarbiavo 
lietuviškoje spaudoje, kad mo
kėjo bent 7 kalbas, prieš akis 
turėsime tipišką to meto inte
ligento ir valstybės veikėjo 
biografiją. 

Netipiška ji pasidarė 
1940-jų birželio 15 dieną Lie
tuvon plūstelėjus Raudonajai 
armijai. 

Zuzana Rutkauskienė pri
simena, kad tą dieną kunigas 
Pijus Bielskus dalyvavo pri-
micyose Plutiškėse. 

Nukelta į 3 psl. 

tnybę dar kartą paraičioti tarp 
lopų tokį mielą žodį — Lietu
va. 

O kur dar leidybinė veikla, 
labdara, knygų, pašto ženklų, 
meno korinių kolekcijų dova
nojimas Lietuvai? 

Naujausias tokios veiklos 
pavyzdys: kai lietuviškieji 
anarchistai neseniai Vilniuje 
sužlugdė labdaros akciją, Či
kagos lietuviai tai pastebėjo ir 
pasišovė kompensuoti Ukmer
gės vaikų namams tą sumą, 
kurios ukmergiečiai neteko 
dėl gatvės politikų piktava
liškumo. 

Tokie mūsų išeivijos veiks
mai — daugiau nei labdara 
Tai — neįkyrus raginimas vi
siems, tiek išeiviams, tiek na
mie likusiems, nenuleisti ran
kų, rūpinantis savanaudišku
mo, korupcijos ir skurdo pel 
kėn stumiama šalimi, nes ga
lima nusivilti draugais, gali
ma nusivilti politikais, galima 
nusivilti meile ar net pačiu gy
venimu, bet niekada nevalia 
nusivilti tėvyne. 

Ačiū Jums už tokius ragini
mus! 
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. Sukaktį pažymės 
Beęthoven kvartetais 

Valstybinis Vilniaus Styginių kvartetas, pernai kartu su pianistai* Roku ir Sonata Zubovais koncer
tavęs Čikagoje bei Lemonte, apsilankęs Draugo redakcijoje. Iš kairės: Rokas Zubovas, Augustinas 
Vasiliauskas, Audronė Vainiūnaitė, Girdutis Jakaitis, Artūras Šilalė. Nuotr. Jono Kuprio 

Prof. Algis Zaboras vėl Čikagoje 
Į Lituanistikos tyrimo ir 

studijų centrą, tik-sliau jo su
dėtyje esantį Žil /.•<• -Krei
vėno muzikolog :,o.-: archyvą, 
atvyko dirbti i dos uni
versiteto profesoi. Algis Za
boras. Tai antroji viešnagė 
Čikagoje. Daugelis žmonių tur
būt jį prisimena iš jo įvai
riapusės veiklos pernai. Tada 
jis parengė knygą apie lietu
višką chorinę muziką JAV, 
kuri, Lietuvių fondui parė
mus, buvo išleista Lituanisti
kos tyrimo ir studijų centro ir 
plačiai pasklido muzikų tarpe. 
Ją'tsigijo Lietuvos centrinės ir 
universitetinės bibliotekos. Jo 
darbą gerai prisimena Či
kagos Lietuvių opera. Kaip 
chormeisteris, jis padėjo pa
rengti chorą, kaip koncert
meisteris,'talkino solistams ir 
šokėjams, statant G. Bizet 
„Carmen". Taip pat buvo dau
gelio renginių dalyvis, atlikęs 
ar prisidėjęs prie meninių pro
gramų paruošimo. Talkino Či
kagos lituanistinei mokyklai, 
surengė koncertus su solis
tėmis — N. Penikaite, I. Lina-
burgyte, N. Grigalavičiūte. 
Dalyvavo Šiaurės Amerikos 
chorvedžių suvažiavime ir nuo 
praėjusių metų rudens yra 
ACDA (Amerikos Chorų diri
gentų sąjunga) tikrasis narys. 
Susidomėjimą sukėlė ir jo 
straipsniai, paskelbti dien
raštyje Drauge. 

Šį kartą A. Zaboras atvyko 
tęsti mokslinį-kūrybinį darbą 
Žilevičiaus-Kreivėno muziko
logijos archyve, kur ketina pa
rengti ir jau greitai atiduoti 
spaudai Lietuviškos chorinės 
muzikos JAV chrestomatiją, 
kurios leidimą parėmė Lietu
vių fondas. Tai bus svari, apie 

300 puslapių, rinktinė, kurioje 
spausdinami 57 lietuvių mu

zikų, gyvenusių ir kūrusių 
chorinę muziką, per 150 kū
rinių (gaidų). Šioje išsamioje 
studijoje bus pateikta, kas 
geriausia buvo chorinės muzi
kos srityje sukurta JAV per 
visą dvidešimtą šimtmetį. Rei
kia manyti, kad knyga pasi
tarnaus istorinio lietuviško 
muzikinio palikimo išeivijoje 
Išsaugojimui, reprezentavimui 
ir populiarinimui. Į redakcinę 
komisiją autorius pasikvietė 
žymius Čikagos muzikus: prof. 
dr. Leonarda Šifriutį ir Faustą 
Strolią. A. Zaboras vėl yra Lie
tuvių operos pirmininko Va
clovo Momkaus pakviestas 
talkininkauti operai, statant 
G. Verdi „Traviata". Pasinau
doti šio žmogaus didžiule pro
fesine ir kūrybine patirtimi 
yra savaime suprantamas ir 
sveikintinas dalykas. 

Kadangi pernai užsienio lie
tuvių spaudoje A. Zaboras ne
buvo pakankamai paminėtas, 
norėčiau tai dabar padaryti. 
Algis Zaboras (gim. 1951 m. 
Kretingoje) — žymus Lietuvos 
choro dirigentas, pedagogas ir 
mokslininkas. Baigęs Kretin
gos vaikų muzikos mokyklą, 
Klaipėdos aukštesniąją S. Šim
kaus muzikos mokyklą (dabar 
konservatorija), Vilniaus kon
servatoriją (dabar akademija). 
Taip pat chorinį ir simfoninį 
dirigavimą studijavo S. Peter
burgo konservatorijoje. Staža
vosi Maskvos P. Čaikovskio 
konservatorijoje, Salcburgo Mo-
zarteume ir kitur. 

Kaip choro dirigentas, A. Za
boras per 30 metų dirba su 
įvairiais choriniais ansam
bliais. Dar studijų metais Vil-

Prof. Alfis Zaboras. Nuotr. J. Tamulaičio 

niuje kartu su J . Kavaliausku, 
J. Vanagu dirbo su geriausiais 
to meto Lietuvos chorais 
„Eglė", „Aidas". Atvykęs į 
Klaipėdą, įkūrė vyrų chorą, 
tuo pačiu metu vadovaudamas 
kitiems mišriems, moterų, 
vaikų chorams Klaipėdoje, 
Skuode. Tačiau brandžiausi jo 
chorvedybiniai darbai susiję 
su Klaipėdos universiteto stu
dentų chorais, su kuriais pla
čiai koncertuota didžiausiuose 
muzikiniuose festivaliuose 
Lietuvoje bei užsienyje. Su 
šiais chorais paruošė, ir kartu 
su simfoniniu orkestru diriga
vo, stambius vokalinius-sim-
foninius kūrinius. Tai W. A. 
Mozarto, L. Cherubini, A. Sa-
lieri, C. Saint-Saenso „Re-
quiem", C. Orffo „Carmina Bu
raną", G. Puccini „Messe di 
Gloria" (kartu su V. Noreika ir 
V. Prudnikovu) ir daug kitų, 
tame tarpe ir lietuvių kompo
zitorių stambių kantatinių ko
rinių. Daugelis jų Lietuvoje 
buvo atlikta pirmą kartą. Su 
choristais yra padaręs įrašų 
Lietuvos radijuje, televizijoje 
įdainavęs dvi garso kasetes. 
Kaip jungtinių chorų dirigen
tas, dirigavęs festivaliuose 
Lietuvoje, Estijoje, Danijoje. 

Ypač įdomus ir reikšmingas 
tarpsnis A. Zaboro chorvedy-
binėje veikloje yra dvejus me
tus trukęs jo darbas Makedo
nijos valstybinio operos teatro 
vyriausio chormeisterio parei
gose. Tai bene vienintelis at
vejis, kai chorvedys iš Lietu
vos dirbo su profesionaliu 
kitos valstybės choru. 

Kaip pedagogas, A. Zaboras 
nuo 1976 m. dirba Klaipėdos 
aukštojoje muzikos mokykloje, 
kuri nuo 1996 metų yra 
Klaipėdos universiteto Menų 
fakultetas. Čia jis moko stu
dentus dirigavimo. Jo dirigavi
mo klasę yra baigę per 40 
jaunų chorvedžių. Taip pat 
dirbo administracinį darbą, 
kaip fakulteto dekanas. Jis 
yra Lietuvos choro sąjungos ir 
Klaipėdos chorinės bendrijos 
.Aukuras" tarybos narys. 

A. Zaboras — vpikJus moks
lininkas, choro meno tyri
nėtojas ir propaguotojas. Cho
rinės muzikos kūrybos, atliki
mo bei dirigavimo klausimais 
išleidęs keturias knygas, su
daręs ir išleidęs keturis cho
rinės muzikos rinkinius, skai
tęs pranešimus daugelyje 
mokslinių konferencijų, pa
skelbęs per 100 straipsnių, re
cenzijų periodikoje. Apie jį 
plačiau galima sužinoti kny
gose Tarybų Lietuvos chorve
džiai, Pasaulio lietuvių chor
vedžiai, Kas yra kas Lietuvoje. 

Prof. dr. Jonaa A. 
Račkauskas 

„Nuostabaus vakaro metu, 
praleisto su styginiu Vilniaus 
kvartetu, įsitikinome, kad pa
saulinį garsą pasiekusių kvar
tetų sąrašas dabar jau bus pil
nas"! Taip rašė po Vilniaus 
styginių kvarteto koncerto 
Luxemburger laikraštis Lux-
emburger Vfort. 

Pasaulinę šlovę pelnęs Vil
niaus styginių kvartetas, šiais 
metais švenčia, savo našios 
veiklos 35 metų sukaktį. 
Kvartetas įkurtas 1965 m., in
tensyviau pradėjo reikštis 
1971 m., o jau 1972 metais 
įvykusiame styginių kvartetų 
tarptautiniame konkurse Lie-
ge, • Belgijoje, apdovanotas 
aukščiausia premija. Tas sva
rus apdovanojimas kvartetui 
suteikė platų pripažinimą, at
nešęs ir gausą pakvietimų da
lyvauti garsiuose festivaliuose 
Maskvoje, Berganze (Austri
ja), Echternach (Luxsemburg) 
ir kitose Europos valstybėse. 
Visur susilaukia itin palankių 
įvertinimų: „Šis koncertas iš 
Vilniaus šį sezoną buvo pats 
iškiliausias. Ne dažnai tenka 
išgirsti muzikus, įkopusius į 
tokias muzikalumo aukštu
mas. Jie atliko itin įdomų kon
certą. Užkariavo klausytojus 
tobula grojimo technika, iš
skirtinu polifoniniu skubėji
mu ir nuostabia interpretaci
ja, — rašė II Lavaro Nuovo 
(Italija). 

Šalia, labai sėkmingų kon
certų svetur, vis dėlto kvarte
tas pagrindinį dėmesį skyrė 
Lietuvos muzikos mėgėjams, 
kadangi, kvar&to nariai sako, 
net ir mažuose Lietuvos mies
teliuose esą daug jautrios, 
rimtą muziką mėgstančios pu
blikos, o jai groti kvartetui su
teikia didelį pasitenkinimą. 

1973 m. kvartetą pager
biant, jam buvo suteiktas „Vil
niaus styginių kvarteto" var
das, o 1979 m. tapo apdovano
tas Valstybine premija. 

Lietuvoje ir įvairiose pasau
lio valstybėse, yra surengęs 
apie 3,000 koncertų. Kvarteto 
repertuaras labai platus — 
apie 4,000 kūrinių. Šalia kla
sikinės muzikos, kvartetas 
nesibaido ir šiuolaikinių lietu
vių bei kitataučių kompozito
rių kūrinių. Tos krypties kū
rinių kvartetas turi apie 100, 
iš kurių — 40 specialiai dedi
kuoti kvartetui. 

Dideliam nustebimui, kvar
tetas yra parengęs ir atlieka 
visus Joseph Haydn parašytus 
styginius kvartetus, o jų yra 
net 84. To joks kitas pasaulyje 
esantis styginių kvartetas 
nėra įveikęs! 

Tokio plataus repertuaro dė
ka, daugelio kraštų rekordavi-
mo studijos kvartetą kviečia 
padaryti įrašus. Tų įrašų (ilgo 
grojimo plokštelėse, kasetėse 
ir CD), jau yra padarę apie 40. 

Vilniaus styginis kvartetas, 
minėdamas savo 35 metų su
kaktį, yra parengęs visus 16 
L. von Beęthoven styginius 
kvartetus. Pagal kvarteto 
primarijų Audronę Vainiū-
naitę, visi tie kvartetai — tai 
gan namažas krūvis, tačiau, 
jeigu jie yra parašyti — kaž
kas juos turi klausytojams ir 
nunešti. 

Tie Beęthoven kvartetai yra 
žinomi kaip „kietas riešutas". 
Sakoma, kad Beęthoven, o ir 
vėlesniais laikais muzikai 
plėšydavę gaidas, nes tokios 
muzikos buvę neįmanoma at
likti. 

Vilniaus styginių kvartetą 
sudaro: pirmas smuikas — 
prof. Audronė Vainiūnaitė, 
violončelė — prof. Augustinas 
Vasiliauskas (jie abu profeso
riauja Lietuvos Muzikos aka
demijoje), antras smuikas — 
Artūras Šilalė, altas — Girdu
tis Jakaitis. Pastarasis išsi
reiškė, jog groti Vilniaus stygi
nių kvartete, tai meistriškumo 
kursai, kurie nieko nekainuo
ja, kai kiti muzikai tobulintis 
išvažiuoja į užsienį ir moka už 
tai didelius pinigus. 

Kadangi šie metai žymi M. 
K. Čiurlionio 125-tą gimimo 
sukaktį, tylomis tą sukaktį 
praleisti kvartetas nežada. 
Sukakties proga kvartetas 
rengia specialią programą, ku
rioje, šalia M. K. Čiurlionio, 
gretimai skambės, konkurso 
būdu atrinkti, lietuvių kom
pozitorių kūriniai, dedikuoti 
Čiurlioniui. Tos programos at
likime dalyvausiąs ir Čikagoje 
gyvenantis pianistas, M. K. 
Čiurlionio proanūkas, Rokas 
Zubovas. 

Norėčiau baigti muzikos kri
tiko žodžiais, kurie buvo 
parašyti laikraštyje EI Comer-
cio (Ekvador): „Nuostabu. Ne
įtikėtina. Didinga!" 

P. Palys 

SODYBOS PASLAPTIS 
Atkelta i i 2 psl 

Grįžęs į sukrėstą Kauną, 
pasigedo ne tik daugelio savo 
kanceliarijos darbuotojų, bet 
ir paties prezidento. 

Tų pačių metų rugpjūčio 1 
dieną datuotuose prisimini
muose Marija Valušienė rašo, 
kad birželio 15 d. Marijam
polėje kartu su kitais besi-
traukiančiaisiaii ji laukė „dr. 
Bielskaus su pasais". Jos vyro 
liudijimu apie 18 vai. šie pasai 
jau buvo štampuojami. 

Šios smulkmenos kažin ar 
būtų vertos dėmesio, jei ne 
viena aplinkybe gabendamas 
bėgliams užsier o pasus, Pįjus 
Bielskus iš seifo ištraukė ir 
Nepriklausomybės aktą. 

Kas bėgo — išbėgo, o vyriau
siasis prezidento raštvedys iš 
Marijampolės pasuka į neto
limą nuo čia tėviškę, kurioje 
šeimininkauja vyresnysis bro
lis, buvęs knyynešys Vincas. 
Pasitarė broliai paslepia bran
gų dokumentą, ir Pijus vėl 
grįžta į Kauną naujasis prezi
dentas Justas Paleckis neuž
miršo kadaise jam pagelbo-
jusio Kanceliarijos viršininko 
ir pasiūlė toliau dirbti įprasta 
darbą. Bent jau — kol bus pre
zidentas ir jo kanceliarija. 

Balsupiuose likęs brolis to
kio aukšto globėjo neturi ir 
1941-aisiais su visa šeima at
siduria gyvuliniame vagone. 

Tą patį birželį tiktai kitu 
ešalonu iš Kėdainių išvežama 
ir jo duktės Zuzanos šeimyna. 
Po mėnesio kelionės neįtikė
tino atsitiktinumo dėka šei
mos susitiko Novosibirske ir 
toliau gyveno kartu — kiek 
kam buvo lemta. „Paleidimo" 
nesulaukė senasis knygnešys 
ir jo žmona, po tais pačiais ke
drais atgulė jų sūnus ir žen
tas. 

Grįžo duktė. Tai jai, šiuo 
metu devintą dešimtį pra
dėjusiai, tėvynė turi būti dė
kinga už sugrąžintus knyg
nešio palaikus ir už žinią apie 
Aktą. 

— Sibire tėvas dažnai apie jį 
pasakojo, — prisimena mo
teris. — Sakė: vaikai, jei grįšit 
— neužmirškit! 

Tuo tarpu tremties ir kito
kių laikotarpio kataklizmų 
išvengęs Pijus Bielskus Kaune 
pradėjo lankytis pas tolimą 
savo giminaitį Kazį Rėklaitį. 
Dabar jau sunku atsekti, kada 
buvęs valstybininkas patikėjo 
bičiuliui Akto paslaptį. Paga
liau tai nesvarbu. Svarbu kita: 
1956-uju pradžioje paslaptį iš 
tėvo sužino šešiolikmetis sū

nus Vytautas. Tuo metu jis 
dar nesuvokė išgirstos žinios 
svarbumo. Tų pačių metų va
sario 16-ąją Kazys Rėklaitis 
mirė. 

1 laidotuves atskubėjo Pijus 
Bielskus, bet šešiolikmetis 
praleido ir šią progą patirti 
Akto paslėpimo smulkmenas. 
Daugiau progų nepasitaikė. 

Taigi praėjus 30-čiai metų 
nuo paslėpimo, Akto paslaptį 
vėl žinojo dviese: Mykolo Ži
linsko paveikslų galerijos dar
buotoja Zuzana Bielskutė-Rut-
kauskiene ir KPI dėstytojas 
Vytautas Rėklaitis. Tarkime, 
kad dviese, nes tuo metu slap
tavietę žinojo dar viena knyg
nešio duktė, dar viena buvusi 
1941-ųjų tremtinė — Adelė 
Rėklaitienė, tačiau iki pat 
savo mirties 1988 m. lap
kričio 23 d. ji niekam apie tai 
neprasitarė. Kaip tas trečiasis 
biblinis tarnas ši moteris be 
naudos laikė paslėpusi jai pa
tikėtą lobį. Tarnas už tai buvo 
grįžusio šeimininko pasmerk
tas. Tauta-šeimininke, ar tu 
taip pat pasmerksi pernelyg 
įbaugintą savo dukrą? 

1971 metais Z. Rutkaus
kienė ir V. Rėklaitis susitiko, 
išsišnekėjo. Abiejų žinios apie 
Akto paslėpimo aplinkybes ir 
vietą sutapo. Sutarė: reikia 
važiuoti į Balsupius. 

Šioje vietoje knietėti knieti 
pasamprotauti neišsemiama 
tema „Kas būtų, jeigu...". 
Tuščias darbas! Gyvenimas 
nepripažįsta variaciją, tik fak
tus, kuriuos apmąstydami ga
lime aitrinti sau širdį prara
dimų ar, priešingai, džiaugtis 
radiniais. 

Balsupiuose Vytautas Rėk
laitis pasirodė 1989-ųjų liepą. 
Drauge atvažiavo KPI darbuo
tojai Kęstutis Pocius, Rytis In-
drašius, Vytautas Muraška, 
Eimutis Karčiauskas bei jau
nieji Rėklaičiai — Kęstutis ir 
Vilgaudas. Šiek tiek pavėlavęs 
prie jų prisijungė Z. Rutkaus
kienės anūkas Vytautas Janu-
lionis. 

Kolūkio vadovybė gerano
riškai sutiko ieškotojus, davė 
jiems traktorių. Daug negai
šuodama grupė patraukė į 
laukus, kuriuose tarp pelkės 
vietinių vadinamos Galubaliu, 
ir trumputės Juodupės kadai
se kabinosi kalnelin Bielskų 
vienkiemis. 

Namo nebuvo. 
Dar 1970-aisiais jis liko be 

gyventojų, o kitais metais me
lioratoriai sodybą sulygino su 
žeme. Buldozeriai pasidarbavo 
taip smagiai, kad išnyko ne 
tik namas ir kalnelis, ant ku
rio jis stovėjo, bet suiro dargi 
patys namo pamatai. Griuve
nos, kaip vėliau paaiškėjo, 
buvo sužertos į upelį. 

Dabar ant sodybos griuvėsių 
vėl sukiojosi traktorius. Trak
torininkas, jaunas vyrukas, 
rytoj turėsiąs šeimyninę šven
tę, skubėjo rasti tai, ko buvo 
prašomas, bet sodybos — nė 
žymės. Paieškos grėsė baigtis 
greičiau, nei norėta. 

Nesibaigė. Sužinojęs, kas čia 
vyksta, kaimyninės sodybos 
gyventojas atnešė Bielskynės 
nuotrauką, darytą prieš pat 
nugriovimą. Pasinaudojus šia 
fotografija, jos negatyvu bei 
radus kadaise pakiemėj augu
sios liepos kelmą, pavyko 
išsiaiškinti, į kurią pusę buvo 
nustumtos žemės, kur stovėjo 
namas, ūkiniai pastatai. 

Gyvenamojo namo būta di
delio, dviem galais. Po grindi
mis — du rūsiai: didesnis, 
maždaug 3 x 4 m ploto ir 
mažesnis, į kurį nusileidus, 
pasak Z. Rutkauskienės, .ne
buvo kur apsisukti". Į šį, 
mažesnįjį, buvo įlipama iš 
prieangio. Tarp rūsių namo 
centre stovėjo krosnis. 

Brolių Bielskų liudijimu, 
Nepriklausomybės aktas buvo 
pakastas rūsyje po šitos kros

nies kaminu. 
Darbuodamiesi kastuvais ir 

traktoriumi, vyrai pirmiausia 
aptiko mažąjį rūsį, „sklepu-
ką", vietine tarme. Jo sienų te
buvo menki likučiai, nesie
kiantys žmogaus kelių. Iki 
pietų „sklepukas" buvo išva
lytai ir ištirtas. Jokio doku
mento žymių jame nebuvo ap
tikta. 

Po pietų traktorininką pa
keitė ekskavatorininkas, vė
liau, rizikuodamas užsitraukti 
giminės rūstį, grįžo ir traktori
ninkas. Darbas paspartėjo. Po 
valandos kitos buvo atkasti ir 
didžiojo rūsio pamatai, teisin
giau — jų žymės. Pasiekę ir 
išvalę betonines rūsio grindis, 
vyrai nustatė minėtos kros
nies bei kamino vietą. Šitą 
plotą kastuvais perkasė iki ne
judintos žemės. Deja, to, ko 
ieškojo, nerado nė čia. 

Kas dabar pasakys, kur 
buvo suklysta? Koks buvo tas 
vienintelis teisingas veiks
mas, po kurio šiandien tu
rėtume Nepriklausomybės ak
to, reikšmingiausiu mūsų mo
derniosios istorijos dokumen
to, originalą? Pagaliau ar tas 
veiksmas buvo įmanomas? Po 
karo Bielskynėje gyveno net 7 
šeimos, kurios savo varganą 
būvį ne kartą paįvairindavo 
pasakojimais apie sodyboje 
viešėjusius ponus ir generolus. 
Kuris nors „vietinis" galėjo 
nuo žodžių pereiti prie darbų, 
juo labiau, kad 1940-aisiais 
Aktas buvo slepiamas pasku
bom, taigi negiliai. 

Neabejotina, kad Aktas bu
vo sodyboje. 

Pijus Bielskus, gyvenimo pa
baigoje įdarbintas Kauno Do
maševičiaus tub. dispanseryje 
sodininku, vasaromis atva
žiuodavo į tėviškę, ilgai sto
viniuodavo prie Galubalio, 
žvelgdamas į kaskart labiau 
nykstančius trobesius. Galima 
tik spėlioti, ar šie atsilanky
mai tebuvo gražūs sentimen
tai, ar šis tas daugiau. 

Paskutinį kartą jis atvažia
vo 1958 metų gegužį ir prisi
spyręs prašė namo gyventojų, 
kad leistų bent vieną naktį 
praleisti po gimtu stogu. Ne
įsiprašė. Po dviejų mėnesių, 
liepos 14-tą, buvęs Prezidento 
kanceliarijos viršininkas ir 
Nepriklausomybės akto saugo
tojas mirė ir buvo nulydėtas į 
Kauno Panemunės kapines. 

Prabėgs metai. Tėviškėn, 
kaip dainuojama dainoj, su
grįš visi ^yvi ir numirę se
niai", t i k nė vienas jau neat
skleis čia buvusios sodybos pa
skutinės paslapties. 

O gal taip geriau? Gal tikrai 
geriau, kad Aktą kaip, tą jot
vingių žodynėlį nesudegins 
fanatikas, kad kaip Lietuvos 
Metrika jis nebuvo svetimųjų 
pasisavintas ir išvežtas, bet 
amžiams liks čia, knygnešių 
žemėje, idant pavasariais pra
sikaltų žole ar kelio dulke 
nusklęstų ant skruosto? 

Būdamas Sūduvoje, Skaity
tojau, būtinai prisimink kai
mą prie Balsės. Balsupiai — 
toks gražus vardas! 

Visai kaip Lietuva. 

LAUKIAME KONCERTO 

Čikagos ir apylinkių lietuviai 
nekantriai laukia trijų dain-
nos ir muzikos menininkų — 
mezzosoprano Juditos Lei-
taitės, boso Vladimiro Prudni
kovo ir pianistės Nijolės Ra
lytės — JAV LB Kultūros 
tarybos pakviestų koncertuoti 
įvairiuose lietuvių telkiniuose 
(šį savaitgalį jie atliks kon
certą Detroite). 

Atgarsiai iš vietovių, kur 
jau koncertai įvyko, yra nepa
prastai geri, kupini entuziaz
mo ir padėkos menininkams 
bei Kultūros tarybos pirm. 
Marijai Remienei už šios mu
zikinės šventės suruošimą. 

» » 
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Įaugęs tarp žemės ir 
medžio šaknų 

„Vieno l iepto istorija". Nuotr. Mindaugo Kavaliausko 

Jaučiuosi kaip namie 

Mindaugas Kavaliauskas. 

— Šalyje, k u r klesti fo
tografija, jaučiuosi kaip 
namie, ka lba fotomeninin
kas Mindaugas Kavaliaus
kas. 

Šių metų vasario mėnesio 
viduryje Čikagą pamatė vie
nas žymiausių Lietuvos jau
nesniosios kartos fotomeni
ninkų — Mindaugas Kava
liauskas. Sužinoję, kad jis ren
giasi savo pirmajai parodai 
šiame krašte (jos atidarymas 
bus kovo 24 dieną, penkta
dienį, 7:30 vai. vakaro, Čiur
lionio galerijoje), jį užkal
binome, prašydami atsakyti į 

eilę klausimų, kurie galėtų do
minti dienraščio Draugo skai
tytojus. 

— Amerikos lietuviai 
apie J u s labai mažai gir
dėję. Ką galite t rumpai pa
pasakot i apie save? 

— Esu fotografas, menotyri
ninkas, susidomėjau menais 
dar mokykliniame amžiuje. 
Mokiausi moksleivių fotografi
jos mokykloje. Tada dalyvau
davau „mokiniškuose" fotogra
fijos konkursuose ir 1991 m. 
esu laimėjęs prizą kasmeti
niame lietuvių konkurse Či
kagoje. Tuo metu Drauge ir 
kituose laikraščiuose šmės
telėdavo viena kita mano nuo
trauka iš atgimimo įvykių Lie
tuvoje. Tačiau vėliau studija
vau menotyrą Vytauto Didžio
jo universitete, kur dabar esu 
bebaigiąs magistratūrą, foto
grafavau Dramos teatre, ben
dradarbiavau su Kauno diena, 
išvykau studijuoti į Pran
cūziją ir turbūt todėl buvau la
biau girdimas Lietuvoje ar fo
tografijos tėvynėje. 

— Kokie didesni pasieki
mai fotografijos srityje? 

— Per pastaruosius metus 
įvyko keletą reikšmingų per
sonalinių parodų ar projektų 
Prancūzijoje ir Lietuvoje. 1998 
m. gavau pasaulinio praban
gos produktų vadovo LVMH 
įmonės Jaunosios kūrybos 
prizą, kasmet teikiamą už 
duotos temos interpretaciją 

vaizduojamuose menuose. 
Man, kaip fotografui, džiugu, 
kad mano darbą gerai įvertino 
įtakingi meno žmonės, dalyva
vę atrankos komisijoje — 
svarbiausių muziejų — Orsay 
ir Luvro vadovai. Beje, pasta
rojo direktorius P. Rosenberg 
apsilankė mano parodos, vy
kusios Paryžiuje, atidaryme. 
Taip pat džiaugiuosi, turė
damas fotografijos tėvynėje 
savo kūrybos atstovų — Val
stybinę biblioteką bei Mor-
tier-Valat galeriją, kuri rudenį 
planuoja pristatyti mano dar
bus pasaulinėje fotografijos 
mugėje Paris Photo. Apskritai 
galiu pasidžiaugti, kad šalyje, 
kur gimė ir klesti fotografija, 
jaučiuosi kaip namie. Kasmet 
dirbdamas didžiausiame foto-
festivalyje Aries (pietų Prane), 
neatsilieku nuo pasaulinių 
įvykių fotografijos srityje. 

— Lietuvoje yra daug 
tarptautinio garso foto
menininku. Kurie jų ge
riausiai paijstami? 

— Kadangi mokiausi foto
menininkų sąjungos moky
kloje, nuo seno pažinojau kau
niečius „klasikus" — A. Maci
jauską, R. Rakauską, R.. 
Požerskį, taip pat vilniečius A. 
Sutkų, S. Žvirgždą, kritiką S. 
Valiulį. Su jais ir dabar dau
giausia bendrauju. Nors kiek
vienas jų — reikšmingi kū
rėjai, ypatingai šiuos žmones 
vertinu už kolegiškumą. 

— Kiek žmonės Lietuvoje 
žino apie užsienyje gyve
nančius fotografus ir kurie 
jų geriausiai pažįstami? 

— Žvelgdamas nuo savo 
„bokšto", galiu pasakyti, kad, 
kai buvau šešiolikos, ypač 
žavėjausi A. Kezio formalis
tinėmis kompozicijomis. Jis, 
be abejo, žymiausias užsienio 
lietuvis fotografas, buvo Lietu-

„Siandk: kai Leono Ba
rausko jau nebėra mūsų tar
pe... ir užlūžta sakinys šitoj 
vietoj, nes sakau sau, ir vėl 
rašau atsisveikinimą. Atsi
sveikinti vis dar neišmokau — 
net trumpam laikui, o jau nie
kaip su tais. kurie, Algimanto 
Mackaus žodžiais, „suvisam 
sugrįžo..." Taip pradėjo savo 
įžanginį žodį Henrikas Nagys 
1976 metais išleistoje Leono 
Barausko įkalbėtų darbų 
plokštelėje, kurios viršelį puo
šia dailininkės Zitos Sodai-
tienės Lebr.o Barausko profi
lis, įaugės tarp žemės ir 
medžio Šaknų, lyg tai būtų 
tąsa aktoriaus Barausko as
menybės, kuri klestėjo išei
vijos lietuviško teatro pasau
lyje. Toje •plokštelėje randama 
ir Leono Barausko gyvenimo 
biografija, momentai iš jo 
sceninio pasirodymo įvairiose 
rolėse, jo šeimos ir asmeniškos 
nuotraukos 

Leonas Barauskas gimė 
1926 m. gegužės 25 d. Žel-
vaičių kairne, Telšių valsčiuje 
ir apskrityje. Visą savo jau
nystę praleido Telšiuose, Že
maitijos šeštinėje. Laikė save 
tikru žemaičiu ir draugai jį 
vaįino Le).. o Algirdas T. An
tanaitis taip tvirtino apie Leo
no Barausko žemaitišką kil
mę": „Ar$ galėjo Leono Že
maitišku patriotizmu suabejo
ti tie, kurie girdėjo jį tar
miškai rečituojant mūsų klasi
ko Valančiaus 'Palangos Juzę', 
arba iš tarmių vakaro-klum-
pėto, skrybėlėto, drobinius 
marškinius tautine juosta per-
sirišusio žemaičių kaimie
čio...'* 

Atvykęs iš Vokietijos į Ka
nadą, 1949 metais Leonas Ba
rauskas tuoj pat įsijungė į 
Montrealyjė susiorganizavu
sią scenos mėgėjų grupę. Čia 
lietuviško teatro veikėjai pra
dėjo ruošti įvairius veikalus. 

Šiandien užklaustas rašytojas, 
teatralas Jurgis Blekaitis taip 
prisiminė Leoną Barauską iŠ 
tų laikų: „Leonas Barauskas 
vaidino herojinį vaidmenį ma
no Montrealyjė režisuotoj Škė
mos Živilėje. Jis buvo drau
giškas, atsakingas ir gabus 
aktorius, pasižymėjo geru bal
su, dėkinga išvaizda. Buvo 
malonu su juo dirbti. Žiūrovai 
jį mėgo". 

Savo sceniniam gyvenime 
Leonas Barauskas gal labiau
siai išgarsėjo, Kanadoje vai
dindamas Girdvainį K. Boru
tos Baltaragio Malūne ir 
Zbigniavą B. Sruogos Milžino 
paunksnėje. Kartu su šiais 
vaidinimais aplankė, įvairius 
lietuvių telkinius ne tik Kana
doje, bet ir Amerikoje, išleido 
jų plokšteles, nepamiršo ir 
jaunimo, išleidęs žirginėlių" 
plokštelę. 

Į Čikaga Barauskai per
sikėlė 1963 metais, kur taip 
pat su energija ir entuziazmu 
įsijungė į sceninę veiklą. At
vykus muzikui Dariui Lapins
kui į Čikagą, pasipylė beveik 
kasmetiniai įvairūs D. Lapins
ko veikalai: 1966 m. opera 
„Lokys", 1967 m. opera 
„Maras" ir kiti, kuriuose Leo
nas Barauskas atliko įvairius 
vaidmenis — pasakotojo, de
klamatoriaus ar pranešėjo. O 
1968 metų rudenį, kartu su 
soliste Aldona Stempužiene ir 
Darium Lapinsku, keliavo į 
reprezentacinę išvyką Pietų 
Amerikon, aplankė Venezue-
los, Kolumbijos, Argentinos, 
Uragvąjaus ir Brazilijos lietu
vius. Šioje išvykoje Leonas Ba
rauskas atlieka programą — 
nuo tautosakos iki Vytauto 
Mačernio eilėraščių ar Juliaus 
Kaupo pasakų. Išvykoje, pagal 
Darių Lapinską, Leonas pali
ko didelį įspūdį, ne tik sceni
niuose pasirodymuose, 6et ir 
suruoštuose priėmimuose, ku-

voje žinomas anksčiausiai, nes 
pats dažnai apsilankydavo. Is
torijos puslapiuose rasdavom 
K. Daugėlos, V. Augustino pa
vardes, bet tik neseniai susi
pažinome su jų darbų visuma. 
Dabar pamatome A. Mikšio, J. 
Dovydėno fotografiją. Kas dėl 
mūsų dienų išeivių — apie jų 
veiklą žinoti dar sunkiau. Tar
kim, po mano parodos, kurios 
atidaryme lankėsi Paryžiaus 
aukštuomenė, radau atsilie
pimų knygoje padėką, kartu 
su mintimi, kad tokio Kava
liausko neteks girdėti ir Vil
niuje... 

— Kovo 24 d. Čikagoje 
yra Jūsų pirmoji paroda 
Amerikoj*. Ar jų Dėdės Ša
mo žemėj* numatyta dau
giau? 

— Kol kas tvirtai galvoju tik 
apie kovo 24-ąją. Kitus pa
siūlymus svarstau atsargiai, 
nes turiu rūpestį iki gegužės 
pabaigti magistro tezes, ku
rias birželį ginsiu Kaune. 

— Ko žiūrovai gali laukti 
ir tikėtis Jū sų parodoje 
Čiurlionio galerijoje? 

— Gali tikėtis įvairovės — 
nuo gavėniško susikaupimo, 
apmąstymų, prisiminimų iki 
pergalingos Šventiškos nuotai
kos. Rengimo paįvairinimui 
keletą serijų pademonstruosiu 
skaidrėmis. Aš pats tikiuosi 
malonių susitikimų su paro
dos svečiais, kad jie išeida
mi galėtų pasakyti: „Įdomu 
buvo!" 

Kalbėjosi 
Edvardas Šulaitis 

Leonas Barauskas. 

riuose jis būdavo „oficialus 
kalbėtojas ir „ponas su sodriu 
balsu". 

Leono Barausko energija 
buvo neišsemiama, nes jis, 
šalia Dariaus. Lapinsko pasta
tymo, • dalyvavo ir daugelyje 
kitų rengiamų spektaklių, 
kaip K. Donelaičio Metai, K. 
Jurašiūno pasakoje Ejgle Žal
čių karalienė, Žilvino rolėje, 
net ir „Dainavos" ansamblio 
statytoje Gasparo Veličkos 
muzikinėje pjesėje „Nemunas 
žydi", atlikdamas Jono vaid
menį. Jis taip pat pasireiškia 
režisūroja, y talkininkaudamas 
„Antram Kaimui", Čikagos 
Aukštesniajai lit. mokyklai 
statant „Prometėjaus" insce
nizaciją. Pagal Antanaitį, Leo
nas Barauskas nuolat norėjo 
mokytis, tobulėti, buvo jau
trus, pareigingas ir prisiimtą 
uždavinį visada bandė atlikti 
sąžiningai, kruopščiai, išmokti 
savo rolę iki subtiliausių 
niuansų. 

Šalia sceninio gyvenimo, jis 
su žmona Danute augino du 
sūnus — Andrių ir Viktorą. 
Vyriausias sūnus dabar yra 
advokatas, sukūrė lietuvišką 
šeimą ir gyvena St. Peters-
burg, Florida, o jaunesnis Vik
toras — baleto žvaigždė. Ta
čiau jam neteko matyti sūnų 

pasiekimų, nes, būdamas tik 
48 n etu, Leonas Barauskas 
V. .ovo 21 d. mirė. Jis 
paliko tik savo jauną 
šeimir i; visą išeiviją, kuri 
galej" ilgai gėrėtis jo tau^ 
ria asmenybe ir gabumais lie
tuviškoje scenoje. Ir kaip Hen
rikas Nagys pasakė: „Levis 
kalbėjo ir dainavo taip įtai
giai, sugestyviai, nesistengda
mas savo išgyvenimu nei 
jausmų nuslėpti, kad, ir ne
būdamas scenos meno žino
vas, tuojau supratai, jog čia 
yra aktorius iš Dievo ma
lonės". Tegu ši Dievo malonė 
jam ir dabar šviečia, minint jo 
25 metų sukaktį. 

Elvyra Vodopalienė 

CHORAS ŠVESTĖ 
DEŠIMTMEČIO SUKAKTĮ 

Prieš dešimtmetį įkurtas, 
Šiaulių universiteto docento 
Stasio Žalalio vadovaujamas, 
choras „Bičiuliai* praėjusių 
Kalėdų metu šventė.savo gy
vavimo sukaktį. Ta proga cho
ras giedojo Šiaulių miesto bei 
rajono bažnyčiose — pase cho
ro atliekamo repertuaro suda
ro bažnytinė muzika, sten
giantis palaikyti Lietuvos 
bažnyčių giedojimo tradicijas. 

Smėlio minty* — 
f « 

„kubistinis portretas". Nuotr. M. Kavaliausko 
i 

Valenciet** 1998 m. Nuotr. Mindaugo Kavaliausko 
Aktorius Leonas Barauskas B Sruogo* Milf.lno pnunkamėj*, vysk. 
Zbignevo vaidmenyje.-




