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nepaklausiau". Nors A. Ma
čiulis ir pakliuvo laborantu,
bet jis jautė, kad studijuoti
KPI įrašas „politinis kalinys"
vis tiek bus kliūtimi. Tada
jam pavyko įstoti į Visa
sąjunginio neakivaizdinio poli
Pro/, hab. dr. Romualdas Baltrušis
technikos instituto Maskvos
filialą tęsti Sverdlovske pra
Siame straipsnyje noriu
ligentų pasirinko geriau vi- dėtų studijų. Būti Maskvos in
parašyti apie du jubiliatus,
sišką gyvenimo nežinią vaka stituto studentu jau buvo tam
iškilius lietuvius, chemikus
ruose, negu likti ir patirti tikras skydas. Jį baigęs ir ga
polimerininkus, vienkart paly
komunistų terorą, tremtį į Si vęs inžinieriaus chemiko di
ginant jų veiklas ir likimus.
birą ar mirtį Tuskulėnuose. plomą, toliau liko KPI Orga
Vienam jų, inž. Kaziui SekmaInž. K Sekmakas, paakintas ninės chemijos katedroje labo
kui botų 80, antram, prof.
savo profesoriaus A. Pureno, rantu. Dirbdamas ėmėsi ruoš
Adomui Mačiuliui — 70 metų
paliko Lietuvą ir išvyko į Vo ti mokslų kandidato (dabar
amžiaus. Abu jie gimė ir mirė
doktorato) disertaciją.
kietiją.
Lietuvoje, tačiau inž. Kazys
Tačiau greitai pajutęs prieš
A. Mačiulis tuo laiku mokėsi
Sekmakas iškilo, dirbdamas
Radviliškio gimnazijoje. Ten jį, kaip buvusį politinį kalinį,
JAV, o prof. Adomas Mačiulis
toliau brendo ir formavosi jo nepakantumą ir intrigų rezpasiekė
chemijos
mokslo
asmenybė, ryškėjo jo patrio gimą, susidarius progai, iš
aukštumas okupuotoje tėvy
tinė pasaulėjauta. A. Mačiulis KPI išėjo į LTSR Mokslų
nėje. Jie abu rudens vaikai,
pasijuto toliau nebegalįs susi akademijos Energetikos ir
abiejų šeimose užaugo po
taikyti su tėvynės okupacija ir elektronikos instituto (EEI)
dukterį ir sūnų. Nors jų abiejų
su keliolika ištikimų draugų Metalų tyrimo laboratoriją,
amžiaus skirtumas yra 10
Kazys S e k m a k a s d a r b o m e t u (1977 m.)
Inž. Kazys Sekmakas (1980 m.). įkūrė slaptą kovai prieš sovie kurioje jam buvo leista už
metų, tačiau jų darbo tėkmė
tinius okupantus „Trispalvės" baigti savo disertacinį darbą.
Prof. A. Mačiulis, tai sovietų
laiko atžvilgiu beveik sutapo.
A. Mačiulis tik porą pra organizaciją. Nespėjęs baigti Joje dirbdamas, apgynė dakta tai. A. Mačiulis, apibendrinęs dėl mokslo straipsnių nedaug
politkalinys,
Sibiro tremtinys,
paskelbė.
Inž.
Sekmakas,
gar
gautus
rezultatus,
apgynė
K. Sekmakas gimė 1919 m. džios mokyklos skyrių gavo gimnazijos, jis KGB suseka
ro disertaciją (1963 m.).
habilituoto daktaro (tada dak sėjęs savo išradimais JAV, tuo per vargus sugrįžęs į tėvynę,
lapkričio 9 d. Kaune, versli mokytis laisvoje tėvynėje ir mas (1948 m.), suimamas, nu
Inžinierius K. Sekmakas, taro) disertaciją (1969 m.). Jis pačiu garsino savo tėvynę Lie dar vis riko KGB sekimo aki
ninko, A. Mačiulis — 1929 m. tik tada turėjo galimybę patir teisiamas ir išvežamas tolipasitraukęs iš Lietuvos į Vo tapo pirmuoju Lietuvos chemi tuvą ir jos Vytauto Didžiojo ratyje. Tačiau jo darbštumas,
spalio 18 d. Šiaulių apskrityje, ti savųjų mokytojų ugdomus mon šiaurėn, į Komi autono
kietiją, pateko Tiunngijon, ku, gavusiu tokį mokslinį universitetą.
sugebėjimas realiai įvertinti
Žiūrom^ kaime, ūkininko, įsi Dievo ir tėvynės meilės, atsi minės respublikos Intos konkur Geros mieste pakliuvo laipsnį polimerų chemijos ir fi
Inž. K. Sekmakas, gyvenda esamą padėtį, kiekvieną žmo
gijusio—ūki Amerikoje už davimo darbui bei gyvenimo clagerius. Ten nuo sunkaus
dirbti „Siemens" firmos ginklų
gų, jo prieinamumas tarpusa
dirbtais pinigais, šeimoje. K. doros jausmus.
darbo ir nuolatinio alkio iš fabriko metalų padengimo po zikos srityje. Įgijęs habilituoto mas JAV, visą laiką sielojosi
Sekmakas, bodamas keturių
Kazys Sekmakas studentas, sekęs, atsidūrė ant mirties limerinėmis dangomis skyrių. daktaro laipsnį, jis galėjo įgy Lietuvos ateitimi, o ypač daug vio santykiuose, jpadėjo jam
vendinti savo mintis polimerų pastangų skyrė Lietuvos ne greitai suburti gabių darbuo
vaikų šeimoje jauniausiu, su o A. Mačiulis mokinys išvydo slenksčio. Jį išgelbsti nuo
Čia jam pavyko gerai susi tyrime, įkurti LTSR Mokslų priklausomybės atstatymo rei tojų ir aspirantų būrį. Poli
laukdavo tėvų didesnio dė įsibraunančią ir okupuojančią pražūties ištiesta tenai ka
pažinti su, tuo laiku daug pa akademijoje EEI Nemetalinių kalui (1989-1991 m.), susi merų Chemijos ir technologijos
mesio ir augo Lietuvos laiki Lietuvą Raudonąją armiją. Jie linčio lenkų gydytojo pagalbos
siekusia, Vokietijos polimerų medžiagų taikymo energeti rašinėdamas net su 52 se tyrimai tuo metu LTSR tebu
nojoje sostinėje Kaune (Lietu abu, vienas suaugęs, antras ranka. Šis, pamatęs A. Ma
chemijos pramone, surinkti koje laboratiją ir būti jos vado natoriais bei Atstovų rūmų vo užuomazgoje. Jis gerai su
vos didmiestyje), o A. Mačiulis bebręstąs vaikinas, pamatė, čiulį esantį visiškai bejėgį, bet
daug žinių apie poliakrilatų vu. A. Mačiulis paskelbė 173 nariais, ragindamas juos pa vokė, kad, dirbant Mokslų
kaime pas tėvus buvo dviese kaip Lietuvos inteligentai so gabų jaunuolį, gimnazijoje
bei poliuretanų chemiją ir mokslo straipsnius, gavo 42 laikyti Lietuvos nepriklauso akademijoje, visų pirma reikia
su vyresniu broliu Albertu, vietmečiu apšaukiami „liau pramokusį lotynų kalbos, pa
technologiją, pavartyti slaptus autorinius pažymėjimus (pa mybės siekius.
pačiam įsigyti aukščiausią
tačiau tėvai, paskendę akio dies priešais", buržujais, o guldė jį į konclagerio ligoninę,
vokiečių patentus. Antrajam tentus), paruošė savo temati
Šie abu inžinieriai chemikai mokslinį laipsnį bei vardą ir
darbuose, negalėjo savo, kad ūkininkai-buožėmis. Tiek vie davė jam medicinos knygas,
pasauliniam karui pasibaigus, ka 21 mokslų daktarą, jam yra daug pasiekę. Inž. K. Sek- sudaryti savosios tematikos
ir pagrandukui, skirti daugiau ni, tiek kiti sovietinėje san pats konsultavo ir paruošė A.
inž. A. Sekmakas kelis metus buvo suteiktas profesoriaus maką, Lietuvoje gavusį inži mokyklą. Tai jis sugebėjo pa
dėmesio. Jie Adomuką apvilko tvarkoje buvo laikomi rim
vargo Vokietijos perkeltųjų as vardas (1973 m.) Prof. A. nieriaus vardą, likimas atvedė daryti ir jo laboratorijoje dir
milo švarkeliu ir išleido į mo čiausia kliūtimi, kuriant Lie Mačiulį savo pagalbininku. A.
menų stovyklose. Pagaliau Mačiulio darbuose iš viso ben į išsivysčiusią šalį — JAV, kur bantys ėmė gintis daktaro di
kyklą žengti mokslo keliais. K tuvoje komunistinę visuome Mačiulis po kiek laiko pasi
1949 m. norėdamas emigruoti draautoriais buvo 134 asme jis, dirbdamas naujų polimerų sertacijas (iš viso apgynė 21
Sekmakui, kaip jis yra sakęs, nę, todėl jie privalėjo boti per darė konclageryje felčeriu.
į
JAV, jis susirišo su savo nys.
sintezės srityje, įvykdė nuos darbuotojas), o jis pats per
vaikystė buvo be rūpesčių, auklėti arba sunaikinti. Viso Konclagerio ligoninės dirban
dėdėmis
ir Lietuvos ambasada
užfiksavi trumpą laiką pajėgė įgyti ha
todėl galėjo vien tik mokytis. to patvirtinimu buvo 1940 tysis iš bado nemirdavo. Šiuo
K Sekmakas, pradėjęs dirb- tabų savo idėjų
JAV.
Tokia
galimybe
susidarė
bilituoto daktaro laipsnį. Jis,
metų suėmimai, sušaudymai, atveju vėlgi ryškėja A. Ma
t* „De Soto" (1956 m.), greitai mą patentuose ir realizavimą
nors ir už „geležinės užuo
A. Mačiuliui jau nuo pirmojo o 1941 m. nekaltų žmonių čiulio begalinis ryžtas, kad ir ir jis išvyko iš Vokietijos
ėmė vadovauti polimerų che praktikoje. Tokio didelio pa
pradžios mokyklos skyriaus trėmimai vergiškiems dar sunkiausiose aplinkybėse, ne (1949.07.09) į JAV. Pradžioje mijos technologijos skyriui, tentų kiekio (141) dar nei vie laidos" būdamas. 1981 m.
iškilo asmeniškų rūpesčių. bams į Sibirą. Ir vienas, ir ki likti be iniciatyvos, nors tai at JAV inž. K. Sekmakas dirbo kuriame dirbo apie 40 tyrėjų. nas Lietuvos inžinierius che buvo išrinktas tarptautinės
Jam reikėdavo 4 kilometrus tas tų faktų akivaizdoje buvo rodytų neįsivaizduojamu daly „WahT Fermentacijos insti K. Sekmakas, būdamas labai mikas nėra gavęs, o iš „Polimerų stabilizavimo komi
eiti į mokyklą. Išeidavo kartu sukrėsti iki Širdies gelmių. K ku. Po penkerių metų ka tute (1949 m.-1950 m.), paskui darbštus ir gabus, patekęs į JAV tik vienetais skaičiuo sijos" nariu. Tačiau, nepaisant
su kaimynu antraklasiu, ta Sekmakas, būdamas suaugęs torgos konclageriuose, ten pat vaistų tyrimo „Armour Co." „De Soto" firmos puikias labo jami asmenys,
nuo pat jo pasiekimų, prof. A. Mačiulis
čiau sugrįžti reikėdavo vie aiškiai suvokė, kad Lietuvoje Komi, vienos lietuvių tremti firmoje (1951 m.-1956 m.). ratorijas, naudodamasis Vo JAV patentų žinybos įkūri nebuvo įsileistas į pačią
Tose firmose bedirbdamas,
mo (prieš 200 metų), kurie Mokslų akademiją, nei nariu,
nam, nes pamokos baigdavosi prasidėjo žiauri komunistų nių šeimos padedamas, A. Ma
gavo pirmuo>:us, labai fir kietijos įgytomis žiniomis bei būtų sugebėję sukurti tiek nei nariu korespondentu, nei
skirtingu laiku. Žiemą per diktatūra. A. Mačiulio besiklo čiulis eksternu išlaikė abi
moms naudingus, patentus. naujausiais pasaulyje pasieki patentų. Ta proga laikraštis nariu ekspertu. Čia tikriausiai
laukus sniegynais žengti vai stančiai pasaulėžiūrai ir pa tūros egzaminus ir padavė
Pagaliau nuo 1956 m. inž. K. mais, greitai pateikia vieną po
kui darėsi baugu. Todėl A. saulėjautai visa tai sudavė prašymą įstoti į Sverdlovsko Sekmakas ima dirbti polimeri kito patentus (išradimus) po The Tampa Tribūne rašė: jam trukdė komunistų nepa
Mačiulis, nieko tėvams nesa skaudų, smūgį. Tačiau A. Ma (dabar Jekaterinenburgo) poli nių dangų ir dažų firmos „De limerų chemijos ir technologi „Kazys Sekmakas is his name. kenčiama veikla „Trispalvėje",
kuriai jis buvo pašventęs visą
kydamas, pasitikėdamas vien čiulis buvo įsisąmoninęs, kad technikos institutą. Patekti į Soto" tyrimų centre.
jos srityje. Nustebinta JAV Polymers are his game". Jo su
savo gyvenimą. Atsikuriančią
kurti
nauji
polimerai
ir
jų
savo jėgomis, visai savaran mokslas bet kokiomis aplin studijas kliūtį sudarė doku
mokslo visuomenė ėmė netgi
nepriklausomybę
Dr. inž. A. Mačiulis LTSR švęsti, spaudoje plačiai nu technologijos tiek buvo reika Lietuvos
kiškai per vasarą išmoko an kybėmis daug gali žmogui pa mentuose įrašas „politinis ka
tros klasės kursą, ir rudenį gelbėti, todėl atkakliai jo linys". Tačiau vėlgi jį palydi Mokslų akademijos EEI ėmėsi šviesdama, nuostabius inži lingi gyvenime, kad jų gamy jam teko pasitikti jau stipriai
išlaikęs atitinkamus egzami siekė. Vokietijai pradėjus karą sėkmė — instituto dekanas, tirti polimerų senėjimo, de nieriaus chemiko K. Sekmako bai tuojau buvo statomi fabri susilpnėjusią sveikata.
nus, buvo perkeltas iš pirmos į prieš Sovietų Sąjungą, per ke pamatęs A. Mačiulio didžiulį strukcijos procesus, pateikė patentų gavimo skaitmeninius kai. Inž. K. Sekmako sukurtos
Šiuo. sugretinančiu dvi as
trečią klasę. Tuo savo pro lias dienas visą Lietuvą oku troškimą mokytis, rizikuo difuzinės stabilizacijos meto jubiliejus, kaip 75-ojo patento naujos polimerinės dangos pla menybes, straipsniu siekta
blemą išsprendė — galėjo kar pavo vokiečių kariuomenė. damas savo reputacija, priėmė dus, polimerų kitimą bei jų (1976 m.), 100-ojo (1980 m.), čiai naudojamos namų sienų, parodyti dviejų gabių, iškilių
boklę kraštutinėse sąlygose, ypač pažymint 140-ojo (1990 automobilių kėbulų, lėktuvų lietuvių inžinierių chemikų, jų
tu su kaimynu nueiti į mo Netrukus jiems teko išvysti jį studentu.
fiuzeliažų padengimui, jo su
pvz., labai aukštoje ir žemoje
kito okupanto žiaurumus, o
kyklą ir sugrįžti.
Mirus sovietįjos diktatoriui temperatūroje, labai didelio m.) patento gavimą. Inž. K. sintetintos polimerinės me sutampančių jubiliejų proga,
Sekmakui už kūrybingumą
kurių vienas ir antras visą
K Sekmakas tuo metu mo ypač baisųjį holokaustą. Tai Stalinui, kiek atlėgus komu
tas laikas, kai A. Mačiulis ėmė nistiniam režimui, A. Ma reičio oro srovėje (1967 m.). jam asmeniškai vieninteliam džiagos yra panaudojamos savo gyvenimą buvo paskyrę
kėsi Kauno m gimnazijoje,
lankyti Radviliškio gimnaziją, čiuliui pavyko išvykti iš iais tyrimais domėjosi poli buvo suteiktas prestižinio per skrydžiams į erdves ir pasi polimeru chemijai bei techno
kurioje dėstė tokie žymūs
o K Sekmakas tęsė mokslą Sverdlovsko ir atvykti į Kau merų technologai, o taip pat ir sonalinio tyrėjo (Staff-Corpo- vaikščiojimams mėnulyje. Tai logijai, atskleisti abiejų veiklą,
mokytojai, kaip istorikė Van
nekoroduojančios ir nepra
VDU.
ną, vedinam minties tęsti stu raketinės tecl u akos specialis- rate Scientist) vardas ir atitin leidžiančios dangos. Visus dirbant jiems visai skirtingose
da Daugirdaitė-Sruogienė, li
kamos pareigos. Jis buvo tik
visuomeninėse sistemose, vi
tuanistai Petronėlė Orintaitė,
1944 m. liepos mėn. 8 dieną dijas Kauno politechnikos in
savo patentus įrišęs į tris to sai skirtingame asmens sta
ras
pasaulinio
masto
genialus
E. Viskanta, J. Talmantas, K. Sekmakui buvo įteiktas stitute (KPI). Deja, čia nepa
inžinierius chemikas. Iš viso mus ir atsiuntęs į Kauno tech tuse ir visai skirtingomis
lotynistas dr. A. Rukša. Jis iš VDU baigimo diplomas, kurį vyko įstoti, tačiau atsirado
gavęs 141 patentą, iš kurių nologijos universitetą, inž. K. aplinkybėmis.
tų savo mokytojų perėmė lie pasirašė rektorius prof. V. kita galimybė. Kaip tik tuo
138 sukūrė, dirbdamas „De Sekmakas paprašė juos laikyti
Inž. Kazys Sekmakas. ilgai
tuviško patriotizmo dvasią, Gravrogkas ir fakulteto prode- metu KPI Organinės chemijos
Soto" firmoje. Jie pirmiausia bibliotekoje, prof. A. Pureno kentėjęs tėvynes nostalgiją,
kuria visą amžių gyveno. Bai kanas A. Jurskis už dekaną katedrai reikėjo laboranto ir
buvo užpatentuoti JAV, o pa knygų spintoje. Inž. K. Sek atvykęs ir paėmęs jam su
gęs gimnaziją (1938 m.), įstojo dr. A. Damušį, nes šis jau vo jos vedėjas prof. A. Purenąs
skui ir kitose šalyse — Kana makas, atvykęs į Lietuvą teiktą Garbes daktaro vardą,
į Vytauto Didžiojo universiteto kiečių buvo suimtas ir kalėjo tuo reikalu buvo nusiuntęs
doje, Anglijoje, Meksikoje, priimti už didžius savo nuo mirė 1998 m. liepos 9 dieną
(VDU) Matematikos-Gamtos nacių konclageryje Vokietijoje. skelbimą j laikraštį. A. Ma
Australijoje ir kt. Remiantis jo pelnus jam Kauno technologi Vilniuje, palaidotas Šv. Kazi
1944 m. vasarą iš Lietuvos čiulis atvyko pasiteirauti. Ptouniversiteto
suteiktą
fakulteto chemijos skyrių, ku
patentais, 48 valstybėse ga jos
Garbės
daktaro
vardą,
savo miero kapinėse. Čikagoje.
riame klausė, daug jam įtakos traukėsi vokiečiai, o iš rytų fesoriui A. Mačiulis pasirodė
minama polimerinė produkci
visai
tinkamu
laboranto
parei
Profesorius hab. dr. inži
turėjusio, prof. A. Pureno or artėjo antroji sovietinė Lietu
ja. Nuostabą ir pasigėrėjimą kalboje pažymėjo: „Karas su nierius Adomas Mačiulis, iš
goms.
Tačiau
jį
rekomenda
vos
okupacija.
Lietuvos
žmo
ganinės chemijos paskaitų. K.
kelia tai, kad iš 141 patento, Vokietija išsprendė mano li kentėjęs okupantų persekioji
Sekmakas didžiumą mokslų nių, pirmiausia inteligentijos, vęs, prof. A. Purenąs fakulteto
daugiau kaip 50-ties jis vienas kimą palankesne ateitimi — mus, tėvynės laisvės aušrai
ėjo nepriklausomoje Lietuvoje visos mintys buvo sukauptos į partorgės vis tik buvo pa
yra autorius. Savo polimerų nereikėjo vergauti Rusijoje". išaušus, amžiams atsisveikino
klaustas: „Ar jis komjaunuo
ir tik dalį aukštojo teko studi vieną problemą — pasilikti
chemijos ir technologijos iš JAV jis buvo laisvas žmogus, 1995 m. vasario 11 d., palai
lis?" Profesorius skėstelėjęs
tėvynėje
ir
pasiduoti
okupuoto
juoti sovietinėje (1940-1941
radimus inž. K. Sekmakas turėjo savo idėjų įgyvendi dotas Petrašiūnų kapinėse,
rankas į šalis, kiek ironišku
valiai,
ar
bėgti
į
Vakarų
Euro
nimui palankiausias sąlygas.
m.) bei vokiečių (1941-1944
balsu atsakė: „Vat, šito, tai ir Prof. Adomas Mačiulis (1976 m.) (laimiausia tik patentavo. To
Kaune.
pos
šalis.
Daug
Lietuvos
inte
m.) okupacijose.

Du polimerų chemijos
žymūnai
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Tautodailės
Dr. įtūta

Po koncerto J a u n i m o c e n t r e Čikagoje. Iš kairės: p i a n i s t ė Nijolė R a l y t ė , b o s a s V l a d i m i r a s P r u d n i k o 
v a s ir mezzosopranas J u d i t a Leitaitė. Nuotr. J o n o Tamulaičio

Kultūrinės savimonės
Loreta

šešėliai

Venclauskienė

savimonę bendromis jėgomis go melodramatizmo bruožų.
Betgi toks, savaip atviras ir
pakoreguoti. Štai pavyzdžiui,
iš pakviestų išeivijoje apsilan j a u s m i n g a s dainavimo būdas
kyti Lietuvos artistų ne visa puikiai derėjo, pristatant Lie
da susilaukiame visapusiškai tuvoje gyvenančio, žydų kil
jų profesini pasiruošimą at mės kompozitoriaus Anatoli
spindinčių programų. Ir pra j a u s Šenderovo kūrinį — Sula
dedi žmogus galvoti, kodėl t a mitos giesmes iš „Senojo testa
pati publika, kuri ne taip se mento". Įdomi, senąja hebrajų
niai, užėmusi kvapą, klausėsi kalba atlikta muzika; ir tokia
pianistės Mūzos Rubackytės skirtinga nuo lietuviško šiuo
kiekviename koncerte naujos, laikinio skambėjimo stilisti
sudėtingų kūrinių, programos, kos.
Tuo pačiu ūpu, su smagia is
arba Reginos Maciūtės, Graži
nai Ručytei akompanuojant, paniškų ritmų priegaide buvo
atliekamo modernaus Felikso atlikti Maurice Ravel, ir ypač
— George Bizet
Bajoro vokalinio ciklo, nega sėkmingai
operos
„Carmen"
fragmentai.
lėtų pasidžiaugti akademine
Vladimiro
Prudnikovo
dai
(kas nereiškia nei 'šaltumo',
navimo
braižas
yra
įvairesnis.
nei 'dirbtino koncentruotumo')
— rimčiau, negu kovo 26-tos Iš negausaus, koncerte atlikto
dienos Jaunimo centro salėje klasikinės muzikos repertuaro
— originalo kalbomis padai
Pažadėjusi recenziją, štai ir pasiūlyta — programa.
nuotų ištraukų iš Giuseppe
aš susidūriau su gana savo
Tame koncerte girdėjome
. Verdi operų „Simon Boccatiška dilema. Kas yra svar skirtingo vokalinio amplua ar
rtegra" (rečitatyvas ir arija),
biau — ar žmonių susidomė tistų pasirodymą. J u d i t a Lei
„Don Carlos" (garsusis kara
jimą 3ukėlusio koncerto dar taitė — tarsi operetės prima
liaus Pilypo monologas), Frievienas, kažin kuris aprašymas dona, grakšti ir žaisminga, ge
drich Handel „Xerxes", roman
(nors vieni tikėjosi išgirsti rai išlavinto, vidutinio stipru
tinės kamerinės muzikos še
sudėtingą vokalinę programą, mo, spalvingo balso daini
devrais vadinamų dviejų Franz
o kiti buvo patenkinti populia ninkė — buvo linkusi į leng
Schubert dainų „Lindenbaum"
raus repertuaro mišiniu, itin vos, pabrėžtinai j a u s m i n g a i
(Liepa) ir „An die Musik" (Mu
dažnai atliekamomis Verdi ir interpretuojamos muzikos, re
zikai) — matyti, kaip meis
Bizet operų arijomis, kame pertuarą. Gabriel F a u r e „Dru
triškai dainininkas suvokia
rinėmis dainomis bei senti- gelis ir žibuoklė", „Lapų val
kūrybos stilių, muzikinių epo
mentalokais duetais, ir ypač sas', dvi J e a n Sibelius dainos
chų interpretacijos skirtumus.
„saliūnų" perliuku, Antano Va „Deimantai sniege" ir „Grįžo
Tačiau del lietuviško reper
nagaičio „Daina apie Stasr...), vakare mergaitė" — su į tarpą
tuaro atrankos, jo atlikimo
ar svarstybos apie tai. kaip to įsprausta Aleksandro Kačabūdo, siūlosi šiek tiek kitokios
kie ..koncertiniai maratonai"
nausko išplėtota lietuvių liau išvados. Kažin, ar ne per daug
veikia gana komplikuotą išei
dies daina „Kad aš našlaitėlė" lengvabūdiškai solistas slysta
vijos kultūrine savimonę?
— buvo padainuotos tuo pa lietuviškos fonetikos paviršiu
čiu,
šiek tiek egzaltuotu būdu. mi. Kartais, tarsi nejučia pasi
Žinia, kultūros fenomeno es
mė, savybės ir vaidmuo nere Kai kuriems .kūriniams gal tai naudodamas šaliapiniškos fratai paaiškėja vėliau, geram ir tiko, tačiau lietuvių liaudies zuotės efektais, jis spalvina
laiko tarpui praėjus. Mūsų dainai suteikė ne itin skonin tradicines harmonijos pagrinišeivijos
atveju,
apytikriai
brėžtinos dvi kultūros savi
monės (tame tarpe muzikinės)
ribos. Pirmoji užsisklendė kar
tu su Antro pasaulinio karo
pabaiga, o antroji susiliejo su
prieš dešimtmetį
atstatyta
Lietuvos
nepriklausomybe.
Prieškarinė išeivijos muzikos
kultūra vystėsi, pasiremdama
švietėjišku principu. Pokario,
tiksliau apibrėžiant — Egzodo
(masinio, priverstinai įvykusio
žmonių išsikėlimo svetur; —
kultūra saugojo ir puoselėjo iš
tėvynės atsivežtas, nepriklau
somoje valstybėje išsiugdytas
tradicijas.

Visą šių metų kovo mėnesį,
Kultūros tarybos pirmininkes
Marijos Remienės pakviesti,
dešimtyje Amerikos valstijų
koncertavo trys menininkai iš
Lietuvos — dainininkė (mez
zosopranas) Judita Leitaitė,
bosas Vladimiras Prudnikovas
bei pianistė Nijole Ralytė.
Estafetės būdu globojami, iš
vienos tautiečių grupės rankų
į kitas perduodami, artistai
pasirodė bene svarbiausiuose
šio krašto lietuvių telkiniuose.
Turint galvoje, kad Kultūros
taryba- nėra kokia nors biu
džetinė organizacija ir tarnau
tojų nepasisamdo, o remiasi
savanoriškais talkininkais, ne
sunku įsivaizduoti, kiek kiek
vienas renginys sukelia rūpes
čių,, nerimo ir vilčių.

Deja. nei prieš šimtą, nei
prieš penkiasdešimt metų ne
suspėta subrandinti ir įgyven
dinti gerai apgalvoto profesi
nio meno globos mechanizmo
idėjos. Regis, todėl susilaukė
me nuosmukio, kurį tik šian
dien — greito ir pigaus susi
siekimo laikais — galėtume
atitaisyti, jei sugebėtume iš
eivijos ir Lietuvos kultūrinę

/
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Pernai lapkričio 20 d. Lietu
vių namų sagėje Philadelphijoje, susirinko lietuvių tauto
dailės ir liaudies dainų mė
gėjai. Mes tą dieną Šventėme
Philadelphia Tautodailės in
stituto dvidt^init metų su
kaktį ir Philadelphia Lietuvių
liaudies daini. kvarteto dešimt
metų sukakt, Atvykę į salę,
žiūrovai buvo nustebinti lini
nių audinių paroda, kurią su
ruošė Aldona Page, dabartinė
Philadelphia Tautodailės in
stituto pirmininkė. Sienos ir
stalai buvo apdengti įvai
riausiais lininiais audeklais,
švelniai žavir.Oiais savo raštų
niuansais i r -ubtiliais spalvų
deriniais. Viename salės kam
pe stovėjo manikenas (mote
ris) papuošta nepaprastais
gražiais suvalkietiškais tau
tiniais drabu::ais. Šiuos dra
bužius jšaudt visiems tauto
dailininkams gerai žinoma,
Anastazija Tamošaitienė prieškeliasdešimt metų. Drabužiai
priklauso PhDdelphia Tauto
dailės skyriui, oet vietiniai lie
tuviai retai uos mato, nes
mes neturime muziejaus, kur
galėtumėm j u s išstatyti.
Ši diena mums tikrai buvo
švente, nes loję parodoje daly
vavo tautinių Irabužių kūrėja
ir Tautodailės instituto centro
valdybos pirmininkė Aldona
Veselkienė, kuri papasakojo
dalyviams apie- išstatytus dra
bužius. Jinai aėvėjo dailų, jos
pačios ranku darbo tautinį
kostiumą. Aldona Veselkienė,
kuri yra Anastazijos Tamošai
tienės jaunesnioji sesuo, buvo

du išvystytą lietuvių liaudies
dainą papildoma, baladės žan
ro, spalva. Žinia, Miko Pet
rausko ar Juozo TallatKelpšos kūrybos stiliui tai gal
per daug neprieštarauja. O
Kazimiero Viktoro Banaičio
trapiai sustyguotų liaudies
dainų stiliui, gaila, solistas
dėmesio neskyrė, nors iš ank
sto atsiųstose programose
pora numenu buvo žadėta.
Apskritai Banaičio lietuvių
liaudies dainų balsuotės ne
vienam da;n:ninkui galėtų pa
sitarnauti pradžiamoksliu ele
mentoriumi
Net ir tokio
aukso lygio solistui, kokiu —
už ilgamete irtistinę veiklą —
Vladimirą Prudnikovą pripažįstame.
Koncerte dalyvavusi pia
nistė Nijole Ralytė pasižymėjo
visomis, akempanuotojos me
nui būdingomis, geriausiomis
savybėmis — technika, kū
rinių (ir atlikėjų) stiliaus pa
jautimu be nepriekaištinga
artistine ištverme.

šventė

Končiūtė-Saliklienė

*tvažiavsi į Philadelphia iš
tolimo Gananoąue, Ontario,
Kanadoje. Parodoje taip pat
stovėjo staklės su pradėtais
audeklais ir verpimo ratelis.
Nebuvo sunku įsivaizduoti
šaudyklės šaudymo ir ritmiško ratelio sukimo. Philadelphia Tautodailės skyriuje
tebėra audėjų ir mezgėjų, o
taip pat netrūsta besidominčių išmokti lietuvių tekstilės meno.
Po parodos apžiūrėjimo dalyviai susirinko salės viduryje
pasiklausyti programos. Aldona Page, Philadelphia Tautodailės instituto pirmininkė,
pasveikino susirinkusius. Ji
pakvietė Genovaitę Mačiūnie
nę, Philadelphia Tautodailės
instituto įkūrėją, ateiti prie
mikrofono ir papasakoti, kas
ją skatino pradėti šį skyrių.
Mačiūnienė trumpai apibū
dino Tautodailės instituto is
toriją — kaip Tautodailės in
stitutą A. ir A. Tamošaičiai
1977 m. įsisteigė Kanadoje,
kaip ji susipažino su Anastazi
ja Tamošaitiene ir pati už
sikrėtė audimo liga. Philadelphijoje Mačiūnienė įsteigė tau
todailės institutą 1979 m.
birželio 24 d. Ji tuojau pat suruošė juostų ir kilimų audimo
kursus, į kuriuos atvyko 26
kursantės. Po kiek laiko atsirado kitų tautodailės šakų
kūrėjų — keramikos, mezginių, lėlių, rankšluosčių, takelių ir staltiesių. Pennsylvanijos universiteto valgykloje dar
vis kabo Lietuvos žemėlapis,
išaustas Philadelphijos audėjų.
Po G. Mačiūnienės kalbos A.
Page pakvietė Philadelphia
Tautodailės skyriaus pirmuosius narius ateiti į priekį, ir
Tautodailės instituto centro
valdybos pirmininkę Aldoną
Veselkienę visiems prisegti po
gėlę; G. Mačiūnienei buvo
įteikta dovana, liaudies ornamentais papuoštas lietuviškas

varpas. Iš pirmųjų narių dalyvavo Petras Vaškys, Danutė
Surdienienė, Marija Raugiene
ir Genovaitė Mačiūnienė.
Pagrindinę šio vakaro kalbą
skaitė, visiems tautodailininkams gerai žinoma, audėja,
Tautodailės instituto centro
valdybos pirm. Aldona Veselkienė. P a s k a i t a
pavadinta
„Lietuvių liaudies menas". A.
Veselkienė išsamiai išdėstė
lietuvių tautinių drabužių istoriją nuo 19 a. pabaigos ligi
dabarties. J i aiškino tautinių
drabužių tyrinėjimo šaltinius,
pabrėždama, kad būtina kiekvienam lietuviui pažinti ir
branginti m ū s ų t a u t a i būdingus drabužius. Į klausimą,
kodėl mes j u o s vadiname
„tautiniais", o n e „liaudiškais",
paskaitininke paaiškino, jog
19 a. pabaigoje Olandijoje
buvo n u t a r t a , kad tautodaili
ninkai kiekvienoje Europos
šaly turi įvertinti savo tautos
19 a. šventinius drabužius, ir
iš jų s u k u r t i tautinius dra
bužius, skirtingus nuo visų
kitų tautų. Tautodailininkai,
kaip A n t a n a s Tamošaitis, rin
ko senovinius audeklus, ku
riuos lietuviai laikė senose
kraičio skryniose. Dirbdamas
Žemės ūkio rūmuose, Kaune,
A. Tamošaitis nagrinėjo senus
šventinius drabužius ir iš jų
sukūrė modernius lietuviškus
tautinius drabužius. Tenai,
kur drabužiuose trūko lietuviškų elementų, A. Tamošaitis
sukūrė lietuviškas pamainas.
A. Veselkienė paaiškino, kad
nepriklausomybės laikais tautodailininkai visuomet laikėsi
atrankos principų. J i e atskirdavo lietuviškus audeklus nuo
svetimų įtakų šventiniuose
drabužiuose. J i gailėjosi, kad
dabartiniai
tautiniai
drabužiai dažnai kuriami, visai
neatsižvelgiant į Šį atrankos
principą.
Tolimesnė programos dalis
buvo skirta lietuvių liaudies

Genovaitė Mačiūnienė, Tauto
dailės instituto Philadelphjjoje
įkūrėja i r pirmoji p i r m i n i n k ė .

dainom. Pirma pasirodė Phila
delphia Kanklių ansamblis,
kuriam vadovauja Brigita Kasinskienė. Visos kanklininkės
lanko Vinco Krėvės lituanisti
nę mokyklą PhUdelphįJoje. Jos
paskambino septynias, dai
neles. Taip pat reikia., pa
minėti, kad visos šešios mer
gaitės
buvo
apsirengusios
tautiniais drabužiais. Publi
kos gausus plojimas įvertino
programą.
Tą vakarą mes taip pat
šventėme
Liaudies
dainų
kvarteto dešimt metų gyvavi
mo sukaktį. Kvartetui vado
vauja Bronius Krokys ir Juo
zas Kasinskas. Nors kvartetas
nelabai dažnai tepasirodo, šį
vakarą jis grojo ir dainavo.
Bronius Krokys ir Rasa Krokytė-Veselkienė buvo pagrin
diniai dainininkai, Juozas -Ka
sinskas pritarė gitara, o Bri
gita Kasinskiene smagiai smui
kavo. Šis kvartetas yra labai
talentingas ir Philadelphia lie
tuviai labai juo didžiuojasi.
Ypač džiaugiamės, kad < jie
skleidžia lietuvių liaudies dai
n a s net amerikiečių visuo
menėje. Prieš kelis metus,
bendradarbiaudama su Phila
delphia Folklore Projęct, Liau
dies dainų kvartetas; įšjęido
„Lithuanian Wedding Songs"
dainų knygelę anglų kalba,
kurią galima pirkti kartu su
jų įrašyta juostele. Tai labai
didelis ir svarbus pasiekimas.

Philadelphia T a u t o d a i l ė s instituto dabartine valdyba. Ii kaires (sėdi) pirm. Aldona Page (stovi), Pet
r a s Vaikys, D a n u t e S u r d e n i e n e , Danute Gečiene ir Bronius Krokys.

Druuįi'i nuolatinis b e n d r a d a r b i s A l g i m a n t a s A. Naujokni'is (iš kaires). .JAV I H Kultūra* t a r y b o s
pirm. Mariju Kemienė i r L i e t u v o s Mokslą akademijos n a r y s Kęstutis Minrlgn w e ivU°« dailininku,
parodoje Vilniuje š.m. kovo 12 d.

i

Jaunosios kanklininkes (ii kaires): Gaja StirbyM, Vilija VUlsaaiM, Adria Bagdonavičiau, Lina
Maciūnai te, Rūta Bagdonavičiūte atlieka programą Philadelphia Tautodailės instituto sukakties
šventėje.
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Audrius Plioplys. „Matnematteal Thoughts. University of Chica
go».

Plečiasi Audria us
Plioplio meno akiratis
Pamenu, kadi -udriaus
Plioplio kūryboje vyravo pa
ties gryniausio konceptualu
mo elementai. 1981-siais me
tais vykusioje parodoje Pliop
lys eksponavo paveikslą apie
tašką. Nupaišė tašką ant bal
to popieriaus lakšto, paveikslą
įrėmino, pasirašė, ir tą tašką
ištrynė. Vėliau ėmė rašyti
straipsnius neurologinėmis te
momis (jis medikas-neurologas). J4 iškarpas įrėmindavo
ir eksponuodavo. Tai buvo jau
šiek tiek tvirtesnis konceptua
lių sąvokų ryškinimas, negu
taško ištrynimas. Laikui bė
gant, Plioplys sumanė inkor
poruoti į savo meną pa
veikslėlius iš šeimos albumo.
Pats eksponavimo faktas, au
toriaus manymu, kilstelėdavo
paprasto paveikslėlio vertę iki
meno. Reikia pripažinti, kad
tai buvo tikrai menas, nes vie
nas iš konceptualistinio meno
požymių yra autoriaus drąsa
pasirašyti po koriniu. Vizua
linės dokumentacijos atsiradi
mas Plioplio kūryboje buvo
dar vienas žingsnis tolyn nuo
grynojo konceptualumo ir ar
tyn prie estetinių elementų
pabrėžimo.
Sįmetineje parodoje, vyk
stančioje Balzeko Lietuvių
kultūros muziejuje Čikagoje,
estetinis spalvų ir kūrybos
puošnumas kone visai pri
baigė nuoguosius Plioplio konceptus. Abstrakčių koncepcijų
parodoje yra dar daugiau negu
ankstesnėse, bet ši paroda yra
ir be galo grali.
Grožis glodi pirminių spalvų
(geltona, raudona, mėlyna) ir
antrinių (oranžine, žalia, vio
letine) žibėjime viso paveikslo
kontekste. Jo viduryje puikuo
jasi neuronų ir neurologinių
tinklų abstraktuoti išdėsty
mai, nufotografuoti ispano
neuroanatomo Santiago Ramon y Cajal šio šimtmečio
pradžioje. (Už savo neurologi
nius tyrinėjimus Cajal gavo
Nobelio premiją 1906 m.) J
tokią paveikslų baze (Plioplys
Cajal fotografijas išdidino ir
kompiuteriu nuspalvino) auto
rius pridėjo fotografijų iš savo
albumo, kurios beveik nepa
stebimos, vos vos prasimuša
pro plonus nervų siūlus. Bet
jos ten yra ir glūdi, tarsi vaiz
diniai, giliai nugramzdinti at
mintyje. Tokiuose deriniuose
susiformuoja Pliopliui įprasto
konceptualumo ir jo kūryboje
vis. stiprėjančio estetizmo są. vaike. Paveikslai ir gražūs, ir
mįslingi. Ką jie reiškia?
Pagrindinė parodos idėja ir

užduotis yra atrasti ryšį tarp
žmogaus sąmonės medžiagiš
kumo ir jos sukurtų objektų
dvasingumo. Plioplys tai ban
do padaryti dviem frontais —
atminties ir abstraktaus min
tijimo procesų nagrinėjimu.
Atminties fenomeną auto
rius pateikia, sudėdamas du
įvaizdžius vieną ant kito — už
nervų tinklų siūlų slepiasi
konkretaus gyvenimo vaizdai.
Vaizdų pavadinimai užrašyti
ant pačių paveikslų: „Univer
sity of Chicago", „Mexico
City", „Pilviškiai, Lithuania".
Tai vietovės, kuriose pačiam
autoriui teko lankytis ir kurių
prisiminimai dar vis glodi jo
atmintyje. Autorius atkreipia
dėmesį į nervų sistemą, kuri,
pati bodama fiziologinės su
dėties, vis dėlto pajėgia fiksuo
ti jos ribas prašokančius ele
mentus, pvz., autobiografinę
žmogaus praeitį. Tai jau dide
lis šuolis į kitą erdvę. Atmin
ties pajėgumas fiksuoti ne
materialaus elemento — laiko
— eigą į praeitį reiškia teikti
sudvasintus bruožus materi
jai. Atmintis — tai materijos
ir dvasinių reiškinių santaka.
Parodoje nervų tinklai ir atmintyje glūdintys paveikslai
nepabrėžia ryškiai jų tarpu
savinio ryšio. Pats žiūrovas
turi suvokti jų bendravimo
glaudumą. Plioplys aiškiai ne
pateikia savo nuomonės apie
atminties dvasingumą, nes jis
žino, kad gyvenime bei akade
miniame pasaulyje ryšys tarp
materialumo ir dvasingumo
iki šiol nėra išaiškintas. Moks
lininkai dar vis nesutaria. Vie
niems atrodo, kad sąmonės
veiklą smegenyse įmanoma
išaiškinti grynai fiziologiniais
terminais. Kitiems norisi tą
veiklą priskirti visai kitai, nuo
materijos atsiskyrusiai, kate
gorijai, kurią įprasta vadinti
dvasine. Gretindamas neuro
loginę smegenų veiklą su atmitftiee fenomenu, Plioplys
konetatsjDja faktą, bet vien iš
paveikslų sugretinimo dar
neaišku, kurią diskutuojančių
apie atminties materialumą
ar dvasingumą pusę jis palai
ko. Bet tai geriau išryškėja,
kai prieinama prie materijos
— neuronų, nervų bei kon***čių, gyvenimiškų vaizdinių
— junginio su toli materialaus
pasaulį prašokančia žmogaus
galia — abstraktuotu mintiji
mu.
&oe parodos katalogas įvar
dintas teologiniais terminais:
„Neurotheology: from Christ

Audrius Plioplys. „Thoughts of ancestral religious rites. Pil
viškiai, Lithuania".
to Cajal" (Neuroteologya: nuo
Kristaus ir Cajal). Pačiuose
paveiksluose dailiomis raidė
mis išspausdintos filosofinės,
teologirės bei vaizdinės reikš
mės: „Mathematical Thoughts,
University of Chicago" (Ma
tematinės mintys, Čikagos
universitetas), „Thoughts of
ancestral religious rites, Pil
viškiai, Lithuania" (Mintys
apie senovines lietuvių apei
gas, Pilviškiai, Lietuva). Šie
pavadinimai, įrašyti ant tų
pačių paveikslų, vaizduojan
čių nervų tinklus ir prisimi
nimų vaizdinius, reiškia, kad
tas pats organizmas, kuris
veikia pagal paprasto materia
lumo principus, sugeba iš
šaukti ir grynai dvasines ap
raiškas. Negana to. Plioplio
mene įvyksta dar ir kitas,
aukštesnis šuolis, nei žmo
gaus sudvasinimas minties
jėga. Jis kalba ir apie tai (kaip
katalogo pavadinimas nuro
do), kas kreipia žmogaus dva
sią dar toliau už savo ribų — į
anapusybę arba transcenden
ciją. Autorius nedvejodamas
galinejasi su teologiniais duo
menimis, bandydamas parody
ti, kad neurologinių tinklų pa
galba įmanoma prisiliesti ir
prie Didžiosios Būties,. kuri
išeina ir iš pačios visatos ribų.
Keli nervų tinklų paveikslai
yra pavadinti „Theological
Thoughts" (teologines mintys).
Atseit, nervai kuria mintis ir
apie dievybę. Viename pa
veiksle yra citata iš apokri
finės Tomo evangelijos: ^Jėzus
tarė: jei kūnas atsirado pasau
lyje dvasios dėka tai yra nuos
tabu: bet jei dvasia atsirado
kūno dėka, tai yra nuostabių
nuostabiausia" (Tomo 29:1-2).
Tiesdami rankas į jiems ne
priklausomą erdvę — tran
scendenciją, neuronai toli pra
lenkia savo jėgas. Kaip tai
įmanoma, yra paslapčių pas
laptis. Bet, to nepaisant, toks
sugebėjimas save pralenkti
yra žmogiškosios prigimties
tikrovė.

JAUNŲJŲ LIETUVIŲ
GRAFIKA BRIUSELYJE

Paroda atidaryta š.m. kovo
11 d. ir tęsis iki rugsėjo 10 d.
— Lietuvių dailės muziejuje,
Lemonte. Atidarymo iškilmių
metu dail. Juozas Mieliulis
taip kalbėjo:
„Pirmiausia noriu padėkoti
šio muziejaus direktorei Da
liai Šlenienei. Ji buvo ta pa
grindinė veikėja, kuri mane,
kaip meškiną, iškrapštė iš
mano landynės, kurioje jau
rengiaus žiemos miegui. Vė
liau, keičiantis susikomplika
vusiai situacijai, ji su didele
kantrybe keitinėjo šios paro
dos datas, kol pagaliau, orams
atšilus, ir aš išdrįsau išeiti į
dienos šviesą.
Turiu padėkoti ir Aldonai
Buntinaitei, kuri, kaip žino
me, nori padėti visam pasau
liui. Vis dėlto, po sunkia savo
įsipareigojimų našta, rado lai
ko padėti man susitvarkyti su
pakvietimų išsiuntinėjimu, pa
rūpino paveikslų transportacijos priemones bei žmones, ku
rie padėjo paveikslus pakrauti
ir atgabenti į Lietuvių dailės
muziejų.
Dėkoju Ramūnui Buntinui,
kuris parūpino sunkvežimį.
Dėkoju ir Romui Matusevičiui,
kuris aktyviai dalyvavo pa
veikslų pakrovime ir mano
kaulams palengvino darbo
naštą. Ypatingą padėką turiu
pareikšti Lilijai BuntinieneiSrūgytei. Jos knygyne radau
tą leidinį, kuriame buvo spal
vota Van Gogh autoportreto
reprodukcija. Jos man reikėjo,
kuriant mano kūrinį „Van
Gogh'ą išlydint".
Vienoje knygoje yra para

šyta, kad „ne vien dvasia
žmogus minta, bet ir kiekvie
nu patiekalu, kuris išeina iš
stropių šeimininkių virtuvės".
Cituoju iš atminties ir, gali
mas dalykas, kad kai kuriuos
žodžius sukeičiau. Kaip ten
bebūtų, bet kažkas panašaus
toje knygoje yra parašyta. Be
rūpestingų šeimininkių, dau

paroda
gelis vyrų būtų daug liesesnį
ir daktarai jiems pranašautų
ilgą, sveiką gyvenimą. Bet kas
nori taip ilgai alkanas gyven
ti...
Taigi, visų svečių vardu
dėkoju šeimininkėms. Jos pa
sirūpino, kad mums šį vakarą
nereikėtų pasitenkinti vien
dvasiniu penu".

Daiva

ĮVYKIS PRIEŠ MIELIULIO PARODOS ATIDARYMĄ
(skausmas ir ilgesys)
Laisvos tavo rankos
Šiltos
Šiltos tavo rankos
Žodis nieko nereiškia
Žodžių šalti atodūsiai
Dažu ant drobės drebanti vibracija
Šiltos ten rankos
Paveikslai pilni emocijų
Kaukolės žygiuoja
šaltos ten jų rankos
Ten jau jų nebėra
Šaltos mano rankos
Žiema vėlprie karsto
Šiltos
šiltos tavo rankos
Kaukolės prie arfos

Vasario 15 d. Briuselyje, Eu
ropos Komisijos Techninės pa
galbos ir pasikeitimo informa
II
cija biure (TAIEX — Technical
Užmerk akis, matyk tikrą šviesą
Assistance Information ExAtverk akis, matyk tą patį
change Office) atidaryta jaunų
lietuvių grafikų Astos Rakaus
Paukščiai vėl prie lango
kaitės ir Egmonto Bžesko
darbų paroda, skirta Lietuvos
valstybes atkūrimo dienai —
Vasario 16-ajai.
TAIEX biuro veikla skirta
padėti kandidačių šalių integ
racijos procese, teikiant kon
sultacijas, informuojant, or
ganizuojant seminarus, ren
kant dokumentus ir projekti
nius pasiūlymus.
Egmontas ir Asta dalyvauja
reikšmingose grafikos paro
dose Lietuvoje ir svetur. Su
rengę ne vieną personalinę pa
roda Lietuvoje, jie dalvyauja
tarptautinėse grafikos bie
nalėse ir trienalėse, bendrose
parodose Taline, Prahoje,
Maskvoje, Vokietijoje. Prancū
zijoje, Švedijoje. Menininkai
taip pat yra stažavęsi Franso
Masereelio grafikos centre
Belgijoje. Parodos atidarymo
metu lankytojai turės galimy
bę stebėti videoįrašą apie
menininkų darbą Franso Ma Dailininko Juozo Mieliulio kūrinių parodoje Lietuviu dailės muziejuje, Lemonte. Ii kaires: Dalia
sereelio centre.
Šlenienė — muziejaus direktorė, dail. J. Mieliulis, Leatont Metropolitan laikraščio korespondente
KG, 2000 vasaris Robin Scheffield. Nuotr. Aldonos Buntinaitės

Audrius Plioplys, išbraidęs
pačius sudėtingiausius mate
rialios egzistencijos labirintus,
savo paveikslų kalba taria:
materija nėra viskas, virš jos
plevena kita Būtis. Nors ji
mums apčiuopiama tik kaip
per miglas, bet ji yra. Neuro
nai ir nervų tinklai, kuriuos
aiškiai matome per mikrosko
pus, sudaro tam tikrą visumą,
kuri yra kažkas daugiau, negu
jos dalių suma.
Algimantas Kasys

Ė*

Karužaitė

Juosu MMiuli* JUaikuma."

Juozas Mieliulis. „Pronetejaus ugnis".
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Leidiniai
Skrydis su poetu Paukščių taku
poezijos rinkinių viršelių fak
similėmis, parašė muziejinin
kė Virginija Paplauskienė, la
bai simboliškai jį pavadinda
ma „Kosmoso platybių pake
rėtas..." Nors daugelis mūsų
poetų stengiasi atsiplėšti nuo
Žemės ir savo kūrybinį
žvilgsnį ne kartą kreipia į
dangų, visatą, dangaus kūnus,
tačiau tik Aleksandras Ka
džius šioms temoms skyrė
daugiausia dėmesio ir eilių.
V. Paplauskienė pastebi:
„A- Radžius išsiskyrė iš kitų
poetų savo pasirinkta ir
pamėgta kosmoso tema. Jo gy
venimas buvo neatsiejamas
nuo žvaigždžių ir planetų gyAleksandras
Radžius. venimo. Nuolat sekdavo telePaukščių taku. Eilėraščiai, skopo pagalba dangaus erdvę,
Iliustravo Austė Radžiūtė, lei- vedė užrašus. Jis bendradardybą finansavo Genovaitė Ra- biavo spaudoje, rašydamas
džiuvienė ir autoriaus sūnūs: mokslinėmis astronominėmis
Aleksandras, Eimutis ir Neri- temomis. Planetos, galaktikos,
mantas bei Regina Radžiūtė- žvaigždynai jam buvo brangūs
Sirutienė, Marija Noreikienė. ir artimi, neatskiriama jo gyIšleido leidykla „Naujasis lan- venimo dalimi. Todėl jo poezikas", Kaunas, 1999 m. 398 joje žvaigždės ir galaktikos
psl., minkštais
viršeliais, užima pirmą vietą ir tampa
Užsakymo #832, leidyklos pagrindine tema..."
adresas: Naujasis Lankas, Tik paskutinioji jo knyga
Studentų g. 54, LT-3031 Kau- Kryžių kalnas savo tematika
nas. Kaina nepažymėta.
gerokai išsiskiria iš kitų.
Tai visos Aleksandro Ra- „Poetas susikoncentruoja ties
džiaus poezijos, išleistos at- tikėjimu ir Lietuva. Visas dėskiromis knygomis, rinkinys, mesys sutelktas į grynai dvaTurinyje randame šiuos rin- sinius dalykus. Per žmogaus
kinius: Paukščių takas; Baltas sielą jis vaizduoja visos tautos
Mėnulio miestas; Priimk ma- sielą. ... Jis atsisveikina su gyne, Mėnuli; Keliaujame abu, venimu, nusilenkdamas AukšMėnuli; Ruduo Mėnulyje ir čiausiajam,
parklupdamas
Kryžių kalnas.
prie Kryžių kalno, jo paskutiSiltą, išsamų įvadą, pa- niame atodūsyje skamba švenpuoštą Aleksandro Radžiaus ti žodžiai — Tėvynė Lietuva..."
gyvenimo nuotraukomis ir jo (psl. 29-30)

Aleksandras
ŽVAIGŽDŽIŲ

Radžius

SRUVENIMAS

Laiko rankų valdomi
žvaigždynai
-Per tamsią erdvę nesulaikomai sruvena.
Jie nešasi nematomas
žvaigždes,
Ir matomus
pasaulius,
Ir aklą mūsų žemę,
Kurioj ši didelė gyvenimo diena
Tėra tik žaibas, puolęs iš gyvybės debesų:
Mes liekam niekada nematę
Sruvenimo
žvaigždžių.
BALANDIS
Lietum su vėju
pravirkdęs pilką saulę,
į trapią žalumą
vedies nedrąsų medį.
Dar jis nepabudo,
pernykščią vasarą
saldžiai
sapnuoja,
o tu jam krauni
ant nuogų šakų
pirmąsias
žarijas,
vainiklapius ir smilkalais
pašventintą
Sietyną.
Ir nežinau,
kur iš tikrųjų gema žvaigždės,
ar juodame danguj nakties,
ar ant medžio bundančio šakų.
Tik einu
atgimt su žalumu.
ANTKAPIO

ŽVAIGŽDĖ

Kai diena ateis,
ir laikas pasibels,
sugrįši tu
į jaukią saulės šviesą.
Oaš
tik žvaigždę
tylinčią
ant savo antkapio padėsiu,
kad ji per lietų ir per audrą
negesdama
spindėtų.

t

1

t

Nuotr. Vytauto Maželio

ŽODIS

ERDVĖJE

Astrofizika1?
Jos nėra.
Nėra man jos visatoj manu
Yra daina,
orbitų
skambėjimas
ir auksiniai
paukščiai
švelnios tamsos lizde.
Todėl galiu nepažabotą žodį
paleist lenktynių su šviesa.
Galiu gyventi ir giedoti
nemirtingumo riboje.

SAULĖS

•

DĖMĖS

Tikiu, kad saulė buvo kitados
scholastinio tyrumo pilnatis.
Ji buvo tobulai balta
ir be dėmių.
Kodėl tu, Galileo Galilei,
kodėl tu, Kristoforai Scheineri,
į ją žiūrėjai pro stiklus?
Nuo tos dienos
kas veidą saulės benupraus?
Kas mums atras
naujos,
tyros
šviesos?
Scholastų
pilnatį
grąžins?
DULKĖ VISATOJ
Aš, pasigavęs
galaktinį
žaibą,
vėl panorėjau
būti ugnis.
Į mano plaukus,
į mano veidą
krinta visatos
žalia kibirkštis.

,

Noriu sudegti
be dūmo, ugnies,
žybtelti noriu,
kaip elektronas,
ir suvirpėti
dulke visatoj,
glaustis prie saulės
ir prie žvaigždės.
PAVASARIO

LIEPSNA

Palangė šį rytą
azalijom degė,
medžiai liepsnojo
žalia ugnimi.
Jūs manote,
gėlės pražydo
ir sulapojo?
O, ne.
Šią naktį Sietynas
nukrito į sodą,
šią naktį Orionas
palietė žemę.

ilas

DRAUGAS

Vėl galime švęsti Kiškučio
Pernai (1999 m.) Lietuvoje
išleista trečioji, pataisyta Sta
sio Džiugo eilėraščių vaikams
knygelės Kiškučio vardinės
laida. Ją išleido XXI amžiaus
leidyka „Naujasis amžius*.
Tai gan retas atvejis vaikų
literatūroje. Pirmoji šios kny
gelės laida pasirodė 1953, an
troji 1970 m.
Kai rašyt. Stasys Džiugas
1953 m. išeivijos lietuviukams
padovanojo pirmąją Kiškučio
vardinių laidą, jie dovaną
įvertino — knygelė buvo labai
populiari, juo labiau, kad
iliustruota žymiosios vaikams
knygų bei kitų leidinių iliustratorės VI. Stančikaitės.
Lietuvoje ši knygelė taip pat
šiltai sutikta. Apie Kiškučio
vardines ir apskritai S. Džiugo
kūrybą vaikų žurnale Rubinaitis (2000 m., Nr. 1) entu
ziastingai rašo literatūros kri
tikas ir šio žurnalo redakto
rius Vincas Auryla.
Jis tarp kitko pažymi, kad
Džiugo „eilėraščiuose ryškios
namų ir pasaulio priešpriešos.
Mažųjų erdvė be ydų, veidmai
nystės, smurto. Vaikai gyvena
nepakartojamoje
vaikystės
viešpatijoje. ... Poetas iškelia
dalykus, kurie patys svarbiau
si vaikų karalystėje: meilė
tėvynei, išgyvenimai jos ne

vardines

ĮŠALUSI VALTIS VEBTA
ŠILTŲ ATSILIEPIMŲ

Apie Esteros Alšėnienės:
knygą Įšalusi valtis' (trilogija •
— Agilė, Audra, Agnė) šešta- Į
dieniniame Draugo priede jau :
rašyta. Kai trumpa recenzija'
buvo išspausdinta, ne vienas •
skaitytojas kreipėsi, pasitei
raudamas, kur galima knygą
įsigyti. Malonu priminti, kad
Įšalusi valtis netrukus bus
gaunama ir Draugo knygy
nėlyje. Nors autorė gyvena
Amerikoje, Ohio valstyaje,
knyga išleista Vilniuje. Ją
išleido „Agora" leidykla 1999
m. Kai tik knyga atkeliaus į
tekus, darbo, gamtos, žaidi mūsų Atlanto pusę, skaityto
mų, mokslo siekimo motyvai. jams pranešime.
... Tėvynės netektis — di
džiausias poeto širdies skaus
mas. Viltis bent savo darbais
grįžti į gimtinę — jo gyvenimo
prasmės šūkis, didžiausias
troškimas. ... Gražia, sklan
džia kalba parašyti eilėraščiai
yra dainingi, skambūs, artimi
skaitytojo širdžiai. Jie atsira
dę iš gilaus vaiko pasaulio pa
jautimo, iš gelmėse snūduria
vusios tautos dvasios. Rašy
tojas prabilo į vaikus savita
talento plunksna. O, kad daž
niau tokių literatūros dovanų
Lietuvos vaikams!"

Knyga apie kard. V.

Stasė Petersonienė

Sladkevičių

nolo V. Sladkevičiaus toleran
ciją kitokių pažiūrų žmonėms, KIEKVIENAS TURĖTŲ SU
dėkojo „likimui už galimybę ŠIA KNYGA SUSIPAŽINTI
semtis iš jo dvasinės šilumos".
Už kardinolą likimui taip
A. Gurevičiaus
sąrašai
pat dėkojo literatūrologė V. „Tūkstančiai lietuvių, kurie
Daujotytė bei poetas Just. gelbėjo tūkstančius Lietuvos
Marcinkevičius. Prof. V. Dau žydų Antrojo pasaulinio karo
jotytė poetiškai apibūdino kar metais". Išleido Kanados Lie
dinolo gyvenimą, asmenybės tuvių žurnalistų sąjunga.
bruožus. Ji atkreipė dėmesį į Spausdino „Protėvių kardas*
autoriteto sąvoką ir jos nu leidykla, Vilnius, 1999 m.
vertėjimą visuomenėje, neabe Tiražas 1,500 egz.
jodama, jog kardinolas V.
Įvadą parašė Ginutis ProSladkevičius „buvo ir yra šių cuta, M A Svarbiausia, kad
dienų vienas didžiausių auto
Kovo 21 dieną Vilniaus Tai ritetų". Just. Marcinkevičius tas išsamus įvadas pateikia
mas ne tik lietuvių, bet ir
komosios dailės muziejuje Lie kalbėjo
apie
šių
dienų anglų kalba. Turinį — be
tuvos dailės muziejus ir „San žmogaus polinkį materijai,
įvadų — sudaro: Išnašos ir
taros" leidykla surengė kul
pastabos; Lietuvių, gelbėjusių
aplenkiant
dvasią.
„Ko
verta
tūros vakarą „Kardinolas Vin
žydus, sąrašas; Papildomas
žmogaus
gerovė,
jei
ji
kuriama
centas Sladkevičius", kurio
žydų gelbėtojų sąrašas; Antra
dvasios
sąskaita,
ko
verta
metu Lietuvos visuomenei bu
vo pristatyta, žurnalistės Ire šventykla, jeigu joje nėra Die sis papildomas žydų gelbėtojų
nos Petraitienės parengta ir vo, ko vertas žmogus, jei jo sąrašas; Gelbėtų ir išgelbėtų
„Santaros" leidyklos išleista, širdis suvyniota į dolerį?" To Lietuvos žydų sąrašas; papil
knyga Kardinolas. Vakare da kius klausimus, poeto nuo domas gelbėtų ir išgelbėtų
lyvavo Lietuvos prezidentas mone, iškelia knyga Kardino žydų sąrašas.
V. Adamkus, Kauno arkivys las. Knygos autorė žurnalistė
kupas S. Tamkevičius, vysku I. Petraitienė pasidžiaugė Ap
pai: J. Matulaitis, J. Boruta, vaizdos dovana būti šalia kar
SJ, J. Preikšas, J. Tunaitis, dinolo V. Sladkevičiaus. Ji
prof. V. Daujotytė, poetas perdavė kardinolo žodžius va
Just. Marcinkevičius, knygos karo dalyviams: „Šią knygą
autorė I. Petraitienė, leidyklos laikyčiau tikėjimo ir gyvenimo
„Santara" vadovas R. Norkus. vienovės, dvasininkų ir pasau
Kai kurie vakaro dalyviai pa liečių bendradarbiavimo liudi
sidalijo asmenine bendravimo jimu". Kaišiadorių vyskupas
su kardinolu patirtimi, at J. Matulaitis prisiminė kardi
skleidė V. Sladkevičiaus as nolo sakytas kalbas, pamoks
menybes ir jo tarnystei po lus svarbiausiais mūsų tau
veikį Lietuvos istorijai bei jos tos nepriklausomybės atkū
žmonėms. Prezidentas V. Adam rimo momentais. Vakaro pa
kus pažymėjo, kad .kardinolo baigoje buvo rodomas atminti
asmenybę galima pavadinti no pamokslo prie uždarų Vil
XX a. morales, tarnavimo Die niaus arkikatedros durų 1988
vui, tiesai bei žmoniškumui metais vaizdo įrašas.
ženklu". Jis akcentavo kardi
Tai knyga, su kuria turėtų
BatnyCioa iinioa, 2000 m , Nr. 6
susipažinti kiekvienas lietu
vis, kurį žeidžia žydų tautos
kaltinimai, kad visa Lietuva
— vien tik žydšaudžiai. Ne
reikia taip pat pamiršti, kad
už kiekvienos gelbėto ar iš
gelbėto asmens (ar Šeimos)
pavardės stovi pasiaukojimas,
ir net herojiškumas, nes už
tokį veiksmą okupacinė nacių
valdžia
lietuviams
taikė
skaudžias bausmes.
Knyga A. Gurevičiaus sąra
šai gaunama ir Draugo kny
gynėlyje, arba ją galima už
sisakyti šiuo adresu: Kanados
Jtmm
Lietuvių žurnalistų sąjunga,
tankumo* (Pa 89-17). Kardinole
49 Norseman Str., Toronto,
Vincento 8Udk«viciaua taaigniOntario, M8Z 2P7, Canada.

KARDINOLAS

