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Vlado dėdė Kazys Šlaitas
(1894-1924) buvo labiau iš
prusęs už savo brolį Stasį. Jis
dar 1914 m. parašė eilėraščių
rinkinį Jaunuomenės žiedai.
Kazys Šlaitas, vėliau pasivadi
nęs Artūru Regračiu. Vlado
tėvas taip pat mėgino eiliuoti,

tik jo eilėraščiai buvo primi
tyvūs, liaudiški.
Su Vladu mokiausi kartu
nuo 1929 m., nuo antro pra
džios mokyklos skyriaus. Kar
tu žaidėme, laigėme po Uk
mergę. Būdamas dvejais me
tais už mane vyresnis, jis buvo
stipresnis ir vikresnis, bet
mudu niekada nesipešdavome. Kaip vienturtį, mama jį
palepindavo. Apie 1932 metus
Šlaitų šeimą ištiko nelaimė —
tėvas susirgo psichine liga. Jį
išvežė į Suvalkų Kalvarijos
psichiatrinę ligoninę. Būklei
pagerėjus, jis keliems mėne
siams grįžo į Ukmergę namo,
bet liga aštrėjo ir Stasys
Šlaitas vėl atsidūrė Suvalkų
Kalvarijos ligoninėje, kurioje
apie 1934 m. mirė. Būsimasis
poetas tai labai skaudžiai
išgyveno ir vėliau visą laiką
bijojo pats susirgti psichine
liga. Kaip gydytojas, dabar
manau, kad Vlado tėvas sirgo
sunkia psichine liga — šizo
frenija.
Po tėvo mirties apie 1935 m.
Antanina Šlaitienė su sūnumi
persikraustė gyventi į nedidelį
namą Vytauto gatvėje, ku
riame ji nuomavo du mažus
kambarėlius ir virtuvę. Tą bu
telį Vladas vadino Versaliu.
Mamos kambaryje kabėjo vei
drodis. Tai, anot Vlado, vei
drodžių salė. Jis mokėjo vis
kuo džiaugtis, o gal ir pasi
juokti iš savęs. Taupus nieka
da nebuvo, praturtėti neno
rėjo. Laikraščiams pinigų ne
turėjome, todėl juos skaityda
vome bibliotekos skaitykloje.
Atmenu, jo, septyniolikame
čio, reakciją į straipsnius apie
Stalino inspiruotus politinius
teismo procesus: „Kodėl jie

V. Šlaito Kimiojo Žemaitkiemio bažnyčia.
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Vladui Šlaitui —
aštuoniasdešimtmečio
proga
Su Vladu Šlaitu kartu bai
gėme Prez. Antano Smetonos
gimnaziją Ukmergėje. Dabar
jau beveik pusės klasės drau
gų nebėra, žiūri jie į mus iš
Anapus... O Vladas užgeso per
patį sodų žydėjimą, 1995 m.
gegužės 28 d., nesulaukęs
75-ojo savo gimtadienio, nes
gimęs jis 1920 m. rudenį, rug
sėjo 27 d.
Vlado tėvas Stasys ir tėvo
brolis Kazys Pirmojo pasauli
nio karo metais pasitraukė į
Rusijos gilumą. Abu žemaitkiemiškiai buvo bolševikinių
pažiūrų. Sistemingai mokytis,
matyt, neturėjo galimybių,
lavinosi savišvietos būdu. Tė
vas buvo batsiuvys. Pietų
Urale, tolimame Čeliabinske,
Stasys vedė pagal tą laiką
apsišvietusią rusę Antaniną.
Čia jiems gimė Vladas. 1921
m. tėvas su jauna šeima nu
tarė sugrįžti į savo gimtąjį
Žemaitkiemį. Labai pamal
džios Stasio sesers Anastazi
jos įtakoje, Antanina Šlaitienė
iš pravoslavijos perėjo į kata
likybę ir vėliau pamaldumu
nenusileido mošai. Po kelerių
metų šeima persikėlė į Uk
mergę. Būstą išsinuomavo
prie Ukmergėlės upelio, kurį
vėliau
apdainavo
poetas.
Tėvas parsisamdė dirbtuvėje
batsiuviu, o motina, išmokusi
lietuviškai, dirbo vartotojų
kooperatyve pardavėja, są
skaitininke.

2000 m. rugsėjo 23 d.

visi iki vieno prisipažįsta kal
ti? Kaip galėjo būti, kad
idėjiniai komunistai šnipinėjo
svetimoms valstybėms? Kodėl
juos visus sušaudo?" Tuo metu
Stalino mėgstamo posakio —
yra žmogus, yra ir problema;
nėra žmogaus, nėra problemos
— mes nežinojome. Savo tėvo
ir dėdės bolševikinėms idė
joms Vladas nepritarė, buvo
pamaldus, praktikuojantis ka
talikas. Matyti, tam įtakos
turėjo teta Anastazija ir ma
ma. Labai pamaldi teta Anas
tazija Šlaitaitė buvo ištekėjusi
už Igno Šlaito (Žemaitkiemyje
Šlaitų daug, bet paprastai jie
nėra giminės). Tačiau gimna
zisto Vlado pamaldumas ne
buvo pastovus. Mums teko pa
justi jo charakterio nepa
stovumą, visas jo spalvas ir
atspalvius nuo asketizmo iki
jaunatviško kvailiojimo, ble
vyzgojimo ir išgėrimų. Pa
maldžiai giedodamas per mo
kinių Mišias, draugams jis
staiga galėdavo pasakyti:
„Žiūrėk, anos kojytės kokios
gražios!" Rūkyti jis pradėjo,
būdamas 15 metų ir šio
kerksmingo įpročio nemetė
iki mirties. Gimnazijos admi
nistraciją jis nervindavo, lip
dydamas nuorūkas prie tuale
to lubų. Rūkyti draudė ir
mama, ir gimnazija. Todėl rū
kalus teko pirktis priešpiečių
sąskaita. Vakarais mėgo „šli
fuoti" Kęstučio aikštės šali
gatvius.
Kaip gimnazistas, buvo stro
pus, bet ne kalikas. Nuo vai
kystės buvo trumparegis, dė
vėjo apystorio stiklo akinius.
Buvo geros širdies, jautrus,
bet nepastovaus būdo. Mokėsi
geriau negu vidutiniškai, kla
sėje buvo pirmame penketuke.
Dailiai, taisyklingai rašė. Nuo
šeštos gimnazijos klasės jį
pravardžiavome Slopu. Mat
angliškai „slope" — šlaitas.
Prieš baigdamas gimnaziją,
įsimylėjo simpatingą tos pa
čios gimnazijos mokinę žy
daitę —'dantų gydytojo Gurvičiaus dukterį. Vėliau mieste
kalbėjo, kad 1941 m. rugsėjį
visą Gurvičių šeimą naciai
sušaudė Pivonijos šile. Pra
ėjus kėlioms savaitėms po eg
zekucijos, aš pats mačiau
besimėtančią
žvyrduobėje
Gurvičių šeimos fotografiją.
Tačiau 1974 m. Vladas man
rašė, kad jam kažkas sakęs,
jog Gurvičiūtė gyvena Čika
goje. Tikriausiai jis labai
norėjo, kad tai būtų tiesa.
Vladas mėgo muziką, turėjo
gerą klausą ir muzikinę at
mintį. Gražiai švilpavo. Turėjo
neblogą balsą, dainavo barito
nu. Kartais per mokinių va
karus, akompanuojant klasės
draugui Albertui Vaičiulėnui,
ką nors padainuodavo. Dėlioti
eilėraščius, kaip jis pats sakė,
pradėjo pirmose gimnazijos
klasėse. Slaptai pasvajodavo,
kad būtų gerai rašyti taip,
kaip Aistis ar Brazdžionis. Iš
savo mamos Vladas gerai iš
moko rusiškai kalbėti ir ra
šyti. Mėgo rusų literatūrą.
Skaitė iš originalų Puškiną,
Lermontovą, Dostojevskį, Tur
genevą, Tolstojų Drąsinu eilė
raščius pradėjo rašyti, bd-

kietijos šiaurėje. Vėliau gyve parašiau, kad jo mama beveik
no perkeltųjų asmenų (DP — akla, nebeatpažįstą žmonių,
displaced persons) stovyklose nebeprisimena daugelio da
Tolke ir Noištate. Tuo laiku jis lykų. Vienintelė paguoda jam
nemažai rašė. Savo naujuo prisiminimai apie Ukmergę.
sius kūrinius paskaitydavo Ukmergė Vladui — kaip pra
rašytojui Kaziui Barėnui, vis rasto Rojaus žvaigždė, spin
norėdamas išgirsti jo nuomo dinti pro visas gyvenimo ūka
nę. Tolko ir Noištato metais nas. Viename laiške jis rašė:
rašyti eilėraščiai sudarė Žmo „Visame pasaulyje žmonės tie
giškųjų psalmių, pirmojo Vla patys, išskyrus, žinoma, uk
do poezijos rinkinio, pagrindą. mergiškius". Tikėjo, kad susi
1947 m. vasarą nemažas bū tiksime — jeigu ne Ukmer
rys lietuvių iš Noištato išvyko gėje, tai Londone. „Pasiilgstu
į Didžiąją Britaniją. Tarp jų Ukmergės šaligatvių". Antani
buvo ir Vladas. Kai jo bičiulis na Šlaitienė mirė 1978-ųjų va
žemaitkiemietis Martinka ra sarą, taip ir nesulaukusi sū
gino drauge emigruoti į JAV, naus.
Vladas atsisakė — esą vėjai iš
Sovietų valdžia norėjo prisi
Lietuvos greičiau pasiekia An vilioti Vladą, bet jis sakė, kad
gliją negu Ameriką.
socrealizmo ir cenzūros nepri
Susirašinėti pradėjome gero pažįstąs, rašytojo, šlovinančio
kai po Stalino mirties. Stali bolševikinį socializmą, geros
nui viešpataujant, rašymas į algos jam nereikia ir mel
užsienį buvo tiesiog pavojin žiama karve jis nebūsiąs. Apie
gas. Neatmenu, kuris pirmas 1978 m. pradėjo skųstis silps
parašėme. Vladas rašydavo tančiu regėjimu. Diagnozuo
mažo
formato
popieriuje, jama sparčiai progresuojanti
trumpai. Atrašydavo greitai, glaukoma, kurią jis paveldėjo
bet nedaug. Pradžioje rašė iš motinos. Dėl prasto matymo
dažniau. Per 7 metus gavau nebegalėjo dirbti linotipininko
Vladas Šlaitas (1920-1995)
30 laiškų, vėliau rašė vis darbo, kurį dirbo 12 metų, ir
1980 m. buvo atleistas. Toliau,
damas šeštoje ..lasėje. Kelis jų kilo karas. Užėjus vokiečiams, rečiau, o per kitus 20 metų kol sulaukė senatvės pensijos
išspausdino te meto mokslei Vladas nebevažiavo į savo irgi parašė 30 laiškų. Čia teko gyventi iš bedarbio pavių žurnalai. Vlado gimna Būdviečius, o įsitaisė dirbti galėjo būti ir mano kaltė, nes š%lpos. Tai buvo pats sunkiau
zistiški eilėrašcai buvo įpras Ukmergės burmistro sekreto mano laiškai, nors ir gerokai sias jo gyvenimo periodas,
tos konstruktyvios poezinės riumi. „Daugiau pagarbos!" ilgesni nei Vlado, sekdavo po išskyrus gal gyvenimą Vokie
formos, ritminio raiškumo, ei juokėsi draugams, —-' „aš juk fiu- ilgesnio laiko negu jo. Infor tijoje. Sunki materialinė pa
lutės buvo rimuotos. Mėgo de rereris šriftfiureris — raš macijos apie gyvenimą Angli dėtis ir gresiantis aklumas
joje ar politikavimo jo laiš
klamuoti. Atnrir.tinai mokėjo tininkas — irgi fiureris".
kuose buvo labai nedaug. Tik varė į neviltį. Jis rašė: „Dar
nemažai Puškino, Lermonto
Tuo metu man, studijuo
keliolika metų ir mes susitik
vo, Miškinio, Salomėjos Nė jančiam Kaune, rašė: „Retkar pabrėždavo, kad Anglijoje gy sime kitame, gražesniame pa
ries, Aisčio, Brazdžionio eilė čiais išspaudžiu vieną kitą 'ka- vuoja laisvė. Viename laiške saulyje". 1982 m. „Vaga" Vil
raščių. Per mokinių vakarus runką' (taip jis vadindavo savo jis rašė: „Gaila, kad negalime niuje išleido Vlado Šlaito
kartais deklamuodavo savo eilėraščius — H.G.), paprastai susitikti ir pasikalbėti žodžiu. parinktų eilėraščių rinktinę.
kūrybą. Štai vienas jo gim apie tai, kad gyvenimas kapei Mūsų laiškai beveik nieko Atsisakyta politiniais ir reli
nepasako". Vadinasi, jis jautė
nazistiškų eilėraščių:
kos nevertas. Mėlinis (mums
kontrolę. Dingo keli, adresato giniais motyvais parašytų
abiems pažįstamas karininkas
nepasiekę, jo ir mano laiškai. kūrinių. Už tai Vladas gavo
— H.G.) mane už šitokias
VAKARO RIMASTIS
Iš 9 siųstų eilėraščių rinkinių 702 rublių honorarą (daugiau
eiles išbarė. Girdi, taip rašyti
gavau tik 4. Kai kuriuos Vla nei 400 Anglijos svarų). Euro
negalima. Daugiau optimiz
Kažkur armonika nutilo —
das siuntė atkakliai net po pos lietuvis tuomet rašė, kad
mo, patriotinio polėkio! Moky
Daina kažin kur miršta.
tris kartus, bet tiek pat atkak poetas savo katalikiškus idea
tis, sako, iš Maironio. Tai bent
O vakaras liūdnai parimo
liai juos sovietinėje muitinėje lus pardavęs bedieviams bol
poetas buvo! O man, deja, toks
Ant tavo lūpų, pirštų...
ševikams. Panašių užsipuoli
ar pašte sulaikydavo.
užsidegimas visai svetimas.
mų buvo ir daugiau. Jie labai
sukrėtė
Vladą.
Per dangų eiaa klupsčios Kuo aš kaltas, kad man patin
Anglijoje Vladas dirbo teks
žvaigždės ka rašyti dekadentiškai". Savo tilės ir metalo apdirbimo fab
Paskutinį Vlado laišką ga
eilėraščiais niekuomet nebuvo rikuose, vėliau persikėlė dirbti
Kaip niūrūs piligrimai.
vau 1986 m. vasarį. Rašiau
patenkintas.
Laiške
rašė:
O Dieve, liūdesys kaip ber
į ligoninę. Pradžioje į ligoninę keletą kartų, bet jokio atsako.
žas „Mano 'lyrikoje' nieko nauja. pateko ne dirbti, o gydytis, kai
Po truputį svaičioju. Ieškau išgėręs iškrito pro antro Vėliau iš JAV gyvenančio kla
Prie vieškelio parimo.
naujų išraiškos formų ir vis aukšto langą. Kai pagijo, ten sės draugo Jurgio Savaičio
negaliu surasti. Kartais jau pat gavo darbą. Po tos ne sužinojau, kad Vladas jau be
Ir nežinia, ko širdžiai ilgu:
atrodo, kad šį tą geresnio pa laimės Vladas pasižadėjo dau veik apakęs, susirgo ir at
ar kad daina jau tyli,
sidūrė ligoninėje, o iš čia, kaip
ar kad diena, sene palinkus, rašiau. Bet, praėjus kuriam giau nebegerti ir visą likusį reikalingas nuolatinės prie
laikui,
pasižiūriu
ir
vėl
matau,
Nuėjo daugel mylių?
gyvenimą laikėsi to įžado.
kad visa mano lyrika neverta Apie 1964 m. iš Ekleso persi žiūros, buvęs apgyvendintas
senelių globos namuose. 1988
kraustė į Londoną. Rytinėje m. kovo 22 d. Tėviškės ži
1940 m. Lietuvą okupavus nei penkių pfenigių".
1943 m., po pralaimėto didmiesčio dalyje esančioje li buriai rašė, kad Vladas apgy
bolševikams. Vladas, jau bai
gęs Ukmergės A. Smetonos mūšio dėl Stalingrado, vo goninėje jis dirbo porteriu. vendintas gerame Londono
gimnaziją, pradėjo dirbti mo kiečiai paskelbė lietuvių mobi Darbas nebuvo malonus. Tuo kvartale, turi nedidelį atskirą
kytoju Būdviečių pradžios mo lizaciją — buvo užsimoję suda laiku Vladas manė, kad vėžys kambarį ir sakosi esąs visą ko
kykloje, Tauragės apskrityje. ryti SS diviziją. O kai šitai ir sifilis yra paslaptingos ligos, pilnas: šilta, duoda valgyti, ge
Tačiau mokyklos jis nemėgo. nepasisekė, paėmė įkaitais turinčios „moralinio atsiskai rai prižiūrėtas, gydytojas lan
Viename laiške rašė: „Nusi žymesnius lietuvių inteligen tymo prieskonį". Aš žinoma, ko. Jo senatvės pensiją pasi
bodo man ta Būdviečių mo tus. Madas kažkodėl įsikalė dėl vėžio prieštaravau. Tuo ima tų namų administracija.
kykla. Tikra skylė. Vaikai sau į galvą, kad, jeigu jis neis met jis su manimi sutiko. Ne Parašiau jam du laiškus sene
apsišnerkštę. tokie išpersta- į kariuomenę, vokiečiai paims vertino vėžio spindulių terapi lių namų adresu, bet atsaky
klyniai. O tinginiai: Nė kiek įkate jo motiną. Kalbinau nei jos. Esą, radioterapija tebesto mo negavau. Vėliau Tėviškės
ne mažesni, kaip aš pats. Kar ti į mobilizacijos punktą ir vi ant viščiuko kojų. Vladas žiburiuose (1995.07.11) Kazys
tais tenka imtis ypatingų prie kurį laiką pagyventi pas mano troško malonesnio darbo, K. Barėnas nekrologe apie Vladą
monių: vienam pasuku ausį, tėvus kaime, bet jis nepa Barėno prašoma, Didžiosios Šlaitą rašė, kad senelių na
kitą nuvarau į kampą. Tuo klausė. Kartu su žemaitkie- Britanijos lietuvių sąjungos muose poetas palaipsniui
met klasėje pasidaro taip tylu. miečiu Martinka prisistatė į centro valdyba apie 1968 m. nyko, darėsi vis abejingesnis,
kad girdėti kaip pelė subinę punktą ir buvo paimti į frontą. priėmė jį į lietuvių spaustuvę nieko neberašė, pagaliau visai
kasosi (čia pagal Antaną Ba Vokretis pagyrė: „Der echte linotipininku, apgyvendino tos apako.
ranauską). Bet kas iš to. jei Mann!" (Tikras vyras!). Po spaustuvės pastogėje esančia
Vytauto Didžiojo universite
mokykla man ne prie širdies". trumpo apmokymo jį nusiuntė me mažame kambarėlyje.
to
doktorantė Indrė ŽekeviKitą kartą vėl: „Pamažu ir į pagalbinį dalinį prie Lenin
Tuo laiku jis rašė, kad Ame
neišvengiamai aplinka įsprau grado. Pabuvojo Peterhofe (Pe- rika yra dvasinio nusigyveni- čiūtė, 1994 m. spalį nuvykusi į
džia mums tarp dantų ža trodvorece), matė Rusijos carų mo išvakarėse: „Amerikon ne Londoną aplankyti Vladą Šlai
bokles ir mes visi bėgame kaip vasaros rezidenciją ir labai važiuosiu. Jie per daug myli tą, čia jo neberado. Jis buvo
iškastruoti kumeliukai". Kar pasipiktino ta prabanga, kuri dolerį. Nesu praktiškas, nesu neseniai išvežtas į senelių na
tą jis rašė. kad iš nuobodulio labai kontrastavo su anuome pragmatiškas. Su Amerikoje mus Braighton mieste, kuris
su jauna, gražia poniute buvo tiniu rusų liaudies vargu.
gyvenančiais klasės draugais yra apie 200 km nuo Anglijos
sostinės. Senelių namų direk
„užsukęs" flirtą.
Vokiečių kariaunai trau nesusirašinėju".
torė
doktorantę nuvedė pas
Pasibaigus mokslo metams. kiantis. Vladas pateko į Vokie
1975 m. Vladas rašė de Vladą.
1941 m. birželį Vladas sugrįžo tiją. 1945 m. balandžio pabai vintąjį eilėraščių rinkinį. La
pas išsiilgta mamą. Netrukus goje atsidūrė Šlezvige, Vo bai nusiminė, kai 1976 m.
Nukelta į 2 psl.
\
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Aktorė Virginija Kochanskytė.

Pianiste Melitina Kuprienė.

Net kai nieko nelieka,
lieka meilė
Muzikinę — poetinę pro
gramą, turinčią tokį roman
tinį pavadinimą į Ameriką
atveža trys taip pat roman
tiškos mūzos. Tai Kauno Val
stybinio akademinio dramos
teatro aktorė Virginija Ko
chanskytė — puikiai pažįs
tama Amerikoje gyvenantiems
lietuviams. Savo švelniu jaus
mingu balsu ji yra užbūrusi
ne vieną klausytoją Lietuvoje
ir svetur. Programoje dalyvau
ja ir akompaniatorė Melitina
Diamandidi — Kuprienė Lie
tuvos Muzikos akademijos do
centė, turinti didelę muzikinę
patirtį. Garsi koncertmeisterė
yra parengusi'ne vieną muzi
kinę programą. Koncertuoja
kartu su savo vyru — daini
ninku V. Kupriu: tremtinių ir
politinių kalinių ansambliu
„Girios aidas'. Su koncertais
lankėsi Amerikoje. Australi
joje. Melitina ne tik puiki ir
jautri akompaniatorė. bet ir
talentinga, gabi pedagogė.
Trečioji mūza — Kauno Mu
zikinio teatro solistė — mezzosopranas — Rita Preikšaitė.
Visos trys menininkės yra
pakviestos į Ameriką ten
esančios labdaringos organiza
cijos „Saulutė". J pagalbą savo
labdaringai veiklai „Saulutė"
pasikvietė ir šias tris meni
ninkes, parengėjoms koncertų
ciklą. Čikaga. Detroitas, St.
Petersburg 'Florida). Xew
York.
Kalbina programos vadovę:
— Virginija, iš kur atsira
do toks poetinis pavadini
mas su liūdesio gaidele?
— Šiandien visuotinio nu
sivylimo metas. Neįgyvendinę
savo '••:'-'' sciu ir planų, mes
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ieškome už ko šiame gyve
nime galime užsikabinti ir
išsilaikyti. O laikytis reikėtų
už amžinų dalykų — meilės,
gerumo, draugystės, grožio,
kūrybos. Vis dėlto rūpinkimės
savo meile — meile tėvynei,
tautai, šeimai, draugui, myli
majam. Tai bendri dalykai,
bet jie yra labai brangūs ir
reikalingi. Programą mes pa
rengėm specialiai šiai kelio
nei. Pabandėm pakoncertuoti
Lietuvoje ir nenusivylėm. Pub
lika mus priėmė šiltai. Mes
sugebėjom prakalbinti jų sie
las ir jie atliepė mums
dėkingumu ir šypsniu... Ti
kiuosi, kad ir Amerikoje gyve
nantiems ši programa bus
maloni, įdomi. Kiekvieną atė
jusį pamylėsim muzika, daina,
žodžiu...
— Gal galėtum sukonkre
tinti, kas gi skambės Jūsų
programoje — kiek daliu.
Juk meilės tema neišse
miama. O, be to, ji gali būti
ir liūdesiu apgaubta, ir
kvatoti kaip jauna pieme
naitė, ir kaip žavi čigonė
mirti aistroje. Visa tai
meilė!
— Mūsų programa įvairi. Ko
gero, visa tai ką pasakei, ir at
sispindės joje. Viena progra
mos dalis — skirta M. K.
Čiurlionio genijui. Mes bandy
sime fragmentiškai pristatyti
jo muzikinį ir literatūrinį ta
lentą. Kokius gražius nuos
tabius meilės laiškus jis rašė
ir kokią muziką kūrė jos
įkvėptas. Taip pat skaitysiu
vieną šv. Pauliaus gražiausių
kūrinių, šlovinančių meilę
.,H;mną meilei". Pasirinkau
įvairius poetus — H. Ra-

itin konc-erU' ..(>p«-rrčių a k i m i r k n * " — tolinta
ili"l;i> -Jno/iis JanusHitis.

dauską, K. Bradūną, V.
Mačernį, H. Nagį, A.A. Jo
nyną, S. Gedą, J. Marcinke
vičių ir kitus. Skambės is
panų,
prancūzų,
italų,
muzika. Toje muzikoje su di
deliu įkvėpimu ir aistra kalba
ma apie meilę. Taip pat nu
skambės ir „Ave Maria".
Žinoma, visų atėjusiųjų lauks
ir netikėtumai — skambės ir
žaismingas romansas ir... Na,
aš visų paslapčių neišduosiu
— atėję į koncertą pamatysite
ir išgirsite.
Daugiau nei dešimt metų
kartu su Virginija koncertuoja
Rita Preikšaitė. Šiandien no
rėčiau pristatyti Draugo skai
tytojams šią dainininkę.
Savo muzikinę karjerą Mu
zikiniame teatre pradėjo prieš
14 metų. Sėkmingai atliko
solo partijas Verdi, Purini, P.
Maskanji, Guno, F. Flotov,
Čaikovskio operose ir F. Lehar, J. Štrauso, R. Rogers, P.
Abraham ir kitų kompozitorių
operetėse bei muzikiniuose
spektakliuose. Praeitais me
tais per Teatro dieną pelnė
„Orfėjų" už geriausią sezono
vaidmenį teatre. Tai buvo Ma
rija R. Rodgers miuzikle „Mu
zikos garsai". Šiemet buvo no
minuota Kristoforui už Našlės
vaidmenį
Kander veikale
„Zorba"...
Su koncertais yra apvažinėjusi beveik visus Lietuvos
miestus,
Latviją,
Estiją,
Maskvą, Sankt Peterburgą,
Lenkiją, Čekįją, Prancūziją,
Vokietiją, lankėsi JAV...
Kalbinu — švelnių bruožų,
žalių smaragdinių akių daini
ninkę. Jaučiu, kad apie save ji
nenorės kalbėti. Bet vis dėlto
ryžtuose pasibelsti į jos sielos
duris.
— Rita, kada įvyko Tavo
pirmasis susitikimas su
muzika? Kas buvo pirmieji
mokytojai. Visa Preikšu gi
minė daininga. Ar nebuvo
iš tėvu puses „spaudimo",
kaip kad dainai būna...
— Ne, muzika mūsų na
muose buvo šventas dalykas.
Su muzika gimiau ir užaugau.
Mūsų šeimoje visi dainuoja.
Gražiai dainuoja ne tik dėdė
Panevėžio vyskupas Juozas
Preikšas, mano tėtė Švento
Antano bažnyčios zakrastijonas, bet ir kiti dėdės, ir tetos.
Mano du broliai ir aš baigėm
muzikos mokyklas. Vienodai
buvo svarbu ir muzikos, ir vi
durinė mokykla. Muzika gal
net svarbiau. Tėvelis turi
gražų balsą. Jis vargoninkavo
visą laiką bažnyčioje, giedojo.
Nuo pat pradžių pradėjo pas
brolį kunigą dirbti — kad jam
padėtų ir kad svetimo žmo
gaus nebitų šalia. Mano
amžiną atilsį mamutė taip pat
turėjo gražų balsą. Ji labai
norėjo būti dainininke. Mo

kėsi. Lankydavosi pas Adelę
Galaunienę (garsią operos so
listę) jos rengiamuose muziki
niuose vakaruose. Jie abu čia
su tėveliu ir susipažino.
Mama neįgyvendino savo sva
jonės... Bet man ji suteikė vi
sas galimybes tapti daini
ninke.
Baigiau aukštesniąją Gruo
džio muzikos mokyklą. Mano
pirmoji dainavimo mokytoja
A. Ūsienė. Mokytojavau, bet
noras dainuoti atvedė į Vilnių,
į Muzikos akademiją. Studija
vau pas docentą A. Karosą, J.
Čiurilaitę. Didelę įtaką mano
mokymuisi ir profesiniam au
gimui padarė Joana Kepenienė. Ji buvo viena nuostabiau
sių dėstytojų. [Iš tikro ji dir
bo muzikos mokykloje... ir stu
dentai eidavo pas ją mokytis.
Ji mokėjo nuraminti, suteikti
vilties, patarti ir pastatyti
balsą reikiama kryptim. Bai
gus akadenują aš dar keletą
metų važinėjau į Vilnių, mo
kiausi pas J. Kepenienę. Ji
buvo mano didžiausia pa
tarėja.

— Pirmenybę aš atiduodu
baroko muzikai ir pirmiausia
— J. S. Bach, jo pasijų, mišių
arijoms. Po to seka ispanų (M
de Falija), bažnytinė ir šiaip
senovinė muzika.
— Klausau ir stebiuosi —
Tu atlieki tikrai klasika ta
pusius kūrinius. Jie reika
lauja ne tik profesinio ta
lento, bet greičiau talento
su kuriuo gimstama, kuris
auginamas ir puoselėjamas
aplinkinių. Ar šeima pade
da Tavo darbe? Tiesa, aš
nemanau, kad tai yra Tavo
darbas. Muzika — yra Tavo
gyvenimas.
— Išties muzika — mano gy
venimas. Nuo vaikystės prisi
menu gražius koncertus, kurie
vykdavo mūsų namuose. Tai
buvo savotiški saloniniai va
karai. Susirinkdavo ne tik gi
minaičiai, bet ir mėgstantys
muziką draugai. Mes, vaikai,
taip pat būdavome įtraukiami
į tuos koncertus. Tai nebuvo
prievarta — mes kitaip ir
neįsivaizdavome
gyvenimo.
Prisimenu ir Šventos Onos at
laidus — tėvelio tėviškėje
Griškabūdyje — susirenkam,
tada visi dainuojam, grojam.
Be galo gera — dainavimas,
kaip sielos apsivalymas. Į
Kauną grįždavome paryčiui.
Pakilus ant kalno už Za
pyškio, mašinos sustodavo,
visi išlipdavome ir būtinai su
dainuodavome „Oi kareivi, ka
reivėli"... Nemoku apsakyti,
kaip skambėdavo, kaip bū
davo gera ir gražu. O taip pat
iki šiolei susirenkam ir pas
dėdę vyskupą Juozą Preikšą
Panevėžyje per Juozapines. Jis
man labai artimas. Iš jo mo
kausi gyvenimo supratimo,
tolerancijos. Išties, jis yra
išminties bokštas.
Virginija Kochanskytė, Rita
Preikšaitė, Melitina Kuprienė
su programa „Net kai nieko
nelieka, lieka meilė" tikrai
pradžiugins Amerikoje gyve
nančius lietuvius. Trijų mūzų
atvykimas su tokia žavia pro
grama nepaliks abejingos nei
vienos, meilės ieškančios, mei
lės trokštančios ar besidžiau
giančios jąja sielos. Meilei
nėra abejingų žmonių.
Virginija Paplauskienė
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Šlaitui...

Atkelta iš 1 psl.
Jis buvo vydūniškai
sudžiūvęs, žila barzda ap
šepęs, visiškai apakęs, jos
žodžiams abejingas. Lietuviš
kas lauktuves valgė abiem
rankom, skubėdamas, kaip
išbadėjęs. Lietuviškai tepratarė tik vieną sakinį: „Vieš
patie Dieve, kaip man čia sun
ku!"
Po pusmečio vieną gegužės
sekmadienį Vladas užgeso
amžinybei. Mirties priežastis:
bendrinė aterosklerozė, sme
genų arterįjų trombozė. Kaž
kodėl buvo palaidotas tik po
dviejų savaičių rytinio Londo
no kapinėse, lietuvių skyriuje,
kur buvo iš anksto nusipirkęs
sau vietą.
Vladas keliolika metų pra
leido lietuvių spaustuvės pa
stogėje esančiame mažame
kambarėlyje, kuriame tebuvo
stalas, lova ir pora kėdžių.
Spaustuvėje linotipininku dir
bo už mažą atlyginimą. Gyve
no kaip vienuolis. Gal todėl jis
viename laiške citavo austrų
poetą Reinerį Rilkę: „Vie
nuoliai yra asketiški, bet jų ly
tis yra stipri". Vladas manė,
kad visus mus laiko savo
nuožmiame glėbyje /superbia
(pasipūtimas) ir concupiscentia (lytinė aistra). Su tomis,
anot jo, blogybėmis jis nuolat
kovojo, bet ne visuomet nu
galėdavo. Kaip rašo poetas
Kazys Bradūnas, Vlado laisvai
pasirinktas neturtas nebuvo
elgetos neturtas. Jis tik ne
norėjo sau daugiau, negu rei
kia. Dar labiau: turtų jis tie
siog nemėgo, gerai apmokamo
darbo neieškojo. Laikėsi loty
niško posakio — „Omnia mecum porto" (viską nešuosi su
savimi). Visą gyvenimą išliko
lieknas, apie 170 cm ūgio,
pailgo veido, glodžia šukuo
sena. Išorės ir elegantiškumo
idealas jam buvo Lietuvos už
sienio reikalų ministras Sta
sys Lozoraitis.

— Jau keturiolika metų
dirbi Kauno Muzikiniame
teatre. Atlikta tikrai daug
Pagrindinis Vlado poezįjos
įspūdingų, įsimintinų vaid
motyvas yra vienišumas ir
menų. Sakyk, koks gi vaid
tėvynės bei tėviškės ilgesys. —
muo Tau brangiausias ir
Ukmergės, Žemaitkiemio. Vie
artimiausias?
name savo laiške jis su
liūdesiu citavo vokiečių ra
— Aš visada norėjau dirbti
šytoją Tom Mann — „Kein
teatre, nors muzikiniam teat
Mensch Kennt den anderen,
rui mūsų niekas nerengė.
jeder sterbt allein" (Žmonės
Svajojome apie operą. Aš esu
PASKIRTA
nepažįsta vieni kitų, visi
mezzosopranas, o tokiam bal
ŽURNALISTO
PREMIJA
miršta vieniši). Poetas labai
sui moterų-herojų yra ne
mėgo rudenį, bobų vasarą,
tiek daug. Tenka dainuoti ir
krintančius medžių lapus.
vyriškas partijas. Štrauso
1965 m. viename laiške jis rašė
„Šikšnosparnyje"
vaidinu
apie rudenį:
grafą Orlovskį. Pats įgnoringiausias vaidmuo — Valensijen Fr. Lehar operetėje
Kiekvienas skersgatvis pa
„Linksmoji našlė". Man malo
ženklintas
nus yra Marijos vaidmuo R.
Geltonu antspaudu
Rodgers miuzikle „Muzikos
Viri miesto
garsai".
Geltono aukso blizgesys
Aišku maloniausias vaid
Tai Saulė
muo, kur daugiausia darbo
Ir tyliai krenta rudenio
įdėta — tai Nansi F. von FloDasaulvie
tovo operoje „Marta'', šį vaid
Praėjusieji buvusių svajonių
menį atlikau 1997 m. Čikagoje
lapai.
bendrame Kauno muzikinio
teatro ir Čikagos Lietuvių
Ne vienam galėtų kilti min
operos projekte. „Madam Buttis — kodėl gimnazijoje ir kurį
terfly", Tangolita P. Abraham
laiką Vokietijoje disciplinuotai
operetėje „Balius Savojoje", ir
rašęs poetas atsipalaidavo ir
Karoli* MilkovaitU.
nedidelis, bet labai mielas ir
pradėjo rašyti netradiciškai,
malonus vaidmuo — Našlė
JAV Lietuvių Bendruome „baltosiomis eilėmis", atsisakė
Kander miuzikle „Zorba"... nės Kultūros tarybos pavedi rimavimo. Savo laiškuose ir
Mezzosopranams daug nesu mu, Pietų Kalifornijos LB apy
dienraštyje Draugas jis taip
kurta, todėl, kad ir kokia ly linkėje buvo sudaryta komisi
aiškina savo metamorfozę:
rikė bebočiau, norėčiau dai ja 2000-ųjų metų žurnalistinei
„Netradicini* eiliavimas man
nuoti Carmen Bizet operoje premijai skirti.
buvo
pažįstamas dar Lietuvoje
„Carmen", labai norėčiau gau
Rugsėjo 19 d. komisijos na (Putinas), o gražiausia poezija
ti Dalilos vaidmenį ir K. Senriai — Rota Šakienė, Petras jaunystėje man buvo Evange
Sanso operoje „Samsonas ir
Maželis ir Pranas Visvydas — lijoje ir Senajame įstatyme,
.Dalila"...
posėdyje perskaitė jr ap tačiau tada nesijaučiau pajė
—
Esi
pakankamai svarstė paštu gautus pasiū gus pasukti šiuo keliu, t.y. at
užimta teatre, bet, galima lymus iš įvairių Amerikos vie sisakyti rimų ir klasiškai ap
sakyti, Tavo koncertinė tovių. Komisija vadovavosi LB skaičiuoto ii anksto eilučių
programa galbūt ir nustel Kultūros tarybos nustatyto išdėstymo. Po karo Vokietijoje
bia darbą teatre. Su kon mis gairėmis.
susipažinau (vertimuose) su
certinėm programom ap
Svaria balsų dauguma ir Vitmenu, Ssndbergu, EHotu
keliavai ne tik Lietuvą, bet komisijos vienbalsiu pritari bei Neruda. Aha, — pasakiau
ir svečias šalis. Kas Tau ar mu, žurnalisto premijos lai — matai šlaiteli, jie rašo
tima, kokia muzika atlie mėtoju pripažintas Karolis lygiai taip, kaip ir tu dainai
pia Tavo sielą?
Milkovaitis.
pasvajodavai. Taigi šis pa
.

minėtas ketvertukas mane
privertė nusilenkti nekonvenciniam eiliavimui. Ir tačiau
kartais man atrodo, kad pa
rašyti trumpą, klasišką ei
lėraštį yra nepalyginamai
sunkiau, nei ilgą neklasišką
eilėraštį (...r.
Vlado manymu, svarbiausia,
kad vienu metu ateitų mintis
ir jo leitmotyvas — nuotaika.
„Ypač nuotaika, nes be nuotai
kos neįmanoma imtis plunks
nos". 1973 m. jis laiške pra
našiškai rašė: „Nora kartais ir
nugiedu minoriškai, tačiau
nesu pesimistas. Žinoma, ma
žas džiaugsmas praleisti di
desnę gyvenimo pusę už
sienyje, bet gyvendamas už
sienyje kartais galiu parodyti
tai, ko negalėčiau parašyti
šiuo metu gyvendamas rusų
okupuotoje Lietuvoje. Kai dėl
rusų okupacijos, tai ji tik lai
kinas dalykas. Esu tikras, kad
kitame šimtmetyje nepriklau
somos Lietuvos mokyklose bus
deklamuojamas šalia kitų, ir
vienas kitas mano eilėraštis".
Išsipildė. Gerai, kad ne
reikėjo laukti kito šimtmečio.
Viktorija Skrupskelytė pa
stebėjo, kad Vladas Šlaitas,
anksčiau rašęs vaizdingus
gražių metaforų eilėraščius,
vėliau tolydžio paprastino
save poetinį stilių.
Vladas parašė 10 eilėraščių
rinkinių. Jie išleisti nuo 1949
iki 1991 metų. Kun. J. Kuzmickio redaguotame Žibinte
išspausdintas jo vienintelis
apsakymas. Žurnalistui ir
rašytojui Kaziui Barėnui pati
ko to apsakymo stilius ir nuo
taika. Jis paragino autorių
mestis į prozą, bet Vlado sielai
poeząja, matyti, buvo arti
mesnė. Svetur gyvenęs ir
kūręs poetas susilaukė savo
tautiečių nemažo susidomė
jimo. Prieš kelerius metus Vil
niaus universitete buvo pa
rašytas diplominis darbas
apie Vlado Šlaito karybą.
Kaune, Vytauto Didžiojo uni
versitete tolima Vlado gimi
naitė Indrė Žekevičiūtė apie jo
gyvenimą ir kūrybą parašė
habilituoto daktaro laipsnio
disertaciją. 1997 metais Ra
šytojų sąjungos leidykla iš
leido Indrės žekevičiūtės su
darytą per 500 puslapių
knygą — Vlado Šlaito kūrybos
rinktinę.
Esmingai, mano galva, Vla
do šlaito karybos elementus
savo straipsnyje Lietuvių en
ciklopedijoje Bostonas 1964
atskleidė buvęs Antano Sme
tonos gimnazijos lietuvių kal
bos ir literatūros mokytojas
Pranas Naujokaitis:
„Dauguma eilėraščių yra lyg
paties poeto pasikalbėjimas su
savimi, lyg užvaldžiusios emocįjos analizė. Forma ne dai
nuotinė, bet daugiau pasako
jamoji, be klasikinių rimų,
laisvai plaukiančiu ritmu arti
ma poetinei prozai, šlaitas,
brendęs karo sugriautame pa
saulyje, yra giliai pajutęs to
laikotarpio tragizmą. Patys
šviesiausi šlaito poezijos vaiz
dai yra vaikystės pasaulio pri
siminimai, gamtovaizdis su
gluosniu prie vandens, su te
kantis ir nusileidžiantis sau
le, į kurią žiūrėti nenusibostų
šimtą metų. Gimtojo krašto
saldaus dvelksmo ilgesys perpins daugelio eilėraščių įvai
rius motyvus. Buities mąsty
muose poetas pavydi daik
tams, kuriems nepažįstamos
ašaros ir kurie į pirmykštes
savo dalis subyra be skausmo.
Išsivadavimas ii sukausčiusių
medžiagos formų nelaisvės
yra ryškus jo poezijos moty
vas. Dainas troškimas itfsinuriti ir vienumos jausmas*.
Ukmergiškiams belieka pri
minti, kad Vladas šlaitas vi
suomet ilgėjosi „skaistaus vai
kystės dangaus Ukmergės
karalystėje".
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Iš dainų krašto
Nuo seno žinome, kad Lietu
va — dainų kraštas. Iš sene
lių, tėvų paveldėjome meilę
dainai, norą dainuoti...Ir kaip
smagu įvairiausiuose susibū
rimuose užtraukti skambią
lietuvišką
dainą!
Gražia
skambia daina Lemonte ir Či
kagoje pradžiugino visai jauni
vilniečiai, prieš pusantrų me
tų mokytojos Eleonoros Ra
kauskienės sujungti į trio
„Trys tigriukai" — Ramojus
Motuzas, Aurimas Syrusas ir
Vytautas Jurgelevičius. Žavė
jausi jaunų vaikinukų balsais,
meistriškumu. Mokytojos E.
Rakauskienės parinktame re
pertuare, kuriame vyravo Ga
linos Savinienės sukurtos dai
nos, buvo meilė Tėvynei, mo
tinai. Pasigedau ir vienos ki
tos lietuvių liaudies dainos,
kuri galėjo būti lygiai taip pat
žaismingai atlikta, kaip ir
„Žvirblio čirškėjimas" ar mei
liai, kaip „Santa Liucija".
Kiekvienas dainininkas, vyk
damas į svetimą šalį, o šiuo
atveju pas tėvynainius, tik ki
ton pusėn Atlanto, į savo „ba
gažą" būtinai įmeta ir liau
diško repertuare j « I.uką.
Nuo to programa nenukenčia,
bet tik įžiebia dar ! <snę pa
garbą atlikėjams, ptuagogams
už pastangas. Ką bekalbėtu
me apie šiuolaikinę muziką,
ne vienas kompoziciją studi
juojantis kompozite ius nepra
ėjo liaudies dainai pro šalį.
Net ir M. K. Čiurlionis, mūsų
simfoninės muzikos pradinin
kas, Varšuvos ar Leipzigo kon
servatorijų auklėtinis, nuosta
biai suharmonizavo tokias
liaudies dainas kaip „Bėkit
bareliai"ar.„Beauštanti aušre
lė". Be šių dainų šiandien cho
rų repertuaras būtų žymiai
neturtingesnis. Visada grįži
mas į praeitį, pagarba tautos
meniniam palikimui ugdo mu
myse*- .savitą
lietuviškumo
jausmą. Todėl norėčiau palin
kėti nepaprastai talentingai
pedagogei, kuriai yra artimas
šiuolaikinės muzikos reper
tuaras, paieškoti atgaivos
liaudies dainose, tuo pačiu
praturtinant repertuarą. Ma
no nuomone, dainose kartais
jaučiasi slaviška melodika, gal
todėl, kad daugiau nei 50
proc. repertuaro sudaro ne lie
tuvių kilmės, bet Lietuvoje gy
venančios G. Savinienės kū
ryba.
E. Rakauskienė, kaip ji pati
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Lietuvos

sako, Lietuvos dainuojančių
vaikų, paauglių
konkurse
„Dainų dainelė" dalyvauja vos
ne nuo pirmojo. Ir ne tik daly
vauja, bet ir skina laurus.
Kasmet kuris nors iš jos pa
rengtų vaikų tampa laureatu.
Tarp šių metų nugalėtojų yra
ir vienas iš „tigriukų" — dvyli
kametis Ramojus Motuzą. Jo
skaidriam diskantui teko pa
grindinis koncertinis krūvis.
Klausantis Ramojaus dainavi
mo, nejučia palyginu su prieš
keletą dešimtmečių garsėjusiu
italų vaikinuku Robertino Loretti dainavimu. Ramojus pla
nuoja savo ateitį ir nori būti
dainininku. Tik Dieve duok
jam sėkmės, kad praėjus mu
tacijos periodui, viskas susi
klostytų sėkmingai. Šiandien
jo visur pilna — jis dainuoja
vieną pagrindinių rolių B. Briteno spektaklyje „Dainuokime
operą", dainuoja „Ąžuoliuke",
dalyvauja konkursuose, kon
certuose Lietuvoje ir už jos
ribų. Bet Ramojus ne tik pui
kiai dainuoja, jis ir labai gerai
mokosi, turi pačius geriausius
įvertinimus ir visus įmano
mus mokyklinius apdovanoji
mus.
Aurimas Syrusas, kaip ir
Ramojus, dainuoja „Ąžuoliu
ko" chore nuo penkerių metų,
į kurį nuvedė jo dainuojantys
tėveliai, kurių profesija — fizi
ka. Jis taip pat dainavo „Dai
nuojame operą" spektakliuose.
Smulkutis vaikinukas su ilga
plaukų „uodegyte" paklaustas
kuo bus, žaismingai atsakė—
„pensininku'!" Aurimui.— try
lika, tad teks ilgai laukti, na,
o dabar, svarbiausiai — dai
nuoti; nepervargti; kad kon
certo metu nepasitaikytų de
tonavimo. Vyriausias grupe
lėje — Vytautas Jurgelevičius.
Nesuklysiu sakydama, kad tai
— pats artistiškiausias „džen
telmenas", kaip juos prista
čiusi pavadino Marija Remienė. Jau ko ne ko, bet pui
kaus jautimosi scenoje Vytau
tas turėjo su kaupu. Gal, kad
jam „trylika su puse" — su
prask, vyriausias grupėje! Vai
kinukui prasideda balso kei
timasis (mutacija) ir netrukus
jis turės „ilsėtis", o tai, be abe
jo, bus nelengva. „Ąžuoliuke"
Vytautas dainuoja nuo aštuo
nerių. Į klausimą, kuo bus
užaugęs, tvirtai atsakęs —
daktaru!
Pagirtinos keletos močiučių

„Trys tigriukai" (ii kaires): Vytautas, Ramojus ir Aurimas Lietu
viu dalies muziejaus scenoje rugsėjo 8 d. Baniutes Kronlene* nuo
trauka.

pastangos atsivesti \ koncertą
Lemonte anūkėlius. Labai gai
la, kad tik nedaugelis atsi
lankė koncerte Čikagoje. Ypač
buvo apmaudu, kad išskyrus
vieną kitą, nesimatė dainuo
jančių vaikų iš įvairių chorų
ar ansamblių. Buvo gera pro
ga pamatyti, išgirsti geriau
dainuojančius.
Kiekvienas
toks susitikimas — tarsi pa
rodomoji pamoka mums vi
siems, jau tolstantiems nuo
Lietuvos kultūrinio gyvenimo,
šiandien negyvenantiems „po
gimtinės ąžuolėliu", kaip dai
navo Ramojus.
Smagu buvo pabendrauti su
šiais vaikinukais, juos paren
gusia mokytoja E. Rakauskie
ne, atlydėjusią Ramojaus ma
ma Laima. Jei ne puikios or
ganizatorės JAV LB Kultūros
tarybos pirmininkės M. Re-i
mienės pastangos, kažin ar šis
trio būtų nuskambėjęs mūsų
padangėje. Ačiū jai.
Ligija Tautkuvienė

Lietuvos operos solistė Irena Milkevičiūtė, kurios koncertą
ruošia Draugas š.m. spalio 8 d., sekmadienį, 3 vai. popiet, Mother
McAuley gimna/ os auditorijoje, Čikagoje. Kartu su sol. L Milke
vičiūte koncert< dalyvaus dainininkas Mindaugas Žemaitis.
Akompanuoja pianistė Sonata Zubovienė.

Pianistė Sonata Zubovienė akompanuos solistams Irenai Milke
vičiūtei ir Mindaugui Žemaičiui dienraščio Draugo koncerte š.m.
spalio 8 d., sekmadienį, 3 vai. p.p., Mother McAuley gimnazijos sa
lėje. Bilietai gaunami dienraščio administracijoje ir „Seklyčioje".
Visi kviečiami.

PREMIJA RADIJO
PROGRAMŲ VEDĖJUI

Mindaugas Kavaliauskas.

,TIGRIUKAriR
FOTOGRAFIJOS
AMBASADOJE
Rugsėjo 12 d. Lietuvos am
basadoje Vašingtone koncerta
vo vaikų ansamblis iš Lietu
vos „Trys tigriukai". Tai trys
talentingi dvylikamečiai —
Ramojus Motuzas, Aurimas
Syrusas ir Vytautas Jurgele
vičius, kuriuos į ansamblį
praėjusiais metais subūrė Vil
niaus S. Nėries vidurinės mo
kyklos muzikos
mokytoja
Eleonora Rakauskienė. „Trys
tigriukai" ambasadoje atliko
populiarius Lietuvos kompozi
torių kūrinius apie mamą,
meilę ir gimtosios žemės grožį.
„Trijų
tigriukų"
koncertą
Vašingtone rengė JAV Lietu
vių bendruomenės Kultūros
taryba ir Lietuvos ambasada.
Jaunieji atlikėjai iš Lietuvos
jau koncertavo Čikagoje ir De
troite, o po koncerto Va
šingtone dar vyks į Phila-*
delphia ir Cleveland
Koncertas ambasadoje suta-.

Š.m. rugpjūčio <; d. Palm Beach, Floridoje, pianistas Andrius Žlabys padovanojo publikai ypatinga
koncertą. Žlaby< yra pripažįstamas, kaip talentingas pianistas ir laikomas tautine vertybe Lietu
voje. Kartu su pianistu /labiu nuotraukoje (iš kairės) matomos Migla Garnett ir Christine Chesonis.
Jos abi dirba Lietuvon Respublikos garbės konsulate Palm Beach, FL, gyvena Palm Beach apy
linkėse ir aktyv iai dalyvauja lietuviškoje veikloje.

po su 26 m. iv. grafo :-, Lietu
vos, Vytauto PHžioio universi
teto Menų fakulteto magistre
laipsnį turine; Mindaugo Ka
valiausko fot< eafijų parodos
atidarymu. Foto^arfijose — fo
to objektyvi'
stabdyti Kur
šių Nerijos v -.dai ir žmonių
likimai, iš sei 9 ..S: o min
tys", „Seneliai r „Liepto istorija".
Ambasadoj*. surengtame
kultūriniame
akare apsi

lankė baręs JAV ambasado
rius Lietuvoje Keith C. Smith
su žmona.
.Trvs tigriukai" ir M. Kava
liausko fotografijų paroda pra'--(• šiais metais ambasadoje
rengiamų vakarų ciklą —
.Jaunieji Lietuvos menininkai
— JAV". 2000-uosius Lietuvos
Seimas yra paskelbęs Lietu
vos Jaunimo metais.

Mindaugas Kavaliauskas. „I\nna>>t\ mai"

R. Kačinskas

JAV LB Kultūros tarybos
Radijo programų premijos
skyrimo komisija, susidedanti
iš Raimondos Rukšienės, Vyto
Maciūno ir pirmininkės Juli
jos Dantienės, posėdžiavo š.m.
rugsėjo 18 d. ir nutarė 2000ųjų metų Radijo darbuotojo
premiją skirti Philadelphijos
Bendruomenės balso vedėjui,
rašytojui Vytautui Volertui.
V. Volertas nuo 1953 m. (su
pertraukomis) veda radijo lai
das, kurias pradėjo kartu su
prof. Antanu Saliu, prof. dr.
Antanu Klimu, prof. Jonu Puzinu. Kostu Ostrausku, Baliu
Raugu, Henriku Savicku ir ki
tais. Premija skiriama ne už
vieną kurią laidą, bet įver
tinant jo daugelio metų darbą
ir pasišventimą, skleidžiant
lietuvišką žodį. LB Balsas
Philadelphijoje yra vienintelė
susižinojimo priemonė apie
kultūrinį ir apskritai lietu
višką gyvenimą šioje apy
linkėje.

M.K. ČIURLIONIO
JUBILIEJUS KA UNE
Rugsėjo 22 d., minint 125ąsias Mikalojaus Konstantino
Čiurlionio gimimo metines,
M.K. Čiurlionio dailės muzie
jus Kaune pradėjo filmų, pa
rodų m koncertų ciklą.
Rugsėjo 21 d. atidarytoje
parodoje „Vis dar nepažintas
Čiurlionis" eksponuotos 38 fo
tografijos, kurias menininkas
padarė per savo viešnagę Kau
kaze 1905 metais (atrodo, kad
M. K. Čiurlionio talentų sąra
šas niekad neišsemiamas —
dabar jis — fotografas). Pasak
muziejaus direktoriaus pava
duotojos Dainos Kamaraus
kienės, fotografijos buvo sau
gojamos šeimos albume, ta
čiau jos buvo labai pasenusios,
beveik neįžvelgiamos. ..Kai fo
tografas Arūnas Bakenas jas
restauravo, paaiškėjo, kad fo
tografijos yra nepaprastai pro
fesionalios".
Parodoje „Vis dar neapažintas Čiurlionis" taip pat de
monstruojami dar niekur ne
matyti dailės darbai.
Rugsėjo 21 d. muziejuje
prasidėjo, dvi dienas trukusi,
tarptautine konferencija ..Tar
tum sielos mintys", kurioje
pranešimus skaitė dailės kriti
kai iš Italijos, Prancūzijos,
Lenkijos, Švedijos, Vokietijos,

Vytautas Volertas.

Latvijos ir Lietuvos.
Be kitų renginių, progra
moje dalyvavo pianistas Ro
kas Zubovas iš Čikagos ir N'ikolaus Lahusen iš Vokietijos.
Jų koncertai vyko M. K. Čiur
lionio dailės muziejuje.
Dailininkas kompozitorius
ir kultūros veikėjas M. K.
Čiurlionis 11875-1911) savo
kūryba reiškė humaniškus
gėrio, grožio, gamtos ir žmo
gaus
harmonijos
idealus.
Svarbiausiąja jo kūrybinio
palikimo dalį Midaro dailės
kuriniai, tačiau Čiurlionis lai
komas profesionalios tautinės
lietuvių muzikos pradininku.
i BNS)
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Leidiniai
Jai lemta gyventi už du

Valančiaus Žemaičių vestu
vės. Iliustravo Augustinavičius P. Išleido .Agoros" leidyk
la, spausdino „Spindulio"
bendrovė Kaune, 2000 m.
Straipsnį „Žodžio ir vaizdo
bendrystė" parašė menotyri
ninkė Ingrida Korsakaitė.
Knygą apipavidalino dailinin
kas Kazimieras Paškauskas.
Tokios būtų bibliografinės
nuorodos, kukli informacija
besidomintiems knygomis.
Bet tai tik kukli informacija,
už kurios slypi gražus spalvin
gas, nelengvas, bet turtingas
dviejų žmonių gyvenimas...
Tai Pauliaus Augius-Augustinavičiaus ir Danutės Lipčiūtės-Augienės meilė. Iškeliavus
vienam iš gyvenimo, kitas gy
vena už du. Danutė LipčiūtėAugienė ir vėl sugrąžina į
gyvenimą savo vyro dailininko
darbus, o kartu per darbus su
grįžta ir pats dailininkas. Taip
jau lemta moteriai, susiejusiai
savo likimą su menininku —
aukotis —jam gyvam esant, ir
gyventi už du — vienai likus.
Jos dėka išleista svari mono
grafija — Paulius Augius. Sa
vo vyro darbus ji atvežė iš
Amerikos ir padovanojo Vil
niaus Dailės muziejui. Lietu
voje buvo išleista D. Lipčiūtės
poezijos knygelė vaikams Eilė
raščiai su Pauliaus iliustraci
jomis. Amerikoje išleisti 9 me
niniai atvirukai — reprodukci
jos. Lietuvoje išleista Pauliaus
iliustruota nuotaikinga spal
vota knygelė vaikams Pupų
pasaka, vėliau Salomėjos Nė
ries Eglė žalčių karalienė ir
štai šiais metais pasaulį išvy
do — Valančiaus Žemaičių
vestuvės.
Knygos išleidimo iniciatorė
ir mecenatė yra Pauliaus žmo
na — Danutė Lipciūtė-Augienė. Dvi progos paskatino kny
gos išleidimą — praeitais me
tais suėjo 90 metų nuo daili
ninko gimimo, o šiemet gruo
džio mėnesį minėsime 40-

ąsias jo mirties metines.
Leidinyje pateikiamas P.
Augiaus iliustracijų ciklas
„Žemaičių vestuvės", sukurtas
1937-1938 m. Paryžiuje pagal
M. Valančiaus Palangos Juzės
ištrauką „Parėdką žemaičių".
Ciklą sudaro 79 medžio raiži
niai. Už šį ciklą jis pelnė Pa
saulinės parodos Paryžiuje
Garbes prizą. Kaune, 1938 m.
jubiliejinėje rV rudens dailės
parodoje, jis buvo apdovanotas
Valstybės taupomųjų kasų
premija.
Vartau išleistą naują knygą,
širdis prisipildo džiaugsmų ir
palaima. Tokie jausmai už
plūsta, kai susitinki su dideliu
žmogumi ir jo nepaprastu ta
lentu... O Paulius Augius vie
nas talentingiausių XX am
žiaus lietuvių grafikų. Žiūrint
jo darbus, supranti, kad tai
kieto, užsispyrusio žemaičio
darbai, atkakliai ėjusio į savo
tikslą ir siekiančio meno aukš
tumų, trokštančio savo begali
nę meilę Žemaitijai išlieti savo
lyriniuose, romantiniuose dar
buose... Iš kiekvieno Pauliaus
darbo spinduliuoja meilė savokrašto žmonėms, gimtai že
mei. Jis norėjo, kad ir kiti su
sipažintų, pamiltų, gėrėtųsi jo
tėviškės koplyčiomis, bažny
čiomis, kalnais kalneliais, lau
kais, senovinėmis trobomis,
garsiomis „Žemaičių Kalvari
jomis", paprastais, bet darbš
čiais jausmingais žmonėmis.
Paulius Augius baigė Kauno
Meno mokyklą. Tobulinosi Pa
ryžiuje. Gyvenimo audros —
antros rusų okupacijos — už
kluptas, 1944 m. su šeima pa
sitraukė į Austriją, vėliau Vo
kietiją ir rado prieglobstį sve
timoje, bet amžinais namais
tapusią Amerikos žemę.
Paulius Augius savo darbais
apkeliavo daugelį miestų, ša
lių — Kaunas, Telšiai, Ryga,
Talinas, Košica (Čekoslovaki
ja), Paryžius, Freiburgas, Insbruckas, Salzburgas, Amster
damas, Roma, Florencija, New
Yorkas, Čikaga ir kt.
Jis svajojo supažindinti visą
pasaulį su savo miela tėviške.
Popieriaus lakštuose jis atsk
leidžia mums žemaičių vidi
nius giluminius klodus. Pa
teikia jų sielvartą, gilų tikė
jimą, darbštumą ir taip pat
kalba apie valiūkišką žemai
čio džiaugsmą. Jei jau žemai
tis dirba — tai trūksta žemė
po kojomis, o jei linksminas —
tai ratu eina ir dangus, ir že
mė. Gyvenimo džiaugsmu
spinduliuoja Žemaičių vestu
vių iliustracijos — čia ir že
maitiškas humoras, nuotai
kingi vestuvių papročiai. Pau
lius ekspresyviai dinamiškai

Paulius Augiu*. Valančiau* žemaičių
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Paulius Augius. Valančiaus žemaičiu

piešia kaimo piršlybų ir vestu
vių paveikslus. Vaizdžiai pie
šiama užsakų ceremonija, pa
sirengimo vestuvėms momen
tai. Paveiksluose matome ir
jaučiame, kaip galvotrūkščiais
lekia vežimas, pakinkytas žir
gais, švilpia botagai, jaunasis
su draugais joja ir džiaugs
mingai šaudo. Iškilmės gra
žioje bažnytėlėje: santuokos
sakramento suteikimas, palai
minimas. Jaudinantis jaunųjų
sugrįžimas į tėvų namus —
sutikimas su duona ir druska,
ir arielka. M? ome, kaip ride
namos alaus statinės, iki šėls
mo griežiama smuikeliais ir
armonika, valiūkiškai trypia
mas klumpakojis, čia ir jauna

vestuvės.

martės pagrobimas, ir piršlio
korimas, ir kraičio atidavi
mas, ir tėvų apdovanojimas...
Du žemaičiai — dailininkas
Paulius Augius ir rašytojas
vyskupas liotiejus Valančius
(jo tekstai Braižyti knygoje ir
atspindėti iliustracijose) dova
noja mums išties žaismingą,
nuotaikingi meno kurinį. Ši
knyga yra frangi mums, gyve
nantiems liietuvoje, kaip dvie
jų žymių talentingų meninin
kų kūrinyj O gyvenantiems
svetur tai iiar ir dovana, pri
menanti atsiradimo šaknis,
kalbančiaslapie lietuvių gilias
ir vaizdingi* tradicijas.
Virginija Paplauskienė

Dovana M. K. Čiurlionio
jubiliejui

Psichiatrinės
inkvizicijos
pinklėse
Psichiatrinės inkvizicijos
siautėjimas Lietuvoje. Doros
— Kultūros sąjunga. Vilnius,
Šventaragio slėnis, 1999, 382
p., iliustr. Kaina sutartinė.
Štai kaip ši knyga susumuo
ta jos metrikoje: „Ši Doros —
Kultūros Sąjungos (DKS)
išleidžiama knyga konkrečiais
faktais parodo, kaip aukštojo
mokslo diplomus bei daktarų,
docentų bei profesorių vardus
turį. bet žymiu laipsniu
išprotėję gydytojai — prichiatrai, pritariant valstybės vado
vams, blogį laikydami aukš
tesnio lygio vertybe už gėrį,
atkakliai vykdo satanistinę
praktiką: ignoruodami Hipo
krato priesaiką aktyviai vykdo
nusikalstamą dvasinio bei fizi
nio genocido akciją, kur kas
piktybiškiau netgi už etati
nius — kadrinius, specialiai
genocido akcijoms vykdyti
skirtus, KGB darbuotojus''.
Knyga susideda iš dviejų
dalių. Pirmoje dalyje — „Rau
donasis satanizmas ir Lietu
vos patrijotai" — aprašoma
psichiatrijos piktnaudojimas
sovietų okupacijos metu. Lie
tuvos psichiatrai pristatomi
kaip raudonojo genocido talki
ninkai. Trumpai paminimos
Angelės Paškauskaites, Vy
tauto Žutauto, Valdemaro Ka
raliūno, Algirdo Petrošiaus,
Petro Cidziko bylos. Ypač
daug vietos paskirta Algirdo
Statkevičiaus bylai. Kas buvo
tas pastarasis?
Knygoje cituojamas Lietuvos
aidas (1995.1.27): „..A. Statkevičius pats psichiatras, už
politines pažiūras ilgai 'gydy
tas' specialiose psichiatrijos
ligoninėse, kol galiausiai iš
prašytas iš Sovietų Sąjungos.
O Amerikoje dr. A. Statke
vičius išleido keliolika knygų,
pateko į Gineso rekordų
knygą už tai, kad jo iniciatyva
užsienyje buvo surinkta 5 mili
jonai parašų už Lietuvos lais
ve''.
1990 m. Čikagoje buvo
išleista A. Statkevičiaus kny
ga Žmogaus gelbėjimas. Si
knyga turi savo istoriją. Už jos

parašymą ir platinimą Lietu
voje 1980 metais autorius
buvo suimtas ir įkalintas.
„Pačiais slapčiausiais kanalais
toji mano knyga 1980 m. —
t.y. beveik 10 metų anksčiau
negu aš — atvyko į JAV" (psl.
90). Kai aš už šitos knygos
parašymą ir platinimą buvau
už grotų 7 metus kankinamas
Černiachovske (Įsrutyje) ir
Vidurinėje Azijoje, per tą patį
laiką Laisvajame pasaulyje
gyveną broliai lietuviai mi
nėtą mano knygą pilnumoje
ignoravo: nei pačios knygos,
nei jos minčių nepaskleidė ly
giai taip, kaip ir imperialis
tine pasiutlige sunkiai sergą
okupantai" (psl. 90). Čia pa
vardėmis minimi Juozas Gir
nius, Kęstutis Girnius ir Kęs
tutis Skrupskelis, kurie nuo
tos knygos nusisukę.
Antroji knygos dalis —
„Ypač pavojingas: Skatino ne
priklausomos Lietuvos atkūri
mą" — skirta A. Statkevičiui.
Apstu ištraukų iš A. Statke
vičiaus dienoraščio. Daug vie
tos paskirta įvairiems pa
reiškimams, rašytiems sovie
tinės valdžios pareigūnams.
1982 metais į A. Statkevičiaus
išvadavimo bylą įsijungė ir
Amerikos lietuviai. Pasirodo,
kad jo tėvas buvo Amerikos pi
lietis ir- todėl A. Statkevičiui
priklausė JAV pilietybė. 1987
m. jam pavyko palikti oku
puotą Lietuvą ir atvykti į
JAV. Po poros metų išsirūpino
pažymėjimą iš Northwestern
universiteto psichiatrijos sky
riaus vicedirektoriaus dr. Eric
Plaut, kur sakoma, kad jis —
A. Statkevičiu8 — neturįs psi
chiatrinės diagnozės.
Knygoje aprašoma A. Stat
kevičiaus įsijungimas į Lietu
vos laisvės lygos, Helsinkio
grupės ir kitą visuomeninę po
litinę veiklą. Būdamas užsie
nyje, jis kalbėjo per radiją,
spausdino straipsnius lietuvių
periodikoje, pasisakė tarptau
tiniuose forumuose. Knygą
skaitant, vis didėjo nuojauta,
kad knygos autorius yra tas
pats A. Statkevičius, nors ofi-

Leidinys MJL Čiurlioniui vokiečių

Šio men. 22 d. švenčiame mūsų
didžiojo muziko ir dailininko
M. K. Čiurlionio 125-ąjį gimta
dienį. Tam paminėti ruošiami
įvairūs muzikiniai renginiai
tiek Lietuvoje, tiek ir išeivijos
..sostinėje" Čikagoje. Ne vi
siems bus lemta juose asme
niškai dalyvauti. Tačiau šių
dienų moderniškoji technika
jau leidžia mums gėrėtis jo
muzika, nors ir fiziškai nega
lint koncerte dalyvauti. Šiuo
metu jau yra užregistruota
per 800 Čiurlionio kūrinių įra
šų, išleistų 16 kraštų ketu
riuose kontinentuose. Kai ku
rie įrašai yra susilaukę pakar
totinų laidų kitoje formoje ar
perimti kito leidėjo. Įdomu,
kad įrašų atlikėjų tarpe jau
yra ir kitataučių, kurie betar
piškai susidomėję Čiurlionio
muzika, ją groja ir įrašinėja.
Jų y a Izraelyje, Norvegijoje,
Latvijoj, Švedijoj, Australijoj,
Suomijoj, Vokietijoj, Prancū
zijoj ir kt. Vienas iš tokių vė
liausių yra pianistas Niko-

.

laus Lahusen, užaugęs Meksi
koje, šiuo metu gyvenąs Vo
kietijoje. Nežinia, iš kur jis iš
girdo apie Čiurlionį, bet susi
domėjęs rašė į Goethe-HauSį
Vilniuje esančius vokiečių kul
tūros namus. Ten jį nukreipė
į Čiurlionio dailės muziejų
Kaune, kur jam buvo parū
pinta gaidų ir kitokios jo pra
šomos medžiagos. To išdavoje
šią vasarą Amerikos parduo
tuvėse pasirodė Tucson Adrizonoje esančios firmos „Celestial Harmonies" išleista jo
Muenchene įgrota vien Čiur
lionio muzikos kompaktinė
plokštelė „Complete Piano
Music by M. K Čiurlionis",
Vol.l (Kat. Nx 13184-2) su
pastaba, kad pianistas planuo
ja ateinančių poros metų lai
kotarpy įrašyti visus Čiurlio
nio korinius. Pridėtoje 24 psl.
brošiūrėlėje plačiose anotaci
jose šiltai ir pagarbiai nagri
nėjamas M. K. Čiurlionis ir
kaip kompozitorius, ir kaip
dailininkas. Visas tekstas pa-

M.K Čiurlionio 125-ajai gi
mimo sukakčiai paminėti,
Berlyne (Vokietįjoje) vokiečių
kalba išleistas leidinys —
M.K. Čiurlionis in Leipcig.
Joje aprašomas lietuvio meni
ninko — Čiurlionio — studijų
laikotarpis Karališkoje konservatorįjoje Leipcige 19011902 metais.
Leidinį paruošė dail. Adeibertas Nedzelskis, kilęs iš
Žemaitįjos, gyvenantis Drus
kininkuose, ir prof. dr. Georg
Domin (Jurgis Dominas) bei jo
sesuo, lietuviškų tekstų ver
tėja, Irene Brewing (Irena Dominaitė). Abu jie gimę, augę ir
mokyklas lankę Lietuvoje iki
1941 m. pradžios, kai su vo
kiečių kilmės tėvais išvyko į
Vokietiją. Ten abu mokėsi
Berlyne. Karui pasibaigus ta
miesto dalis liko už garsiosios
Berlyno sienos.
Irena išvertė daug lietuvių
autorių knygų į vokiečių
kalbą. Knygos buvo išleistos
Vokietįjoje. Ji savo darbais la
bai gražiai pasitarnauja gim
tajai Lietuvai.
puoštas net 23 spalvotom
Čiurlionio paveikslų repro
dukcijom. Negana to! Pasku
tiniuose dviejuose psl. išvar
dinta arti šimto knygų bei
svarbesnių straipsnių pavadi
nimų apie Čiurlionį net devyniom kalbom. Plokštelė gau
nama visose didesnėse klasi
kinės muzikos įrašų parduotu
vėse,
v-v-s

kalba

cialiai autoriumi pažymėta
Doros — Kultūros sąjunga.
Šis įtarimas padidėjo, pasie
kus knygos 260 puslapį. Ten
aiškiai rašoma, kad A. Statke
vičiaus 1992 metais įsikūrė
Doros — Kultūros sąjungą ir
Jai tebevadovauja iki šiol".
Knygoje nepastebėta jokių ki
tų pavardžių, susietų su šia
sąjunga. Pati sąjunga yra
užregistruota Teisingumo mi
nisterijoje įsakymo Nr. 295VC. Įstatuose pažymėta, kad
raštinė yra Vilniuje, Tus
kulėnų 18-21, tel. 75-82-13. Po
poros metų (1994) jis telkė pa
sekėjus jo sukurtai Lietuvos
himno partijai. Greit po to jis
parašė tos partįjos programą,
kuri tuometinei A. Šleževi
čiaus vyriausybei „...atrodė
grėsmingu, nepageidaujamu ir
kuo greičiau naikintinu daly
ku..." (psl. 303). Cituojama Res
publika (1994.8.27), kur, anot
A. Statkevičiaus, ši nauja parti
ja kuriama todėl, kad „beveik
visos partijos be sąžinės
graužimo atsuko nugarą him
no rodomam tiesiam doros ke
liui ir į ateitį eina slidžiu siau
ru grupinių interesų tenkini
mo keliu" (psl. 305).
Sietu ai tapus nepriklauso
ma, A. Statkevičiaus pa
reisi
ū bei memorandumai
valdi.. _. nenutrūko. Parašęs
memorandumą prez. A Bra
zauskui, iš jo tiesioginio atsa
kymo nesulaukė. Knygoje apie
tai šta kaip aiškinama: „Ka
dangi satanistai visa širdimi
myli blogį ir neapkenčia gėrio
(iš didžiosios raidės rašomos
Doros bei Kultūros), tai būtų
buvę nenormalu, jei būtų su
jaukta atsakymo iš A. Bra
zausko vadovaujamos prezi
dentūros'' (psl. 274). Kitu
atveju prez. A Brazauskui
apskundė V. Landsbergį ir jo
keturis pavaduotojus — A
Kubilių, R. Ozolą, F. Palu
binską ir A Vidžiūną — už
žmogaus ir piliečių teisių ne
paisymą (psl. 344).
Doros įstatymo priėmimo
klausimu rašė ir prez. V.
Adamkui. „Nuo to praėjo jau
daug mėnesių, bet jokio atsa
kymo... V. Adamkus A. Stat
kevičiui nedavė" (psl. 354).
Tuoj po šio sakinio paduotas
lyg ir apibendrinimas ar
išvada: „Seniai yra žinoma,
jog sumiesčionėję žmonės —
žmonės
siaurapročiai
—
žmonės filisteriai, Doros ne
kenčia lygiai taip, kaip velnias
kryžiaus" (psl. 354). „Prieš rin
kimus ir po jų V. Adamkus be
veik visą dėmesį skiria ekono
mikai. Visai tai labai gerai
leidžia suprasti, kodėl jam la
bai mažai rūpi dvasines —
žmogiškosios vertybės, kodėl
pirmenybė atiduota materia
linėms vertybėms, kurias la
bai daug kas su tvirtu pagrin
du vadina 'gyvulinėmis ver
tybėmis' " (psl. 355). A. Stat
kevičius lieka atsparus. Prezi
dentui vėl skundėsi, kad jo
ankstyvesni skundai nebuvo
atsakyti, šį kartą jis savo
skundus prezidentui įteikė as
meniškai (psl. 369).

Po Lietuvos nepriklauso
mybės atkūrimo prof. Georg
Domin lankėsi Druskinin
kuose. Ten susipažino su dail
Nedzelskiu ir abu Čiurlinio
gerbėjai nutarė, kad sukakties
proga reikia M. K. Čiurlionį
garsinti Vokietijoje. To nuo
sprendžio pasekmė — knyga M.
K. Čiurlionis in Leipzig.
Knygelė 52 psl., gražiai iš
leista, gausiai iliustruota nė
tik M.K. Čiurlionio kūrinių re
produkcijomis, kurių gera da
lis — spalvotos (įskaitant
viršelį), bet taip pat Kara
liškosios konservatorijos Leip
cige, joje tuo metu, kai ten
studijavo Čiurlionis, dėstyto
jų, kai kurių dokumentų" nuo
traukomis. Tai dar viena graži
Knyga baigiama jai charak
puokštė lietuvių tautos genijui
jo gimtadienio sukakties pro teringu, tarsi kankinio rolėje
esančioje, teiginiu: JDaugybė
gafaktų kalba, kad moralės (Do
ros) ir Lietuvos himno nuosta
tas aukščiausia šventenybe
laikąs A. Statkevičius buvo
itin pavojingas ne vien sata
nistinę pasaulėžiūra besiva
dovavusių raudonųjų oku
pantų valdžiai, bet ir visoms
po nepriklausomybės atgavi
mo buvusioms valdžioms —
kairiesiems, centristams ir
dešiniesiems" (psl. 380).
Knygos paskutiniame pusla
pyje išvardinta keturiolika Al
girdo Statkevičiaus išleistų
knygų, dvi anglų (1989 m.), ki
tos lietuvių (1990-1997 m.)
kalba.
Romualdas Kriaučiūnas

