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Ateities savaitgalius 
prisimenant 

Šį rudenį bus j au 20-tasis 
Ateit ies savaitgalis! Nueitas 
kelias sėkmingas, pratur t inęs 
ne tik ateit ininkų, bet ir 
Čikagos bei jos apylinkių lie
tuvių kultūrinį gyvenimą. 
Pažvelkime šia proga į Atei
ties savaitgalių pradžią, davu
sią akst iną gražiai ilgametei 
tradicijai. 

1979 m. Jonas Pabedinskas 
iškele mintį išjudinti jaunuo
s ius sendraugius . Ateitininkų 
federacijos valdyba, federaci
jos vadu tuomet esant Pet
rui Kisieliui, nu ta rė šią mintį 
remti . 

19S0 m. vasario 29-ą buvo 
suorganizuota diskusijų po
pietė, kurią rengė ateitininkų 
akademikų Čikagos būrelis. 
Pas i r ink ta tema: „Kokia eko
nomine san tvarka geriausiai 
ugdo meninę kūrybą val
stybėje". Programoje su pa
skai tomis turėjo dalyvauti A. 
Voketait is , D. Lapinskas, P. 
Aleksa ir J. Pabedinskas. Dėl 
labai blogo oro ši popietė 
neįvyko. Tada buvo planuoja
ma popietes programą pra
plėsti ir 1980 m. rudenį su
ruošt i paskaitų ciklą, prade
d a n t jį l i teratūrine vakaro
ne J aun imo centre, Čikagoje 
penktadienį . Jos metu buvo 
sus ipažinta su Algirdo Lands
bergio knyga Muzika, žen
giant į neregėtus miestus. 

Paska i tų ciklui parinkta 
bendra tema: „Mūsų tautietis 
okupuotoje Lietuvoje". 

Pirmąjį Ateities savaitgalį 
( tada jis vadinosi seminarų sa
vaitgaliu) šeštadienį paskai tas 
ska i tė A. Landsbergis — „Kul
tū r in i s gyvenimas tėvynėje"; 
Tomas Venclova — „Lietuvos 
valdininkas" (parsidavėlis ar 
idealistas, ar su tauta , ar 
prieš ją? Ar jis rezistentas, ar 
pakalikas?). 

Keletas j aunų ateitininkų 
dalyvavo svarstybose „Susiti
k imas su tautiečiais tėvynėje". 

šeš tadienį J aun imo centre 
buvo suruoštas Ateities žur
nalo vakaras , kurio metu 
įteiktos premijos jauniems 
kūrė jams. 

Sekmadienį — šv. Mišios, o 
po to Ateitininkų namuose 
paskai ta „Tikintis lietuvis 
tėvynėje". Skaitė kun. Kazi
mieras Pugevičius. 

Visas paskai tas apžvelgė dr. 
A. Liulevicius. 

Aldona Šmulkštienė 
Dr. P. Kisielius kalbėjo tema 

„Ateitininkų 70 metų veiklos 
reikšmė". 

Šis pirmasis savaitgalis pui
kiai pasisekė, todėl pirmojo 
paskaitų ciklo savaitgalio for
matas tapo visų kitų Ateities 
savaitgalių formatu: savait
galis atidaromas penktadienio 
literatūrine vakarone Jauni
mo centro kavinėje; šešta
dienį paskaitos vyksta Jauni
mo centro Čiurlionio galeri
joje, o sekmadienio programa 
perkeliama į Ateitininkų na
mus Lemonte. Šeštadienio va
karais būdavo vakarienė Atei
ties žurnalui paremti. 

1981 m. įvyko Ateitininkų 
jubiliejinis kongresas ir Atei
ties savaitgalis nebuvo ruošia
mas. 

Nuo 1982 iki 1989 savaitga
lis vadinosi Ateities akademi
niu savaitgaliu; 1990 pavadin
tas Ateities studijiniu savait
galiu; 1991 — Ateities kultū
riniu savaitgaliu, bet nuo 
1992 jis jau vadinasi Ateities 
savaitgaliu. 

Ateities savaitgalių bendros 
temos, be jau minėtos 1980 
m., buvo šios: „Žvilgsnis į da
bartinio pogrindžio leidinius 
Kronikos dešimties metų gy
vasties proga" (1982); „Lietu
vis išeivis — naujų sąvokų 
ieškojimas" (1983); „Lietuvių 
išeivių tradicijos — stabdis ar 
ramstis" (1984); „Literatū
ros kritikų apžvalga" (1985); 
„Kiek mums vertas šių dienų 
kapitalizmas" (1986); „Lie
tuvių tautos fizinis ir dvasinis 
išlikimas" (1987); „įvykiai Lie
tuvoje ir mes" (1988); „Lie
tuvos kultūros vizija" (1989). 

Nuo 1990 bendros temos jau 
nebebuvo. Rengėjai teigė: „Ka
dangi viskas taip radikaliai 
keičiasi ir keisis Lietuvoje, 
negalime net nustatyti, kas 
bus aktualiausia rudenį Atei
ties savaitgaliams ir nutar ta 
pasilikti prie pranešimų ir 
paskaitų". 

Ir nuo tada vyrauja to meto 
aktualios temos. Jų buvo labai 
daug, labai įvairių. Visos turi
ningos, sudominusios daug 
įvairių organizacijų ir plačios 
visuomenes atstovų. Dalyvau
davo kviesti svečiai paskaiti
ninkai iš Lietuvos ir iš čia 

Jų pavardes (iki 1999; kalba 
pačios už save (pavardes — 
pagal savaitgalių eilę): dr. 
Saulius Sužiedėlis, kun. A. 

Saulaitis. SJ, dr. A. Idzelis, 
kun. dr. J. Šarauskas. dr. A. 
Norvilą, prof. dr. K. Skrupske-
lis, dr. A. Sužiedėlis, V. Na
kas, kun. V. Bagdanavičius. 
MIC, prof. dr. L. Baš
kauskaitė, dr. K. Keblys, prof. 
dr. V. Skrupskelytė. prof. dr. 
J. Kavaliūnaitė, kun. P. Dau
gintis, dr. V. Samulevičius. 
prof. dr. M. Gimbutienė, prof. 
dr. R. Vaštokas, J. Pabedins
kas, prof. dr. Br. Vaškelis, J. 
Kralikauskas. D. Kojelytė, dr. 
V. Skuodis, prof. dr. V. Bie
liauskas, P. Narutis, prof. A. 
Štromas, V. Daunys, K. Alme
nas, V. Zaborskaitė, K. 
Bradūnas, M. Girniuvienė, P. 
Žumbakis. St. Lozoraitis, dr. 
V. Vygantas, St. Vanagūnas , 
E. Nazaraitė. ses. Margari ta 
Bareikaitė, K. Platelis, V. 
Kleiza, E. Bubnys, A. Liule-
vičienė, A. Valevičius, B. Cip-
lijauskaitė, R. Mažeikaitė, A. 
Tereškinas, St. Goštautas, J . 
Mikelinskas, S. Girnius, J . 
Kojelis, A. Palubinskas, A. 
Mikaliukienė, dr. A. Saudar
gas, dr. A. Polikaitis, dr. A. 
Žygas, A. Žemaitytė, dr. O. 
Daugirdienė, dr. D. Kučėnie-
nė, ambas. dr. V. Dambrava, 
ses. Daiva Kuzmickaitė, dr. 
M. Palubinskaitė, dr. J . 
Meškauskas, dr. P. V. Kisie
lius, jn. V. Malinauskas, A. 
Vazbys, prof. T. Sodeika, A. 
Tamulis, J . Polikaitis, L. 
Šalčiuvienė, dr. K. Girnius, O. 
Baršketytė, dr. P. Kisielius, D. 
Udrys, dr. G. Subačius. 

Koreferentais yra buvę kun. 
V. Bagdanavičius, MIC, ses. 
dr. Julie-Šainauskaitė, E. 
Pakštaitė-Sakadolskienė, dr. 
D. Katiliūtė-Boystun, dr. A. 
Darnusis, A. Liulevičienė, dr. 
J. Meškauskas, inž. P. Naru
tis, O. Baršketytė, dr. L. Sid-
rys, R. Černius, J . Pabedins
kas, kun. dr. Pr. Gaida ir R. 
Razgaitienė. 

Be paskaitų buvo populia
rios svarstybos, vadinamos ir 
simpoziumais. Pasir inktų te
mų pavadinimai nusako ir jų 
aktualumą: „Pogrindžio spau
dos politiniai bruožai"; „Žvilgs
nis į mūsų tradicijas ir jų per
davimą"; „Naujų sąvokų išei
vijos kultūriniame gyvenime 
ieškojimas": „Socialinis aprū
pinimas ir dabartine kapitalis
tine sistema"; „Lietuvos kul
tūros vizija"; „Politines asme
nybes ir organizacijos Lietu-

Ateitie* savaitgalio literatūrinė vakarone Jaunimo centro kavinėje 1996 m. 
Bradūna*. Jono Kuprio nuotrauka. 

Kalba poetas Kazys 

voje"; „Išeivių santykiai su sa
vaisiais Lietuvoje"; „Išeivijos 
dabartine prasmė": „Išeivija ir 
Lietuva informacijos greitke
lyje": „Moksleivių ir jaunučių 
veiklos problemos ir gali
mybes t inkamai veiklai"; „In
vesticija Lietuvos ateitin". 

Svarstybų dalyviais yra 
buvę: kun. dr. J. Šarauskaus , 
S. Kuprys, J . Pabedinskas, O. 
Baršketytė, D. Juodvalkytė-
Kapačinskienė, V. Laniaus-
kas, R. Musonytė, K. Bra
dūnas, D. Kolbaitė, E. Saka-
dolskienė. dr. J. Daugirdas. 
dr. A. Šležas, dr. A. Razma, 
Jr., dr. V. Bieliauskas, inž. P. 
Narutis. A. Štromas, V. Dau
nys, V. Skrupskelytė, V. Skuo
dis, Br. Vaškelis, V. Zabors
kaitė, A. Kubiliūtė, A. Pa
lubinskas, E. Tuskenis, dr. K. 
Ambrozaitis, R. Kubiliūtė, J. 
Mikelinskas, kun. V. Bagda
navičius, MIC, J. Kojelis, A. 
Narušienė, A. Žemaitytė, V. 
Čuplinskas, D. Kviklytė, A. 
Tamulis, dr. O. Daugirdienė. 
S. Kuprys, D. Quinri, ses. D. 
Kuzmickaitė, R. Rudaitienė, I. 
Tijūnelienė, R. Venclovienė. 

Labai laukiamos, stropiai 
lankomos buvo ir penktadie
nių l i teratūros vakaronės J a u 
nimo centre, vėliau vadintos 
literatūros vakarais. Jų pro
grama būdavo labai įvairi: 
supažindinimas su naujai iš
leistomis knygomis, kaip kun. 
Antano Paškaus Asmuo ir 
laisvė, Algirdo Landsbergio 
Vaikai gintaro rūmuose, anto
logija Keturi, Jul iaus Kelero 
Baltasis Kalėdaitis, dr. Adolfo 
Damušio knyga Lithuania 
against Soviet and Nazi Ag-
gression. Buvo skaitoma pa
skaitos l i teratūrinėmis temo
mis, asmeniškai dalyvaujan
tys rašytojai ir poetai skaity
davo savo kūrybą, arba įvairių 
rašytojų, poetų kūrybą pateik
davo skaitovai, vyko supa
žindinimas su svečiais iš Lie
tuvos. Vieną kartą buvo ir vai-
dinimas-humoristinė vinjetė, 
kurią parašė Dalia Kučėnienė 
pagal Žemaitės legendą „gir
dėtą iš švento Petro". Režisavo 
Arnoldas Voketaitis. Vykdavo 
ir li teratūros vakarai , skirti 
kuriam žymiam poetui a r 
rašytojui prisiminti, o taip pat 
ir jaunųjų kūrėjų, daugiausia 
poetų, vakarai , paįvairinami 
muzikine programa. 

Šiuose penktadienio vaka
ruose yra dalyvavę: K. Bra
dūnas, J . Švaba'itė-Gylienė, V. 
Daunys, J . Keleras, E. Naza
raitė, K. Platelis, A. Tereš
kinas, L. Tornau, J . Mikelins
kas, V. Bogutaitė, D. Kučė
nienė, V. Skuodis, V. Mali
nauskas, A. Vazbys, K. Gir
nius, J. Kojelis, D. Kuodytė, V. 
Aleksa, R. Dagienė, A. Kubi
liūtė. D. Markelytė, G. Liule
vicius. H S .bačius. A. Bu
dryte. M. Landytė, A. Mitrius, 
A. Šepetyte. J. Adickaitė, A. 
Karkaite. V Čuphnska.s. J . 
Fischer. D. Lietuvninkienė, 
„Dainavos" ansamblio vyrų 
oktetas, K. Jazbutis . D. 
Karuzaite. R Spitrvs ir kt. 

Literatūros vakarams vado
vavo ir i juos daug darbo įdėjo: 
A. Liulevičienė, kun. dr. K. 
Trimakas, A. Markelis, D. 
Bindokiene. D. Markelyte, A. 
Kazlauskaite. A. Budryte, dr. 
K. Ambrozaitis. 

Nuo pirmojo Ateities savait
galio 1980 m. šeštadieniais 
vykdavo ir turiningi Ateities 
žurnalo vakarai su įdomia 
programa, premijų įteikimu 
jauniesiems kūrėjams Iki 

Dalis publikos viename Ateities savaitgalyje Ateitininkų namuo
se. Iš kairės pirmoje eilėje: Juozas Baužys, dr. Vytautas A. Dam
brava, Juozas Polikaitis, Apolinaras Bagdonas. Jono Kuprio nuo
trauka. 

Ateities savaitgalis 1995 m. Is kaires: kun. Vytautas Bagdanavičius, MIC, Regina Narušienė, J u o z a s 
Kojelis, Aldona Žemaityte, Jonas Pabedinskas. Jono Kuprio nuotrauka. * 

1993 m. beveik visą laiką jie 
būdavo J . C. didžiojoje salėje. 
Keletą metų tų vakaru nebe- [ 
buvo, o nuo 1997 metų jų vietą 
užėmė Ateitininkų šalpos fon
do ruošiamos vakarienes. 

Ateities savaitgalių proga 
buvo suruošta ir meno parodu, 
kuriose dalyvavo daug jau
nųjų kūrėjų: E. Jokubaus-
kaitė, D. Kasparaitytė, L. 
Lapšytė, K Lapšys, H. Su
bačius, V. Venclovaite. A. Bu
kauskas, N. Bukauskas, T. 
Bublys, R. Salikliene, M. 
Meškauskaitė, A. Ulevičius, 
K Ulevičius, L. Vaškevičienė. 

Svarbūs punktai iškeliami 
arba pradžioje, arba pabai
goje. Tad, kalbant apie Atei
ties savaitgalius, svarbu pa
minėti ir prasmingus pa
mokslus, kuriuos pasakydavo 
kun. V. Bagdanavičius, MIC, 
kun. L. Zaremba, SJ, kun. A. 
Paliokas, SJ ir kt. sekmadie
niais aukojamose Mišiose Pa
laimintojo Jurgio Matulaičio 
misijos koplyčioje Lemonte. 

Rengėjų nusakytas Ateities 
savaitgalių tikslas yra: „Būti 
ateitininkų kultūriniu foru
mu, kuris keltų platų susi
domėjimą visomis žmonių gy
venimo ir kūrybos sritimis; 
supažindintų savaitgalio daly
vius su naujausiomis kūrybos 
ir politikos srovėmis ir jų 
išdavomis; duotų progą vaisin
gam dialogui su įvairiausių 
krypčių ir įsitikinimų kūrėjais 
ir mokslininkais; skatintų 
kartų bendradarbiavimą inte
lektualiniame ir visuomeni
niame darbe". 

Pažvelgus į Ateities savait
galius iš perspektyvos, ma
tome, kad jie savo užsibrėžtus 
tikslus įvykdė ir vykdo toliau. 

Ateities savaitgaliuose buvo 
diskutuojamos plačios apim
ties temos: nuo literatūros iki 
politikos, nuo medicinos iki 
ekonomikos ir t.t. Lietuviška 
visuomenė buvo supažindinta 
ne tik su žinomais vyresnio
sios kartos paskaitininkais-
mokslininkais ir kūrėjais, bet 
ir su jaunesniųjų kartų moks
lininkais bei kūrėjais. 

Ateities savaitgalių nebūtu
me turėję be pasišventusiu 
rengėjų. Mintį juos rengti iš
kėlusi ir ilgus metus pirminin
kavusi rengimo komitetams 
Joną Pabedinską dr. Arūnas 
Liulevičius yra pavadinės sa
vaitgalių širdimi, spiritus mo-
vens. O peržiurėjus storokas 
Ateities savaitgalių rengimo 
dokumentacijos bylas, negali
ma atsistebėti, kiek darbo, 
pastangų, laiko rengimo komi
tetai įdėdavo Į tuos savaitga
lius' Kiek ten Jono Pabedins

ko kruopštaus susirašinėjimo, 
kviečiant paskaitininkus, kiek 
rengimo posėdžių. Kaip rū
pestingai darbavosi rengėjai, 
kiek laiko paaukojo, kad tie 
savaitgaliai įdomiai ir sklan
džiai praeitų. 

Pagrindiniai ilgamečiai ren
gėjai — Milda ir Stasys Tamu-
lioniai, Jolita ir Vytas Na
ručiai, Aušrelė ir Arūnas Liu-
levičiai, Ramune Kubiliūtė, 
Jonas Kuprys ir Jonas Pabe
dinskas. Dažnai ir nuoširdžiai 
prie rengimo darbų prisidėjo 
dr. Ona Daugirdienė, Juozas 
Baužys, Maryte Meškauskai
tė, Irena Polikaitienė, Vakarė 
Valaitienė, Pranas Povilaitis, 
Izabele Stončiene ir daug kitų. 

Užsklandai — keletas atsi
liepimų apie Ateities savait
galius iš tų žmonių, kurie 
buvo įsijungę į jų organiza
vimą bei aprašymą. 

Milda ir Stasys Tamulioniai 
rašo: „... Paskaitų prelegentus 
kvietėme ne tik iš visos Ame
rikos išeivių tarpo, kuriuos 
išvardinti tikrai būtų sunku. 
bet ir iš Lietuvos. Jų tarpe 
buvo tokie, kaip a.a. poetas-
rašytojas ir žurnalo „Krantas" 
steigėjas Vaidotas Daunys, da
bartinis švietimo ministras 
Kornelijus Platelis, docente is
torikė Vanda Zaborskaitė, ra
šytojas Jonas Mikelinskas ir 
kiti. Savaitgalių metu platin
davome Ateities Literatūros 
Fondo ir Ateities leidyklos 
knygas, kur man dažnai tal
kindavo Vakare Valaitienė. 
Visos paska i to s buvo laba, 
gausia i l ankomos tiek vyres
niųjų, tiek j aun imo. . . " 

O Juozas Baužys taip pasi
sako apie Ateitu:.- savait>:.i 
liūs „Buvau pakvies tas pa.-i-
da l in t i min t imis apie j a u t ra
diciniais virt-.:-;'..s Atei t ies 
a k a d e m i n i u s -:r. . i i ' ^ ahus . IHM 

1980 metų kiekvieną rudenį 
ruošiamus Čikagoje ir gražiai 
į rašytus į išeivijos a te i t in inkų 
darbų istoriją. J ų organizato
r ius ir „spiritus movens" dau
gelį metų buvo ir tebėra J o n a s 
Pabedinskas su ta lkininkų 
grupe. Keletą kartų ir man 
yra tekę prie rengimo darbų 
prisidėti , o taip pat ir apie šių 
savaitgalių eigą re tkarč ia is 
parašyt i mūsų spaudoje. 

Atmintyje yra išlikusių daug 
gražių prisiminimų apie to
kius savaitgalius; nuo penkta 
dienio vakarą sukur tos poe
t inės ir l i teratūr inės nuota i 
kos buvo pereinama prie 
lietuviškos kultūros, istorijos, 
laisvės, filosofijos, naujų už
davinių išeivijai ieškojimo ir 
kitokių temų. P i rmame de
šimtmetyje šias temas dau
giausia perteikė išeivijos 
kul tūr in inkai bei mokslinin
kai, o Lietuvai tapus nepri
klausoma, dažnai dalyvauda
vo ir iš tėvynės pakviesti as
menys. 

S u n k u pasakyt i , ką tokie 
kul tūr ingi savaitgaliai yra 
palikę juose dalyvavusiems. 
Gal svarbiausia , kad jų metu 
buvo s tengiamasi kalbėti atvi
rai ir ieškoti tiesos — tiek 
kul tūr iniais ar visuomeni
niais, tiek ir politiniais klausi
mais. Tai svarbu..." 

RUOŠIAMA PARODA 

Los Angeles. CA, a te i t in in
kai š.m. lapkričio 4 d.. 7 vai. 
vak., ir lapkričio B d. 12 vai. 
ruošia meno kurinių parodą 
Šv. Kazimiero parapijos sa
lėje. Parodoje dalyvauja foto
menininkas Algimantas Ke-
zys ir keramikas Kęstut is Mi
kėnas [).o:;...i,i informacijų 
t e i k i a P . i . m o o d a K o n t r i m i e n e 
tel yt: .e",sii-<l7s^ 
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Vieno oriaus "ta^"tr 
* r b a ar\-t>rae>\&wci\ėr&čio gyven imas 

Teatras yra komplikuotas 
mechanizmas 

O.Miladiaue, 
Vtyt.Mačerriio, 
H.fUdau&ko, 
JLMarcinkevičiau5, 
S.Gedos, 
G.Patacko eilės, 
mintys apte 
poeziją ir poetue, 
teatrą ir 
artisto gyvenimą,. 

atlikėjas 
Kauno 
Valstybinio 
Akademinio 
dramos teatro 
aktorius 

3^ 

Pat ra Venclovas 
Poezija — mano gyvenimas 

Kiekvienas metų laikas sa
vaip žavus ir malonus. Ruduo 
išsiskiria savo spalvų ryšku
mu ir žvaigždėto dangaus tur
tingumu. Po triukšmingos, 
karštos, saulėtos vasaros atei
na susikaupimo, ramybės, ty
los valanda. Toje tyloje klau
somės krentančio lapo ar 
stebime plevenanti voratinklį 
vėjyje, gėrimės paskutiniais 
meiliais saulės spinduliais, 
švelniai glostančiais mūsų 
veidus. Rudenį dairomės ap
linkui ir ieškome stebuklų — 
kurie mus praturt intų, pra
skaidrintų, prisotintų mus 
dvasiniu maistu, kad mes atsi-
iaikytumėm prieš žvarbius gy
venimo vėjus, stingdančią ga
lingą šalčio jėgą. 

Poezija yra tas stebuklingas 
ginklas, kuris apgaubia, ap
saugo nuo visų gyvenimo ne
gandų. Amerikoje gyvenantys 
lietuviai šį vėlyvą rudenį, visą 
lapkričio mėnesį, turi puikią 
progą susitikti su talentingu, 
profesionaliu Kauno Valstybi
nio akademinio dramos teatro 
aktorium Petru Venslovu, ku
ris padovanos jiems t rapų poe
zijos žodį. Renginys — ..Vieno 
aktoriaus teatras arba antra
sis eilėraščio gyvenimas"' — 
suteiks daug palaimos ir at
gaivos. 

Prieš pat išvykstant iš Kau
no, aktorius sutiko pasidalinti 
savo mintimis apie kelionę, 
gyvenimą, poeziją ir tylą. Su
sitikome aukso ir žalvario 

•>mis spindinčiame Kau
no Ąžuolyne. Snigo klevų ir 
ąžuolų lapais, jie čežėjo po ko
jomis, tartum švelnus fonas 
sodriam aksominiam akto-
riaos balsui. 

— Lie tuvoje ir už j o s ribų, 
e s a t e v i e n a s p o p u l i a r i a u 
sių i r ž i n o m i a u s i u d e k l a 
m a t o r i ų . Ee J ū s ų n e p r a e i 
n a ne i v i e n a s r e n g i n y s — 
a r la i b ū t ų d i d e l i s su
s i b ū r i m a s G e d i m i n o a ikš 
tėje Vilniuje , a r O p e r o s i r 
Bale to t e a t r o d i d i n g i rū 
mai , a r m i e s t o R o t u š ė , a r 
tai b ū t ų L i e t u v o s p a k r a š 
tyje e sanč io s m o k y k l o s kla
sė, a r k a i m o b i b l i o t e k o s 
kukl i saiytė . . . V i s u r J ū s 
vyks ta t e n o r i a i , su me i l e 
ž m o n ė m s i r g y v e n i m o 
dž iaugsmo s k l i d i n a š i rd i 
mi. Kada gi p r a d ė j o t e s a v o 
d e k l a m a t o r i a u s k a r j e r ą ? 
Kas J u m s y ra l i e t u v i š k a s 
žodis? 

Mano „karjera" prasidėjo 
Tomsko srityje. Buvau metų ir 
devynių mėnesių, kai mus 
išvežė iš Pasvalio rajono Sa
ločių apylinkės. Ištrėmė iš sa-

• bandė atimti lie
tuvišką žodį. Nepavyko. Pir
mieji pasirodymai Sibire — 
maru; maža užkeldavo ant ta
buretes, aš jau tada daug 

įau eilėraščių, deklama
vau. Susirinkdavau nemažai 

prizų — eglutės „papuošalų" 
saldainių... Tenai, tremtyje aš 
pajutau, kaip saldžiai skamba 
žodis — Lietuva. Aš gėrėjausi 
mamutės dainuojamomis dai
nomis, sekamomis pasakomis 
ir gėriau, gėriau tą nepap
rastą lietuviško žodžio vais
kų trapumą. Studijuodamas 
Vilniuje, Muzikos akademi
joje, deklamavau. O vėliau 
kažkaip savaime — vienas, 
paskui kitas, trečias rengi
nys... Na, o dabar savo vakarų 
ir pasirodymų nei negaliu su
skaičiuoti — jau per keletą 
tūkstančių būtų. 

— J ū s ų p a s i r o d y m a i — 
tai m a ž a s v i eno ž m o g a u s 
t e a t r a s . J ū s a t g a i v i n a t e 
e i lė raš t i , n u s p a l v i n a t e , su
dvasinate, dovanojate klau
sytojams. Kok ia i s a u t o 
r ia i s , k o k i o m i s p r o g r a m o 
mis ž a d a t e s u d o m i n t i i r 
p r a d ž i u g i n t i Amer iko je gy
v e n a n č i u s l i e t uv iu s? 

— Labai laukiu susitikimo 
su Ten gyvenančiais lietu
viais. Man rūpi susitikti, pasi
kalbėti su jais, pažvelgti į jų 
akis. Man rūpi tar t i žodį iš 
širdies į širdį. Mes esame ben
dro likimo — aš buvau iš
tremtas iš tėvynės vaikystėje, 
bet ji buvo mano širdyje. Ten 
esantys kai kurie žmonės, 50 
metų nematė tėvynės, bet 
neišdavė jos. išsaugojo ją, 
brandino, puoselėjo jai meilę 
ir ištikimybę. Šis bendras 
jausmas mus vienija ir sujun
gia. 

Poezija — mano gyvenimas. 
Renkuosi tuos autorius, kurie 
atsišaukia manyje. Skaityda
mas savo pasirinktus auto
rius, aš ieškau emocionalumo. 
Meilė man bene pagrindinė 
tema. Meilė tėvynei Lietuvai, 
meilė lietuviškam žodžiui, 
meilė viskam, kas gražu, kas 
taurina, atgaivina. Man svar
bu, kad eilėraštis turėtų 
antrąjį gyvenimą. Vieną po
pieriaus iape. į kurį jį sudėjo 
kūrėjas, kitą — kuriam pri
kėlė jį skaitantysis. Kaip bal
su priversti pleventi to eilė
raščio dvasią? Juk žodis kaip 
spalva. Tu eilėrašti gali nu
piešti ir kaip šešėliu žaismą, 
ir sodriai įtaigų. Teneįžeidžia 
tai kūrėjo, bet eilėraščio skai
tymas yra kaip eilėraščio ra
šymas. Esi tu ir ta akimirka, 
kurioje žodis, tavo padeda
mas, susitiks su tuo. kuris jo 
klausosi. Žodis sujungia su 
klausytoju ir tada tiesiog gali 
keliauti laike, būtyje... Ir ne
reikia laukti jokių atsakymų 
— negali pradėti skaityti, jei 
jau žinai atsakymus. Mano 
programose — O. Milašiaus. 
Vyt. Mačernio. P. Širvio. G. 
Patacko. J. Marcinkevičiaus. 
A Nykos-Niliūno. K Bradūno. 
H. Radausko ir kt. kūryba. 

Teatro scenoje esu režisavęs 
ir vaidinęs ne vieną spektaklį 

koncertą — ..Yra šalis" (su V. 
Povilioniene). „Vilties injekci
jos" įgrojo gitaristas A. Kelp
ša), „Dvi O. Milašiaus simfoni
jos" (su S. Trimakaite ir J . 
Dvarionu, režisavo J. Bu
čiene;, su V. Kochanskyte — 
Adomo Mickevičiaus ir Čiur
lionio atminimui parengtos 
programos ir kt. 

— T u r i t e d v i m ū z a s , b e 
k u r i ų n e g a l ė t u m ė t g y v e n t i 
— Poezi ja i r T e a t r a s . Ne
k l a u s i u , k u r i J u m s s v a r 
b iaus i a , ž inau — abi b r a n 
gios i r mie los . D a u g i a u n e i 
30 me tų e s a t e t e a t r o 
žmogus . S u k ū r ę s d a u g y b ę 
v a i d m e n ų . O k a i k u r i e 
J ū s ų s u k u r t i v a i d m e n y s 
j a u t a p o k l a s i k a — Čiu r 
l ionis , V y d ū n a s , I v a n o v a s . 
Savo p r o f e s i o n a l u m u pa 
garsė jo t e ne t i k L i e tuvo j e , 
be t i r už j o s r i bų . Ga l t o d ė l 
už jūry g y v e n a n t y s l i e tu 
viai , no r i b ū t e n t J u s m a t y 
t i savo r e n g i a m o j e X 
T e a t r o fes t ival io š v e n t ė j e . 
Ar t a i v i e n a s p a g r i n d i n i ų 
J ū s ų a p s i l a n k y m o J A V 
t iks lų? 

— Aš esu nepaprastai lai
mingas, kad buvau pastebėtas 
užjūryje gyvenančių lietuvių. 
Marijos Remienės dėka. esu 
kviečiamas į Čikagą, į didelę 
šventę. Lapkričio pabaigoje 
vyks Dešimtasis teatro festi
valis. M. Remienė, atgaivinusi 
Čikagoje teatrinę veiklą, į X 
Teatro festivalį kviečia įdo
mias, kūrybingas grupes. Aš 
esu laimingas, kad galėsiu 
dalyvauti ir būti greta savo 
bendraminčių. Švelni palaima 
užplūsta mano širdį nuo ži
nojimo, kad dalyvausiu teatri
nio meno šventėje. Pagaliau 
pirmą kartą aš galėsiu susitik
ti su scenos broliais ir seseri
mis — pasidalinti savo minti
mis. Dažnai mąstydavau — o 
kaip jiems ten sekasi? 
Ieškodavau spaudoje (kiek 
buvo įmanoma) apie teat ra lus 
— godžiai skaitydavau. Žinau, 
kad jų visai kitos gyvenimo 
sąlygos. Jie repetuoja po dar
bo, bet teatras yra jų namai, 
jų poilsis, jų širdžių atgaiva. 
Man rūpėjo ir rūpi visi teatro 
žmones, gyvenantys ten. Dau
gelio jų jau nebėra gyvųjų 
tarpe — St. Pilka. A. Škėma, 
S. Santvaras, A. Gustaitis ir 
kt. 

Džiaugiuosi, kad galiu sutik
ti B Pūkelevičiūtę, J. Blekaitj 
— kalbuosi, semiuosi patir
ties, dalinuosi tuo, ką turiu... 
O kur dar talentingiausi dra
maturgai — A. Landsbergis. 
K. Ostrauskas. Man įdomu, 
kaip ir kuo ten gyvena teat
ras. Kaip kuriamas žodžio me
nas. Yra kitos sąlygos, kitos 
priemones. Man įdomu, kaip 
jungiasi generacijos. Teko 
daug gerų žodžių girdėti apie 
M. Remienės suburtą trupę 

Dešimtasis teatrų festivalis 
Čikagoje šiais metais vel su
kvies žiūrovus į Jaun imo cent
rą. Tea t rų šventėje pasiryžę 
dalyvauti : Los Angeles dra
mos s ambūr i s . Toronto „Aitva
ras", Hamil tono .Aukuras" ir 
Čikagos „Žaltvykslė", po vasa
ros atostogų j au pradėjusi in
tensyviai repetuoti . 

Nuo festivalio iki festivalio 
bendras vaizdas dažniausiai 
nedaug tepasikeičia ir, nors 
nuo devintojo prabėgo šešeri, o 
nuo pirmojo net daugiau kaip 
t r isdešimt, lietuviški teatro 
sambūr ia i yra , gyvuoja, kuria 
ir a r tė jant prie 2001-ųjų vie
nas po kito švenčia savo veik
los penkiasdešimtmečius . 

Kai v a r t a u prabėgusių laikų 
išsaugotus „Margučio" žurnaio 
archyvinius numerius , su 
nuostaba galiu pasakyti — juo
se visa lietuviško teatro isto
rija, todėl, kad apie teatrą, ak
torius, naujus scenos veikalus, 
teatrų re ika lus buvo rašoma 
žymiai plačiau, išsamiau nei 
dabar. Ypač čia išsiskyrė Sta
sys Pilka (Pilku Stasys), atvy
kęs į JAV 1926 metais, savo 
rašiniuose apžvelgęs ir Lietu
vos, ir l ietuvišką išeivijos teat
rą. Jo min tys apie scenos žmo
nes, darbą, atsidavimą kūry
bai t inka ir mūsų laikui. 

Nuoširdžiai prisipažinęs, 
kad „šį nusikal t imą, nors ir 
nebaudžiamą, pradėjęs ar tik 
ne 1923 meta is , ir iki šių die
nų, ko nors pr iprašytas , negali 
susilaikyti periodikoje nera
šęs", pasiteisino, kad „bemaž 
visada šias s k n p t ū r a s grindė 
tea t r inėmis temomis ir kalbė
jo apie lietuvių sceną ir apie 
jos darbuotojus". 

P i rmiaus ia pasakojo apie sa
ve: „Kauno miestas veik ištisą 
dvidešimtmetį man teikė pas
tovų prieglobstį, o Valstybės 
tea t ro rūmai per visą aną laik
metį tapo vadinamos tikrosios 
būties pastoge. Keisdavau 
Kaune gyvenamas patalpas, 
bet nuolat iniai buvau 'apsigy
venęs ' Miesto sodno pastate , 
kur iame dažnai išbūdavau 
nuo akstyvo rytmečio iki vėly
vos nakt ies , kur rutuliavosi 
būvis, spiesdavosi siekimai ir 
kur nuolat teko laikyti kvoti
mus (prieš bendradarbius , 
prieš žiūrovus, ir, kas gal 
svarbiausia , prieš menininko 
sąžinę). Taigi manas is nekin-
tąs Kaune adresas buvo Vals
tybės dramos tea t ras . 

Scenos da rbas yra daugelio 
žmonių v ienam tikslui tarna
vimas. Darbymetyje teatrinės 

„Žaltvykslės". t Jdomu bus iš 
arčiau su ja i s visais susitikti 
ir pabūt i petys petin. Aš esu 
nepapras ta i laimingas ir dė
kingas už tokią didelę man su
teiktą garbę. 

Aktorius noriai kalbėjo apie 
savo darbą tea t re , poezijos 
ska i tymus apie įsimintinus 
sus i t ik imus su tauriais įdo
miais žmonėmis. J o aksominis 
balsas susiliedavo su švelniai 
šokio sūkuryje besisukančiais 
auksiniais lapais, širdyje aš 
džiaugiausi ir pavydėjau tų 
gražių, p rasmingu susitikimų 
Ten gyvenant iems. Aš tikiu, 
kad visi atėjusieji į „Vieno ak
tor iaus teatrą...", patirsite 
įspūdingas, spalvingas, nepa
kar to jamas akimirkas . Kiek
vienam, atėjusiam į susiti
kimą su t rapiu poezijos žodžiu 
— aktor ius Pe t ras Venslovas 
dalins savo meilę ir širdies 
šilumą. I šnaudoki te šią retą ir 
žavią gyvenimo akimirką, do
vanojamą J u m s 

Kalbėjosi 
V i r g i n i j a P a p l a u s k i e n ė 

mašinos visi tekiniai ir ratai 
sukasi pagal nustatytą tvar
ką. Kiekvienoje pareigos po
zicijoje budi gyvi žmones, 
bendru pasiryžimu bei jėgų 
įtempimu kurią spektaklį", 

įvairialype asmenybe: akto
rius, režisierius, rašo apie pa
slaptingus reiškinius, kuriuos 
sunku išaiškinti. „Teatras yra 
komplikuotas, masinantis ir 
drauge skirtingų sudėtinių da
lių mechanizmas. Išsišakojęs 
ir painus, nesustingstąs ir 
pinklus, nuolat keičiąs pavi
dalus; reikalaująs iš darbuo
tojų kietos drausmės, savęs 
išsižadėjimo, nepaliaujamo 
darbo ir nesibaigiančio brendi
mo, niekada negarantuojąs 
nei sėkmingų rezultatų, anei 
užtikrinto pasisekimo: nelygi
nant akla loterija, kur bilietų 
tūkstančiai, o tėra t ik keli 
stambesni laimėjimai. 

Čia po ilgų savaičių ir ilges
nių mėnesinių pastangų bei 
nepailstamo pasiruošimo re
zul ta tas neretai pasibaigia 
premjeros spektakliu ir už
t runka paprastai tik pustre
čios valandos! Subtiliausią, 
meniškiausią vaidinimą gali 
sužlugdyti kartais veikalui ar 
pastatyminėms išmonėms ne
pribrendęs, abejingas, kitokiai 
pramogai linkęs žiūrovas. Ir 
niekas: nei administracija, nei 
meno vadovai, nei pagaliau 
nusimaną kritikai nesugeba 
įspėti, kaip į premjerą atsi
lieps daugiagalvė hidra — 
publika. Nes dažnai specialis
tų šviesios viltys paskęsta vi
siškoje žiūrovų indiferencijoje, 
o menkiausieji šansai išdidžiai 
triumfuoja, susilaukę plataus 
susidomėjimo. ...Dėl naujo 
darbo pasekmių niekados iki 
premjeros nebūna t ikras joks 
aktor ius , anei režisierius, dai
l ininkas, bet kuris ki tas spek
taklį bekuriąs menininkas. 
Nieko nepaprasto, kad daugu
ma jų per pirmąjį vaidinimą 
dreba kaip epušės lapeliai, 
nervinasi, tarytum nuo to va
karo jų likimas priklauso. O 
antroje uždangos pusėje publi
ka gardžiuojasi smagiais pa
šnekesiais, šokoladiniais ska
nėstais , patogiai sėdi krės
luose. Toji tūkstančio akių 
baisybė ne tik mato ir girdi, 
bet ir galingai nusprendžia: 
pat inka ar nepatinka. Ir daž
nai nulemia taip, kaip jokios 
pranašystės nenumatys. 

O ką išgyvena, sakykim 
naujų veikalų autoriai per 
penkiolikos minučių pertrau
kas, bandydami patirti žiūro
vų įspūdžius ir pasisekimo-
nepasisekimo likimą01 Petras 
Vaičiūnas rūkomajame kam
baryje atrodė, nelyginant nu
kryžiuotas. Balys Sruoga — 
lyg marinamas. Vytautas 
Alantas — sustingęs, suakme
nėjęs. Tie vyrai, tarsi norėjo 

pabėgti nuo bičiulių ir priešų, 
bijodami vienų susirūpinimo 
ir užuojautos, kitų atidžiai du
riančio, perdėto mandagumo, 
sadistiškai sarkastiško žvilgs
niu. O publika, pats tikrasis 
barometras, teatro bufete ra
miai geria alų ar kavą, bado 
šakute anties šlaunį, kalbasi 
apie politiką, žarsto savoms ir 
svetimoms damoms kompli
mentus. Žiūrovai! Jie darė 
sprendimus. 

Toks yra teatras. Daugialy
pis, patrauklus, žavesio pil
nas. Neišaiškinamai klastin
gas, įsakąs prakaitu ir nervais 
siekti duonos kasdieninės ir 
laimes apčiuopiamos. O už
dangai nusileidus... Taigi, 
teatras — gyvenimo veidrodis. 
Gal tame stikle pamatome 
savo tikruosius veidus, o gal 
tai tik laiko bei teatrines 

kultūros išbujojimo dalykas". 
Štai taip Stasys Pilka rašė 

1960 metais. Tačiau teat ro is
torija kuriama, entuziazmas 
neišblesęs, scenai ištikimai at
sidavusių žmonių tur ime ir 
šiandien. Lietuviško teatro 
sambūriai turėjo daug nuveik
ti, nestovėjo vietoje, vaidino, ir 
galėjome apie naujus kūrybi
nius darbus, spektaklius nors 
Draugt paskaityti, jei nepa
matyti . Atėjo laikas visiems 
susitikti , atskleisti kūrybines 
paslaptis, pradžiuginti žiūro
vą. LB Kultūros tarybos pir
mininkei Marijai Remienei ir 
jos suburtam dešimtojo teatrų 
festivalio organizaciniam ko
mitetui prasideda veiklos ir 
nerimo dienos. Ar dar myli či-
kagiečiai teatrą, domisi? Ar 
pasiilgo? Atsakymą sužinosi
me lapkričio mėnesį Padėkos 
šventės dienomis, kai žiūrovai 
pripildys Jaunimo centro salę. 
Skaitykite Draugų ir apie vis
ką sužinosite tiksliai, ir pla-

La ima K r i v i c k i e n ė 

Rimas VisGirda. „Champaign to L.A.". Keramika. Dail. Rimo Vis-
Girdos paroda buvo atidaryta Lietuvių dailės muziejuje. LcraoM, 
Illinois, š.m. spalio 14 d. Paroda tęsis iki spalio 29 d. 

Vargonų virtuozas 
Gediminas Kviklys 

Tikriausiai daugelis dar at
simena, kai 1992 m. gegužės 
mėnesio gražią popietę Švč. 
Mergelės Marijos Gimimo baž
nyčioje Čikagoje koncertavo 
vargonų virtuozas Gediminas 
Kviklys iš Vilniaus. Kadangi 
vargonų muzikos menas tarpe 
Čikagos lietuvių mažai kulti
vuojamas, atsargumo dėlei ta
me koncerte dalyvavo dar ir 
soliste Dana Stankaitytė, ir 
smuikininkė Linda Veleckyte. 
Savaitę vėliau koncertas su 
skirtingu repertuaru įvyko Šv. 
Andriejaus Apaštalo bažnyčio
je, parapijos 100 metų jubilie
j aus proga. Ir čia antroje kon
certo dalyje įsijungė parapijos 
choras su solistais. Abu kon
certai sutraukė pilnas bažny
čias klausytojų. Dr. Albinos 
Prunskienės dėka, buvo suor
ganizuota keletas Gedimino 
Kviklio vargonų koncertų Flo
ridoje. J ie visi buvo labai sėk
mingi. 

Palaiminto Jurgio Matulai
čio lietuvių misijai įsigijus 
naujus Rodgers vargonus, bu
vo ieškota progos juos viešai 
pristatyti lietuviškai visuome-
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Aktorius Stasys Pilka. Margutis. 1959 m. spalis. 

nei. pasikviečiant vargonų vir
tuozą iš Lietuvos. Čia malo
niai buvo prisiminti Gedimino 
Kviklio duoti koncertai Ameri
koje prieš aštuonerius metus. 
Sutikimą gavus ir kiek užtru
kus, išrūpinant vizą. galime 
pasidžiaugti, kad koncertas 
įvyks šios misi'os bažnytėlėje 
spalio 29 d., tuoj po misijos 
rengiamų pietų. 

Labai malonu pažymėti, kad 
M. K. Čiurlionio 125 metų gi
mimo jubiliejaus proga jis bus 
pagerbtas net dviem kuri
niais: jo fuga „Kyrie eleison" ir 
Broniaus Kutavičiaus sonata 
.Ad Patres" pagal M. K. Čiur
lionio paveikslų ciklą „Laido
tuvių simfonija". Šalia J. S. 
Bacho Preliudo ir fugos h-moll 
ir W. A. Mozart Fantazijos f-
moll. girdėsime ir Č. Sasnaus
ko Introdukciją ir dvitemę fu
gą c-moll. ir J. Naujalio „Mal
dą". Bus atliktos ir latvio kom
pozitoriaus Margirio Zarinš 
Variacijos BACH. 

Palaiminto Jurgio Matulai
čio misija Lemonte maloniai 
kviečia lietuviškąją visuomenę 
atsilankyti ir pasiklausyti šio 
įdomaus koncerto, kuris įvyks 
sekmadienį, spalio 29 d 1:30 
vai. po pietų. Bilietus galite 
įsigyti sekmadieniais misijos 
prieangyje arba paskambinę 
Vandai Gvildienei tol 6!0-
271-91.% 

F a u s t a s S t ro l i a 
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Eglė Perednytė 
Aš bijau nutylėt mūsų Meilę, 
gal todėl visą laiką šaukiu. 
Mano maldos, sapnai, mano eiles — 
tai iš sopulio tavo akių. 
Aš bijau nutylet mūsų Meilę, 
gal todėl atiduodu saue 
Tau vieninteliam — 
mudviejų vaikui — 
sužieduotajam su vienatve. 
Aš bijau nutylet. Man pakanka 
vien kalbėti — tylėt negaliu. 
Aš bijau nutylet mūsų Meilę. 
Gal todėl, gal todėl, kad — MYLIU. 

M. K. Čiurlionio paroda Paryžiuje 

PAUKŠTĖS 71UNČIOS 

Paukštes tylinčios 
Mano seserys 
Ką praradome 
Tą atrasime 

Ką nupjovėme 
Tą pasėsime 
Gervės pilkosios 
Mano seserys 

Sesės mylimos 
Skausmo seserys 
Ką palikome 
To nerasime 

Šiaurio paklydėlio 
Vėtrų kapojamas 
Eik mano Mylimas 
Eik nesustodamas 
Keldamas klupdamas 
Saule tikėdamas 
Šimtmečių šimtmečiais 
Nepria rtėdamas 
Nebesustabdomas 
Meilę sapnuodamas 
Eik mano Mylimas 
Eik nedvejodamas 

JIE 

Jie sėdėjo lietuj 
ir tylėjo tylėjo 
Prieš vėją 
yrės paukščių minia 
vienadienė 
ryžtinga kaip jie 

Ir nei vienas žmogus 
net pro šalį tada nepraėjo 
nepaklausė 
kas jie 
nepaklausė 
kokie jie kokie 

Jie sėdėjo ilgai 
Nugiedrėjo veidai ir nubluko 
ilgesingieji žodžiai pavirtę 
neviltim neramia 

Tartum tylūs vaikai 
Tartum tik ką užgimusi upė 
Tartum sielų laimingų 
bevardžių beveidžių 
minia 

Jų nebuvo čionai 
Jie sugrįžo į amžiną tolį 
kur nakty neramioj 
tekalbėjo lietus ir tyla 

Jie nebuvo iš čia 
gal todėl taip baimingai nutolo 
ta Likimo kančia 
nebylioji Likimo kančia 

Jie nebuvo kalti 
Jų kaltė 
vien Likimas 
vien vėjas 
vien smėlynų ir kopų palaiminta 
ryto migla 

Jie nekaltino To 
kuris viską pakeisti galėjo 
Jie sėdėjo lietuj 
ir iš lėto ištirpo jame 

Poetė Eglė Perednytė. Zenono Baltrušio nuotrauka. 

Eglės Perednytės, Vytauto Didžiojo universiteto Teologijos fa
kulteto antrojo kurso studentės, pirmoji eilėraščių knyga Tamsoj 
ugnis pasirodė 1999 metais. Skaitytojai greitai pastebėjo jaunos 
autorės poezijos šviesumą, muzikalumą ir savitumą. E. Pered
nytės jaukus, kupinas pasitikėjimo žmogumi, gyvenimu ir pasau
liu eilėraštis greta šiandieninės lietuvių poezijos postmodernisti
nio drumstumo atrodė, kaip rasos lašas ant rasakilos delnelio. 

J auna poetė auga kaip asmenybė ir kaip kūrėja per viltį, sielos 
visagalybę ir tikėjimą, kad girdintis savo Kūrėjo balsą, žmogus 
niekados netaps blogio ar beprasmybės auka. 

Tokia yra Eglės Perednytės didelio kelio pradžia. Kaip liudija 
jos antrosios eilėraščių knygos Iš meilės turinys (išleista 2000 m.), 
tame kelyje pabaigos nėra. Knygą autorė iliustravo pati 

Robertas Ke turak is 

NEIŠDUOK 

Užges užges delnuos suklupęs vėjas 
Užges sapnai užges užges užges 
Vien tu žinai ką švintant nutylėjom 
Seniai seniai suradę savo MES 

Nusvirs galva ir saulė'tyliai leisis 
Toli toli į mėlynas girias 
Išeis išeis mūs Angelas beteisis 
Paliks paliks ir saulės neparves 

Sakyk sakyk kodėl mane apvylei 
tyli naktie palaiminta Šviesos 
Kodėl kodėl net žemė mūsų tyli 
Kodėl kodėl neprašo NEIŠDUOK 

Sakyk sakyk kodėl taip gūdžiai sninga 
Sakyk sakyk ko dėlei taip toli 
Mana Šviesa net tau nereikalinga 
Tyli tyli kaip Angelas tyli 

Aš myliu vidudienio tylą 
kai paukščiai nedrąsiai pakyla 
Ir svyra ir svyra ir svyra 
I paruges mūsų diena 

Aš myliu akis mūsų laiko 
O Viešpatie mudviejų vaiko 
Kurs ranką išvargusią laiko 
Palaimintos mūsų dienos 

Aš myliu vidudienio tylą 
Kai žmonės nedrąsiai pakyla 
Ir tyla ir tyla ir tyla 
Lig kuždesio mūsų diena 

Jei nebūčiau tavy, tai gyvenčiau pajūrio kriauklelėj, 
Debesynų dugne, kur šviesos nebepasiekia laikas. 
Jei nebūčiau tavy, tai pavirsčiau į vienišą kelią 
Ir jau eičiau, ak eičiau tolyn lyg paklydėlis vaikas. 

Jei nebūčiau tavy, tai gyvenčiau migloj begalinėj, 
Vienumoj begalinėj, maldoj begalinėj lyg vėjas. 
Jei nebūčiau tavy, tai nebūčiau, nebūčiau užgimus. 
Jei nebūčiau tavy, tai nebūčiau gyventi norėjus. 

Kiek šviesos į akis ir širdis kupina 
Ar tai aš kažkada alkana alkana 
Ar tai aš kažkada vieniša vieniša 
Nerami nerami ar mergaitė maža 

Ar tai aš be Tavęs ar tai aš liūdesy 
Kaip gali nežinot kas esi kas esi 
Kaip gali nežinot kai many kai many 
Amžinai amžina! -~»veni gyveni 

Nereikia eit beviltiškai prieš vėją. 
Nereikia, ne — teisi mana širdis. 
Jei lemta — bus, jei buvo — tai reikėjo. 
Jaučiu mūs kelią — tūkstančiai skaitys. 

Tas kūno alkis — aklas, begalinis, 
Skaudus ir tikras, tikras ir gilus! 
Kodėl kodėl kodėl kodėl mes gimėm, 
Kodėl, pasauli, nemirei už mus? 

Kodėl kodėl — palaiminti, o skauda? 
Kodėl kodėl — kartu, o ne kartu? 
Taip skaudžiai, taip giliai manin įpjauta: 
Tik tu tik tu tik tu tik tu tik tu 

Nebūk, jei neteisi. Išeik, išnyki, 
Palaimink ir nutolk, tik netylėk, 
Nes kur bebūtum, kur bebūčiau — tikim, 
Kad kilome ir kilsime. Mylėk. 

* * * 

O mano Dieve, Dieve mano, kur Tu?! 
Šaukiuos Tavęs savajam liūdesy, 
Šaukiuos Tavęs, kad saugotum ir kurtum. 
Ar myli, ar globoji, ar — esi? 

Šaukiuos Tavęs dykynėj pikto vėjo, 
Šaukiuos Tavęs, o Viešpatie, šaukiuos, 
Nes visą laiką gydančiai tikėjau, 
Nes visąlaik beviltiškai ilgiuos. 

Tavoj Šviesoj — mūs Meile ir Stiprybe. 
Šaukiuos Tavęs, o Viešpatie, šaukiuos. 
Ne mirčiai, o Gyvenimui mes gimę. 
Gyvenimui palaimintos aukos. 

Šių metų lapkričio 6 diena 
taps reikšmingu įvykiu Lietu
vai — viename garsiausių pa
saulyje Paryžiaus d'Orsay mu
ziejuje atidaroma retrospek
tyvine M. K. Čiurlionio darbų 
paroda. 

Viena didžiausių Europoje 
stočių, pastatyta 1900-aisiais 
metais, po rekonstrukcijos 
19S6-aisiais tapo nauju 19-20 
amžiaus pradžios meno mu
ziejumi. Šiuo metu tai yra 
antras pagal dydį ir reikš
mingumą muziejus Prancū
zijoje, kurį kasdien aplanko 
apie 10-15 tūkst, turistų, iš 
kurių 80 proc. — užsieniečiai. 
Pristatyti šiame muziejuje 
savo ekspoziciją — svarbus 
įvykis tarptaut iniam M. K. 
Čiurlionio ir Lietuvos kultūros 
pripažinimui. 

Parodą globoja Lietuvos ir 
Prancūzijos prezidentai Val
das Adamkus ir Jacąues Chi-
rac. 2000-ųjų . metų sausio 
mėnesį V. Adamkaus vieš
nagės Prancūzijoje metu abu 
vadovai aptarė šį projektą ir 
galimybes suteikti š iam rengi
niui valstybinės reikšmės sta
tusą. M. K. Čiurlionio kūrybos 
kelione į Paryžių rūpinosi ir 
Seimo pirmininkas Vytautas 
Landsbergis, Lietuvos atstovė 
prie UNESCO Ugnė Karvelis 
bei kiti šio menininko vardo 
populiarinimu suinteresuoti 
asmenys. 

Pastaruoju metu Čiurlionio 
darbai tarptaut inėse parodose 
dalyvauja gana dažnai, tačiau 
paprastai tai būna keleto dar
bų eksponavimas. Šiais me
tais atskiri kūriniai pabuvojo 
Barselonoje, Madride, Veneci
joje, Nante. Bordo. Iš persona
linių šio dailininko parodų rei
kia paminėti parodą Maskvoje 
(1975), Berlyne (1979), Toki
juje (1992), Kelne (1998). Pa
roda Paryžiuje bus didžiausia 
ir išsamiausiai iki šiol pasau
lyje eksponuota M. K. Čiurlio
nio kūrybos apžvalga. Į Pa
ryžių keliaus 90 tapybos ir 7 
grafikos darbai. Bus vežami ir 
pastelės technika tapyti pa
veikslai, kurie dėl savo nepa
tvarumo ir j au t rumo aplinkos 
pokyčiams yra gabenami tik 
ypatingais atvejais. Jų kelionė 
į Paryžių — reta išimtis, kuri 
daroma dėl to, kad būtu kuo 
išsamiau perteikta šio daili
ninko darbų retrospektyva. 

Paveikslus į šią parodą pa
tikėta gabenti Suomijos firmai 
„Nurminen Prima Oy", kuri 
turi solidžią patirtį meno ver
tybių transportavimo srityje. 
Bendra eksponatų draudimo 
suma sudaro 50,540.000 Lt. 

Apie M. K. Čiurlionio pa
rodą jau informuoti svarbiau
sių Paryžiaus specializuotų 
kultūros žurnalų, dienraščių 
bei savaitraščių žurnalistai. 
Liepos mėnesį jie buvo atvykę 
į Lietuvą, nes kai kurie atsto
vauja ketvirtinius žurnalus, ir 
rugsėjo numeriuose jau bus 
pateikta informacija apie šią 
parodą. Grupę sudarė 15 as
menų. Tai Fabrice Bousteau ir 
Natacha Wolinski iš Beaux 
Arts magazine; Denis Picard ir 
Sylvie Blin iš Connaissance 
des Arts; Emmanuel Fessy iš 
Le Journal des Arts; Francoise 
Monnin iš Museart ir kt. Tarp 
jų ir žymus menotyrininkas 
Michael Gibson, kuris Čiurlio
nį t a rp kitų Europos simbo
listų yra įtraukęs į savo gar
sųjį katalogą „Simbolizmas". 

Vizito Lietuvoje metu sve
čiams buvo sudaryta kultū
rinė programa, jie aplankė 
svarbiausias Lietuvos istori
nes vietas, M. K. Čiurlionio 
memorialinį muziejų Druski
ninkuose, M. K. Čiurlionio na
mus Vilniuje ir, žinoma, Na
cionalinį M. K. Čiurlionio 
dailės muziejų Kaune. Čia su
sipažino su dailininko tapybos 
bei grafikos darbais, • vartė 
Čiurlionio užsienio parodų ka
talogus, jiems buvo sudaryta 
knygų bei CD, susijusių su šio 
menininko kūrybiniu paliki
mu, ekspozicija. Susitikimo su 
muziejaus direktoriumi O. 
Daugeliu metu kiekvienam iš 
jų buvo įteikta svarbiausios 
informacijos apie M. K. Čiur
lionį rinkinys. 

Unikalaus menininko kūrybinio 
palikimo viešnagę vienoje pa
saulio meno sostinių Paryžiuje 
įamžins parodos katalogas, 
kurį spaudai rengia d'Orsay 
muziejus. Vytauto Landsber
gio straipsnis „Prie ateities 
meno vartų*' pasirinktas pa
grindiniu katalogo tekstu. Tai 
laisvo pobūdžio samprotavi
mai apie M. K. Čiurlionį, jo 
kūrybą muzikos ir dailės sri
tyse, reikšmę Lietuvos ir Eu
ropos kontekste. 

Kitus katalogo straipsnius 

paraše menotyrininke dr. Ra
sa Andriušytė ir prancūzų 
menotyrininkai Suzanne 
Pourcher bei Serge Fauche-
reau. Čiurlionio reprodukcijas 
kataloge lydės apibūdinimai, 
kuriuos paruošė muziejaus 
darbuotojai. 

Paroda d'Orsay muziejuje 
pra tur t in ta ir koncertine pro
grama, kurią rengia Lietuvos 
nacionaline filharmonija. Pa
grindinis koncertas įvyks sau
sio 8 dieną garsiojoje Elizie
jaus laukų teatro salėje 
•Theatre des Champs-Elyse-
es). Čiurlionio simfoninę po
emą „Miške" ir L. van Beetho-
ven 9-ąją simfoniją atliks Lie
tuvos nacionalinis simfoninis 
orkestras ir Kauno Valstybi
nis choras. Filharmonijos di
rektoriaus Gintauto Kėvišo 
rūpesčiu koncertui diriguoti 
sutiko maestro Mstislav Ros-
tropovič. 

Tai ne vienintelis Lietuvos 
muzikų Paryžiuje rengiamas 
vakaras. Parodos metu orga
nizuojamas I i . K. Čiurlionio 
muzikos ciklas d'Orsay muzie
jaus Auditorium salėje. Lap
kričio 7 d. vyks M. K. Čiur
lionio gyvenimo bei kūrybos 
pristatymas ir fortepijoninės 
muzikos koncertas. Kame
rinės muzikos mylėtojai galės 
pasiklausyti M. K. Čiurlionio 
kvarteto ir Petro Geniušo kon
certo lapkričio 8 d. Lapkričio 
21 d. — koncertas, atliekamas 
Jean Dube. 

M. K. Čiurlionio 125-ųjų me
tinių minėjimas Paryžiuje bus 
vienas iš svarbiausių jubilieji
nių renginių, ka r tu pritrauk
siantis tarptaut inį dėmesį Lie
tuvos kultūrai ir menui. 

Daiva S u t k e v i č i e n ė , 

IŠLEISTA SVARBI KNYGA 
Lietuvių l i teratūros ir tau

tosakos insti tutas Vilniuje iš
leido penkiatomio leidinio Lie
tuvių patarlės ir priežodžiai 
pirmą tomą. Šis smulkiosios 
tautosakos leidinys, aprėpian
tis lietuvių patar les ir priežo
džius nuo XVII amžiaus, spa
lio 18 d. ins t i tute pristatytas 
visuomenei. I t. apima A-D 
raides. J ame pateikiama per 
3,000 patarlių ir priežodžių. 
Įvadą parašė darbo grupės va
dovas prof. Kazys Grigas. 

(Elta) 

M. K. ( 'iurlionis. ..Auka". 1909 m. 
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VI. Baltrušaičio atminimo 
vakaras Vilniuje 

Vida Krištolaitytė. „Baltas Kristus". Akrilis. 

Sielos peizažai 
Beveik mėnesį Vilniaus pres

tižinėje galerijoje .,Vartai" vei
kė New Yorke gyvenančios lie
tuvių dailininkės Vidos Kriš-
tolaitytės tapybos darbų paro
da „Sielos peizažai". Beje, ši 
išeivijos dailininke jau žino
ma Lietuvos meninei visuome
nei — ne tik Vilniuje, bet ir 
Kaune, jau anksčiau ji buvo 
surengusi ne vieną savo pa
rodą. 

Prisistatydama šį rudenį 
„Vartų" galerijoje vykusios pa
rodos lankytojams, V. Krišto
laitytė, prisiminusi savo var
ganą vaikystę karo pabėgėlių 
šeimoje, skaudžiai išgyvenusi 
priverstinoje emigracijoje 
ankstyvą tėvelio mirtį, daili
ninkė prisipažino: „Ketverių 
metų būdama, palaidojusi tė
velį, išbėgau į gamtą, norė
dama pamiršti liūdesį, vienat
vę, neviltį. Piešiau sniege pirš
čiuku, rinkau snieguoles miš
ke, viena stebėjau dangų, že
mę, vandenį. Ir buvo gražu..." 

Apžiūrėdamas parodoje iš
kabintus V. Krištolaitytės pei
zažus, pagalvojau, kad turbūt 
tie vaikystės prisiminimai, pa
stebėjimai turėjo įtakos jau 
subrendusiai tapytojai, baigu
siai studijas Čikagos, New 
Yorko aukštosiose meno mo
kyklose. Juk tuose jos peiza
žuose taip pat vaizduojamas ir 
dangus, ir žeme, ir vandenys. 
Vienas peizažas taip ir pava
dintas — ,.Žeme". Vitališka. 

gaivalinga gamta, vandens sti
chija atsispindi kūriniuose 
„Nida iš atminties", „Pajūrio 
kaligrafija", kituose gimtosios 
Lietuvos gamtovaizdį vaizduo
jančiose drobėse. 

Parodoje mačiau ir tragiz
mu, dramatiškais išgyveni
mais pasižyminčių paveikslų. 
Tamsiais, tragiškais potėpiais, 
primenančiais karo bombų 
sprogimus, pasižymi drobė 
„Vaikystė". Dramatiški išgy
venimai kai kuriuose V. Kriš
tolaitytės tapybos darbuose 
vaizduojami, pasitelkiant re
liginę ikonografiją, Nukry
žiuotojo įvaizdį. Tuo ypač pa
sižymi akrilu nutapyta drobė 
„Baltas Kristus". 

Dailininkės paveikslai pasi
žymi gaivališkais, ryškiaspal
viais potėpiais, jie daugiausia 
abstraktūs, ekspresionistiniai, 
kai kurių menotyrininkų nuo
mone, susiję su lietuviško mo
dernizmo tradicija. 

Matyt, atviri, iš sielos gel
mių išplaukiantys peizažai, 
aiškios, ryškios spalvos pa
traukė parodos lankytojų dė
mesį. Vartydamas parodos at
siliepimų knygą, aptikau vie
no lankytojų, A. Budrevičiaus, 
įrašą, adresuotą dailininkei: 
„Ačiū už jaunatvišką džiaugs
mą ir spalvų jūrą". „Jūsų dar
bai tiesiog nuostabūs! Tai aš 
laikau menu", — tai kita, pa
vardės nepasirašiusios stu
dentės nuomonė. O žinomas 

Menininkas kultūros atmin
tyje — tai nesibaigiantis 
laikas. Tą pajuto vilniečiai 
(2000.09.25), susirinkę pa
minėti Vlado Baltrušaičio 
25-tąsias mirties metines. 

Išeivijos menininkų atmin
ties puoselėtoja muzikologe 
Jūratė Vyiiūte, kaip jai bū
dinga, — subtiliai ir įtaigiai 

Dail. Vida Krištolaitytė Algimanto Žižiūno nuotrauka. 

Duetas trims balsams 
Tokią antraštę davė naujos 

kompaktines plokštelės 'CD) 
recenzijai anglų BBC Muzikos 
žumaio kritikė Helen Wallace 
šių metų rugsėjo mėnesio nu
meryje. Šios CD programa — 
Wagnerio operų JLove Duets", 
kuriuos puikiai atlieka solistai 
Placido Domingo ir Deborah 
Voigt. Tristano ir Isoldės ope
ros antro veiksmo duete Bra-
ganes rolę dainuoja Violeta 
Urmana. Žurnalo muzikos kri
tikė rašo, kad „Violeta Urma
na, kaip Braganė, užuot ar-

Violeta Urmana. 

menotyrininkas Algis Uždavi
nys, apžvelgdamas V. Krikšto-
laitytės tapybą, taip atsiliepia: 
„V. Krištolaitytės tapyboje 
įprastas pasaulio vaizdas daž
niausiai suardomas, redukuo
jamas chaoso linkme ir tampa 
giluminių energijų nešėju. De
monstratyviai aštrios spalvos 
ir laužyti potėpiai pina 'ažūri
nę' sielos kaukę, po kuria sle
piasi nuodėmės kartėlis ir at
gailos pragiedruliai, nusimini
mas ir viltis, skausmas ir vidi
nė taika". 

Algimantas A. Naujokaitis 

prisiminė Vlado Baltrušaičio 
asmenybę ir jo kūrybinį kelią 
Lietuvoje ir užsienyje. 

Taip pat nepaprastai įdomu 
buvo pasiklausyti šios neei
linės asmenybes amžininkų 
atsiminimų. Kalbėjo Operos 
solistas Antanas Sprindys. 
dailininkas Jonas Mackonis. 
Dalykišką ir išsamų prane-

šaus šauksmo, hipnotizuoja 
klausytojus savo balso grožiu". 
Šią „MVagner Love Duets" 
kompaktinę plokštelę šiais 
metais išleido EMI Classics, 
katalogo numeris 7243-5-
57004. 

Mums, San Francisco apy
linkės gyventojams, buvo la
bai malonu girdėti Violetą Ur
mana, dainuojant tą pačią 
Braganės rolę San Francisco 
Operos 1998 metų sezone. 
Tada San Francisco Chronicle 
dienraščio muzikos kritikas 
Joshua Kosman gana negaty
viai apraše šios operos pasta-
tytmą, tačiau labai teigiamai 
pasisakė apie Violetos Urma-
nos dainavimą. „Source of re-
lief was Lithuanian mezzo-
soprano Violeta Urmana, who 
made a fascinating and power-
ful U.S. Opera debut as Bra
ganė, Isoldes nurse and confi-
dante". (Vienintelė atgaiva 
buvo lietuvė mecosopranas 
Violeta Urmana, nuostabiai 
ir tvirtai užsirekomendavusi 
JAV operoje, kaip Braganė, 
Isoldės auklė ir patikėtinė.) 

D;ul .Jadvygos J*nukštirnė* kritiškas žvilgsnis į savo kūrinius, eksponuojamus Čiurlionio galerijoje, 
Čikagoje. Parodos a t idarymas įvyko š.m. rugsėjo l'l d. .Jono Kuprio nuotrauka. 

Pianist* Mūza Rubackyte 

Antra nauja šiais metais 
Prancūzijoje išleista CD, — tai 
pianistė? Mūzos Rubackytės 
List muzikos rečitalis. Puikus 
jgrojimas ir labai įdomi pro
grama. Man ypatingą ispūdį 
paliko List Antrosios Sonatos 
(Si BernoI) atlikimas. Tai jau 
antra Mūzos Rubackytės List 
muzikos CD, išleista LYRINX 
bendrove? Katalogo numeris 
LYR-183. 

Trečia puiki 2000 metų CD 
— tai v.olančelisto Vytauto 
Sondeckio tarptautinis CD de
biutas. „Romantic Music for 
Cello arui Orchestra", išleista 
populiarios Naxos bendroves. 
Laureate Series — Cello, 
NAXOS 8.554381. Solo pro
gramą atlieka Vytautas Son
deckis. Akompanuoja Lietuvos 
Kamerinis orkestras, kuriam 
diriguoja gerai žinomas David 
Gering. Programoje, šalia kitų 
kompozitorių kūrinių, yra at
liekami ir du Balio Dvariono 
kūriniai Vytautas Sondeckis. 

Vlado Baltrušaičio prisiminimo vakare, Vilniuje. Iš kairės: Jonas 
Vaznelis, Jūratė Viliutė ir Antanas Sprindys. 

Afrikietės ir meilė lietuviui 
dailininkui 

Ne visada patys lietuviai 
įvertina savo tautos dvasinius 
turtus, kaupiamus rašytojų, 
dailininkų, muzikų ir kitų 
menininkų. Tačiau ne kartą 
pasitaikė, kad jų sielos kalba 
garsiai prabyla ir randa at
garsį labai toli nuo Lietuvos. 

Dailininkas Pranas Dom-
šaitis yra tik vienas aidas tos 
siela-į-sielą kalbos, pasieku
sios tolimąją Pietų Afriką ir 
ten gyvenančią valstybinės 
galerijos darbuotoją Elsa Ver-
loren van Themaat (dabartinė 
pavardė — Elsa Klump). Ji, 
pirmą kartą galerijos ekspo
zicijoje pamačiusi Prano Dom-
šaičio paveikslus, taip jais 
susižavėjo, kad ryžosi išleisti 
knygą ir plačiau su šio lietuvio 
menu supažindinti ne tik 
Pietų Afrikos, bet ir už jos 
ribų gyvenančius meno mė
gėjus. 

Nugalėjusi nemažai kliūčių 
ir turėjusi pasitenkinti mažes
niu leidiniu, negu pradžioje 
buvo numačiusi, Elsa Verloren 
van Themaat savo užmojį 
įvykdė 1976 m., Cape Town, 
SA, išleidusi knygos Pranas 
Domšaitis pirmąją laidą. An
troji laida išleista 1982 m. 
Čikagoje Lietuvių fondo pa
stangomis. Tai ne vienintelė 
šios autorės knyga. Ji taip pat 
parašiusi daug straipsnių 
įvairiomis, su menu susieto
mis temomis Pietų Afrikos ir 
kitų šalių leidiniuose. 

Elsa Themaat gimusi Pre-
toria. Pietų Afrikoje, 1943 m. 
rugsėjo 19 d. Studijavo meną 
ir įsigijo bakalaurą Cape 
Town universitete 1962 m., 
vėliau studijavo Pretona u-te, 
kur taip pat įsigijo bakalaurą. 
Tame pačiame universitete 
ruošėsi magistro laipsniui. 

Prano Domšaičio ji niekuo
met nėra sutikusi, pažinusi 
tik iš dailės darbų. Per Dom-
šaitį pradėjo domėtis lietuvių 
tauta, kultūra, kalba, ypač 

mūsų garsaus muziko ir diri
gento Sauliaus Sondeckio sū
nus, yra Hamburgo NDR or
kestro pagrindinis violenče-
listas. San Francisco apylin
kes gyventojai turės progą 
girdėti NDR orkestrą šių metų 
spalio mėnesio 22 dieną Da-
vies Symphony Hali. 

Adomas Mickevičius 

menu. Svajonė: nuvykti į Lie
tuvą ir arčiau pažinti tą nuos
tabią šalį, kurios vaikai suge
ba sukurti tokius nepamirš
tamus kūrinius. 

Kadangi jos vyras trumpam 
laikui mokslinio darbo reika
lais yra atvykęs į JAV. Elsa 
atrado progą apsilankyti Či
kagoje ir susitikti su dr. Gedi
minu Baluku, kuris ypač rū
pinasi Prano Domšaičio dailės 
darbų perkėlimu į Lietuvą ir 
jų tolimesniu likimu Tr . Dom
šaičio paveikslai dabar yra 
Lietuvių fondo nuosavybė). El-
sos Klump tikslas: paruošti 
išsamesnę Prano Domšaičio 
monografiją, nes šis dailinin
kas vertas kur kas platesnio 
dėmesio. Žinoma, didžiausia 
kliūtis — finansai. Tikimasi, 
kad Lietuvių fondas supras 
šio projekto svarbą ir prisidės 
dosnia parama. 

Lydima dr. G. Baluko, Elsa 
Verloren van Themaat-Klump 
penktadienį, spalio 13 d. lan
kėsi Draugo redakcijoje, pa
pasakojo savo planus, rūpes
čius ir džiaugėsi, kad čia kny
gynėlyje dar rado nemažai 
Prano Domšaičio knygų (an
trosios laidos), kurių ji jau se
niai nebuvo mačiusi. 

šimą apie Vlado Baltrušaičio 
kūrybinę veiklą Amerikoje 
padare Čikagos lietuvių Ope
ros solistas Jonas Vaznelis. 

Maloni staigmena klausyto
jams buvo jaunosios kartos 
mūsų solistų programa. Dai
navo Vlado Baltrušaičio sti
pendininkas Giedrius Pruns-
kus (baritonas) ir vokalistų 
konkurso Prancūzijoje dalyvė 
Jurga Prakelyte (sopranas). 
Akompanavo solistams Danu
te Rudokienė ir Olė Tašikaitė. 

Muzikologes Jūratės Vyliū-
tes intarpai ir tame tarpe pa
ties Vlado Baltrušaičio balso 
įrašai (daryti prieš 50 metų; 
vakarui — prisiminimui su
teikė daug dvasines šilumos ir 
išryškino mielą ir talentingą 
Vlado Baltrušaičio kaip meni
ninko portretą. 

Prieškario Kauno Operos 
lankytojai Vladą Baltrušaitį 
pažinojo nuo 1937 m. kaip 
naują, jauną ir labai perspek
tyvią jėgą. Operoj, anot muzi
kos kritiko Vlado Jakubėno, 
..su maloniais balso ištekliais 
ir labai stipriais vaidybiniais 
duomenimis". Jis buvo poka
ryje, tremtinių stovykloje 
Detmolde (Vokietija) vienas 
„Sevilijos kirpėjo" pastatymo 
įkve /̂cį i Tada atsiskleidė jo 
įvair .Iškas talentas. Čia 
jis L o ir chormeisteris, ir 
režisierius, ir solistas. 

Tokį jį prisiminė buvę kole
gos, tokį mes pažinome šio 
grąžau jo atminimo vakaro 
dėka. Šioms nepamirštamoms 
akimirkoms besibaigiant, žodį 
tarė Elena Baltrušaitienė. Ji 
buvo sujaudinta ir, padėkojusi 
muzikologei Jūratei Viliutei ir 
visiems vakaro dalyviams bei 
publikai, pasidžiaugė, kad da
bar jos vyrui bus nešalta ir ru
dens darganoj gulėti gimtojo 
Jurbarko kapinėse. 

Šie E. Baltrušaitienės žo
džiai, manau, yra pats geriau
sias įvertinimas naujos, bet 
jau įsitvirtinusios tradicijos: 
išeivijos menininkų tėvynėje 
pagerbimo. Svarbiausia, jog 
visa tai kaskart pritraukia vis 
daugiau ir daugiau publikos. 
Taigi, kad ir kaip nelengva 
šiandienos Lietuvoje žmonėms 
gyventi, bet menininkai ir jų 
gerbėjai savo konkrečiu darbu 
įrodo, jog ekonominiai sunku
mai nors ir labai riboja 
kultūros plėtrą, bet vis dėlto 
— jos nepakerta (V. Kubilius). 
Išeivijos menininkų sugrįži
mai daug prie to prisideda ir 
vienija, įamžinant gražiausią 
mūsų meno pasaulio atmintį, 
ją perduodant priaugančiai 
kartai. To garantas — mirusių 
įžymybių vardo stipendijos 
jauniems talentams. Tai buvo 
ir šį vakarą. 

Irena Skomskienė 

Elsa Verloren van Themaat, knygon Praną* Domšaitis autorė, ir 
dr. Gediminas Balukan Draugo redakcijoje. J. Kuprio nuotrauka 




