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Lietuvninkas iš Tasmanijos
Danutė Petrauskaitė

Mažosios Lietuvos patriar
cho Martyno Jankaus palikuo
nys Antrojo pasaulinio karo 
metais buvo išblaškyti po visą 
pasaulį. Gelbėdamiesi nuo 
nacių ar rusų, jie ieškojo prie
globsčio įvairiose šalyse, ta
čiau ne vienas žuvo. Patriar
cho vaikaitį Endrių Jankų, gi
musį 1929 m. Drevernoje, liki
mas 1947 m. nubloškė net į 
Australįją. Jam teko iškęsti 
didelį materialinį nepriteklių, 
dirbti sunkius fizinius darbus. 
Universitetinio išsilavinimo 
nepavyko įgyti, nes, anot pa
ties E. Jankaus, australai 
karo pabėgėlius atsivežė į 
savo kraštą kaip vergus. 

a „Dirbom visi su kirkom ir kas
tuvais kaip kokie sibiriečiai. 
Vieni darbe užsimušė, kiti 
pasikorė ar nusišovė — ne
išlaikė pusiausvyros kokioje 
saulėtoje pekloje tarp kengū
rų,'.lapių ir nekenčiamų anglo
saksų, kurie buvo baisesni už 
nacius. Niekas mumis ne
sirūpino. Tiems, kurie, dar 
būdami vaikai, su tėvais atvy
ko į Australįją ir čia baigė 
gimnazijas, pavyko išeitį aukš
tuosius mokslus. Mano metų 
viengungiams reikėjo įrodymų 
apie Europoje baigtas mokyk
las. Jeigu įrodymus ir turėjai, 
vis tiek į universitetą nepriim
davo — sakydavo, kad doku
mentai suklastoti”.

E. Jankus, kurį laiką Aus- 
tralijoje kasęs geležies rūdą, 
1953 m. šią šalį paliko. Jam 
pasirodė, kad ji 50 metų buvo 
atsilikusi nuo Europos. Kiek 
pabuvęs Vokietijoje, jis ilges
niam laikui apsistojo Anglijoje 
— dirbo gerai mechanizuotose 
anglių kasyklose ir kartu 
mokėsi. Po to išvyko į Kanadą, 
tačiau, praleidęs ten porą 
metų, vėl grįžo į Australįją — 
Tasmanijos salą. Nors buvo 
dirbęs laivyne ir įgijęs moto
risto kvalifikaciją, visgi savo 
gyvenimą susiejo su kalnų 
inžinieriaus darbu. Jis, kaip 
šios srities specialistas, buvo 
aukštai vertinamas. Jam buvo 
patikėti ir Tasmanijos hidro
elektrinės tunelio darbai, ir 
Fidži salyno kasyklų aukso 
gavyba. Po kelerių metų E. 
Jankus įsteigė savo firmą, ku
riai vadovavo 25 metus. Di
džioji jo gyvenimo dalis pra
bėgo kasant urvus, gręžiant 
uolienose skyles, statant pyli
mus, sprogdinant kalnus, ieš
kant aukso ir kitų mineralų. 
Šiuo metu jis jau pensininkas, 
tačiau nesėdi, susidėjęs ran
kų: domisi įvykiais Lietuvoje, 
aktyviai dalyvauja vietos lie
tuvių visuomeninėje veikloje, 
daug laiko skiria mylimoms 
rožėms, kurių savo „planta
cijoje” užveisė net apie 200 
rūšių, rašo gyvenimo prisimi
nimų knygą. Lankydamasis 
daugelyje šalių, giliai besi
rausdamas po žeme ir ilgus 
metus gyvendamas kengūrų 
krašte, jis niekad nepamiršo 
esąs lietuvninkas.

Visą laiką E. Jankus do
mėjosi Prūsįjos ir Mažosios 
Lietuvos praeitimi, šio krašto 
okupacija. Jis naršė po anglų ir 
amerikiečių archyvus, studija
vo istorines knygas, nepraleis
davo pro akis nė vieno infor
macinio šaltinio, galinčio pa
teikti vienokias ar kitokias

Endrius Jankus.

žinias apie jo gimtinę. Kartą 
E. Jankus internete aptiko 
skelbimą, kuriame buvo pra
šoma atsiliepti žmones, ką 
nors žinančius apie Šilutės 
apylinkių gyventojų emigra
ciją į Texas valstiją. Tame 
skelbime buvo išvardintos ir 
lietuvninkų pavardės, kaž
kada E. Jankaus girdėtos tėvų 
ir giminių sueigose. E. Jankus 
į tą skelbimą'atsiliepė ir pra
dėjo susirašinėti su JAV gy
venančia P. Hand. Ši moteris 
visą laiką buvo įsitikinusi 
savo vokiška kilme, bet, kai 
pradėjo rinkti šeimos relikvi
jas, aptiko nemažai doku
mentų, patvirtinančių jos prū
sišką kilmę, ir laiškų, pa
rašytų gotiškomis raidėmis jai 
nesuprantama kalba. Tų laiš
kų

Lietuvninkai Texas 
valstijoje

Endrius Jankus

ton and Indianola.
Establishing farms in the area, the Lithuanians became Ameri- 

can citizens and contributed to the hiBtory and culture of this 
area. Men from the community fought on both sides of the Ameri- 
can Civil War. A small graveyard south of Yorktotvn known as Jo- 
nischkles Cemetery contains the interments of many of these ear- 
ly settlers. (1994)

Beveik prieš 150 metų lie
tuvninkai, gyvenantys Šilutės 
apylinkėse, subruzdo emigruo
ti į Ameriką, Texas valstįją. 
Vienas pirmųjų buvo Davidas 
Stanchos, gimęs 1822 m. 
Ožnugariuose, ir jo žmona Do
ra Scholze, gimusi 1824 m. Jie 
atvyko į Texas (Witt ir Goliad 
apygardą) 1852 m. Po metų 
atsikėlė dar trys Mertinų šei
mos iŠ Šakūnų, o 1854 m. at
vyko net septynios Lunds- 
chenų šeimos iš Akmeniškių. 
Po jų sekė trys Jonischkių 
šeimos iš Rupkalvių ir devy
niolika Kirlickų šeimų iš Kir- 
likų. (Kirlikai buvo už Ver- 
dainės, abi šios vietovės buvo 
panaikintos arba ■ prijungtos 
prie Šilutės 1910 m.). Emigra- 
cijos banga atslūgo 1874 m. 
rugpjūčio 15 d., kuomet 
Texas apsigyveno apie 70 šei
mų, tarp jų — Gutzai, Juzai ir 
Mosteltai.

Lietuvninkai į Ameriką at
sivežė savo šnektą, papročius 
ir maldaknyges, spausdintas 
Karaliaučiuje. Jie susirašinėju 
vienas su kitu ir palaikė ry
šius net su pažįstamais ir 
draugais Šilutės apylinkėje. 
Laiškai buvo rašomi gotišku 
raidynu, kurį vartojo ir K. 
Donelaitis, rašydamas Metus.

Pirmieji emigrantai, Stan
chos šeima, įsikūrė šešios my
lios nuo Yorktown ir ūki
ninkavo dideliame žemės plo
te. Kadangi čia buvo tik pie

.J 
versti. P. Hand kreipėsi pagal- 
bos į E. Jankų, tačiau ir šįs 
pradžioje buvo sutrikęs ,— 
siuntė vieno laiško fragmentą 
Mažosios Lietuvos istorijos ty
rinėtojui Albertui Juškai — 
Klaipėdos universiteto docen
tui, taip pat pažįstamam lie
tuvninkui į Vokietiją. Tačiau 
ir jie nagalėjo įskaityti to, 
anot vieno JAV profesoriaus, 
„prūsų-vokiečių mužikų žar
gono”. Tuomet ėmėsi darbo 
pats E. Jankus su jam bū
dingu ryžtingumu. Atradęs 
savo bibliotekoje K. Donelaičio 
Metus, 1940 m. leistus Lietu
voje ir knygos gale įdėtą prūsų 
kalbos žodynėlį bei K. Done
laičio raštų faksimilę, buvęs 
kalnakasys iš karto nustatė, 
kad laiškų ir Metų raidynas 
yra tas pats. Vokiečių kalbos 
žinios bei atmintyje likusi lie
tuvninkų šneka jam padėjo 
tuos laiškus iššifruoti. Pasiro
do, tai buvo susirašinėjimas 
tarp lietuvninkų, emigravusių 
į Texas valstiją ir likusių 
Mažojoje Lietuvoje. Tačiau tuo 
E. Jankus nepasitenkino —jis 
laiškus apibendrino, pabandė 
išskirti svarbiausius ...juose 
aprašomus įvykius,. liudijan
čius apie pirmųjų lietuvninkų 
gyvenimą Texas. Taigi, jis ne 
tik pradžiugino P. Hand, bet 
ir atliko nepaprastai svarbų 
darbą, turintį išliekamąją is
torinę* vertę. E. Jankaus 
straipsnį ir pateikiu skaityto

jai niekas negalėjo iš- jams. ?

vos, tai jie, vėliau praturtėję, 
nupirko 50 akrų miško kitoje 
apylinkėje, kad turėtų malkų 
ir statybinės medžiagos. Skai
tant išlikusius lietuvninkų 
laiškus, galima susidaryti 
vaizdą, kaip jiems sekėsi, ko- 
kie buvo jų rūpesčiai ir darbai. 
Palyginti jie gana greitai įsi
gijo ūkius. Tai rodo, kad jie at
vyko ne tuščiomis piniginė
mis. Viena dalis giminių ūki
ninkavo, o kita dirbo įvairius 
kitus darbus, daugiausia kaip 
vežikai, gabendami prekes iš 
Galveston uosto į įvairias Te- 
xas vietoves. Kai kurie lietuv
ninkai statė trobas ir prekiavo 
rūbais. Moterys ėjo Pamauti 
pas turtingesnius ponus. Už
sidirbę pinigų, jie vis daugiau 
pirko žemės ir gražino sody
bas. Bet jų gyvenimą slėgdavo 
įvairios tragedijos, karai, ban
ditai ir sunkūs darbai.

Išlikusioje dokumentacijoje 
yra užfiksuota, kad Konfede
racijos laiku, kai abi Amerikos 
dalys susijungė, bet dar nebu
vo nusistovėjęs gyvenimas ir 
banditų gaujos siautė po visą 
valstįją, apiplėšinėdamos gy
ventojus, išeivių iš Mažosios 
Lietuvos sodyboje Smith 
Creek jau buvo pastatytas 
viešbutis ir malūnas. Sodybos 
gyventojai buvo iškasę ir gilų 
šulinį, kuris yra išlikęs iki šių 
dienų, kaip ir malūno akmens 
girnos. Siautėjant banditams, 
buvo nutarta pakasti 90,000 
auksinių, kurie iki šios dienos
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Paminklinė^ lentos įrašas: „Lithuanians in Texas. Among the 
many EuropOMt immigrants arriving in Texas in the mid-lftth 
century was a small group of Lithuanians who settled in the 
Yorktown vicinity of Dewitt County. Due to their eventual assimi- 
lation with the numerous German immigrants in the area, the 
Lithuanians and their contributions to the history of this region 
were overlooked for generations.

Records reveal that the first Lithuanian family to settle in this 
area probably was that of David and Dora (Scholze) Stanchos. 
They arrived about 1852, making them among the earliest docu- 
mented Lithuanian immigrants to America. By 1874 they were 
joined by about 70 more immigrants, most from the province of 
Gumbinnen in what was then part of East Prussia. Leaving their 
homeland for a variety of religious and political reasons, tbe Lith
uanians arrived in Texas' primarily through the ports of Galves

nėra surasti. Tik keletas 
išmėtytų monetų buvo aptikta - 
palei upelio krantą.

Atrodo, kad pirmoji lietuv
ninkų karta tuokėsi su savo 
tautiečiais, o jau antroji kūrė 
mišrias šeimas su vokiečiais. 
Tokiu būdu lietuvninkai, virtę 
amerikonais, išnyko. Tačiau 
yra išlikusių ir lietuvybės 
pėdsakų.

Vienas dabartinės Yorktown 
miesto tarybos narys yra Os- 
waldas Jonischkies. Jo sene
lis, prasidėjus Pilietiniam ka
rui, nenorėjo pasirinkti ka
riauti nė už vieną pusę, tad 
pabėgo į Meksiką ir ten pralei
do karo metus. Sugrįžęs po 
karo, jis iškilo kaip dosnus ir 
sąmoningas bendruomenės 
narys. Jonischkies pavardė 
yra užrašyta net keturiuose 
kertiniuose miesto pastatų ir 
bažnyčių akmenyse. Kelios 
Yorktovvn gatvės taip pat turi 
lietuviškus pavadinimus.

Buvusi Jonischkies sodyba 
randasi 2,6 mylios nuo pagrin
dinio kelio, vedančio iš York- 
town į Weesatche. Tai buvo 
Jono ir Marijos (Kerlich) Jo
nischkies šeimos kapinės, įkur
dintos nuosavoje žemėje. Da
bartinis jų savininkas —* 
proanūkas Williamas Ideus. 
Ten palaidoti giminės — per 
30 šėimos narių.

Vieno kapo užrašas byloja: 
„Christopher (Kristupas) Kir- 
licks, gimęs Prūsijos kara

lystėje, Gumbinės valdomoje 
apskrityje, miręs Yorktowne 
1869 m. spalio 18 d. F. W. Kir- 
licks, gimęs Heydekruge, Rytų 
Prūsija, miręs 1869 m. spalio 
18 d.” Tame kape, kuriame il
sisi dviejų žmonių palaikai, 
glūdi didelė tragedija. 1869 m. 
rugsėjo 24 d. Thomas Lock- 
hartas iš Houstono miesto 
buvo mirtinai sužalotas peiliu 
po apsilankymo keliaujančia
me Meksikos cirke. Kaltinin
ku buvo nustatytas Kristupas 
arba Jonas Kirlicks. Tų pačių 
metų spalio mėnesį Kristupas 
Krilicks buvo areštuotas Ford 
Bendo apylinkėje ir nugaben
tas į apygardos kalėjimą Hou- 
stone. Buvo kalbama, kad jis 
lygtai prisipažino esąs kaltas. 
Nors jis jau buvo areštuotas, 
tačiau jo paieška, anksčiau 
paskelbta po visą Texas val
stiją tęsėsi.

Jo šeima ir giminės buvo 
emigrantai iš Mažosios Lietu
vos, Šilutės apylinkės Kirlikų 
kaimo, įsikūrę 1857 m. Smith 
Creeke, keturios mylios nuo 
Yorktovvn. Tą tragišką dieną 
de Witto apygardos šerifo at
stovas Edvvard Faust ir šerifas 
kapitonas Henry G. Wood bei 
kiti keturi vyrai nuvyko į 
Catherine Kerlicks sodybą ir 
ėmė klausinėti, kur yra jos 
anūkas,, kaltinamas nužu
dymu. Kirlickų šeima, ne
žinodama, kad jis jau už
darytas į kalėjimą, pasakė, 

kad jo nėra namuose ir 
nežinia, kur jis randasi. Žodis 
po žodžio ir kilo ginčas. 
Kažkas išsitraukė ginklą. 
Šūviai pasipylė po visą so
dybą. Kai šaudymas liovėsi, 
keturi vyrai — šerifo atstovas 
Faust, šerifo kapitonas Wood 
ir du Catherine sūnūs — Kris
tupas (tėvas apkaltinto as
mens) ir jo brolis Williamas — 
gulėjo nušauti. Kai kurie šios 
tragedijos liudininkai tvirtina, 
kad Mrs. Kirlicks (galbūt 
Kristupo žmona Marija arba 
Catherine) buvo sužeista su
sišaudymo metu ir mirė nuo 
žaizdų. Tačiau oficialių žinių 
nėra, kad kažkur moteris būtų 
mirusi nuo žaizdų (Marija 
mirė 1874 m.). 1869 m. spalio 
23 d., praėjus penkioms die
noms po šių įvykių, vyriausioji 
teismo tarėja Huostone jau
nąjį Kirlicką išteisino.

Tragedijos metu Williams 
Kirlicks tėvų ūkyje nebegyve
no, bet buvo atvažiavęs susi
tvarkyti dalies jam priklau
sančios sodybos, kad, ją parda
vęs galėtų pradėti naują gyve
nimą su savo jaunąja žmona 
Wilhelmyna Bering, kurią bu
vo vedęs 1869 m. rugpjūčio 
mėnesį. Kartu su juo žuvęs 
brolis Kristupas, 1861 m. tar
navo kareiviu Texas pulko D 
kuopoje. Našle likusiai jo žmo
nai Mariai Thrump (Drump) 
teko rūpintis penkiais sūnu
mis — John, Ghristopher, 
George, William ir Michael.

Pirmasis sūnus John, Pilie
tinio karo metu tarnavęs są
junginėje kariuomenėje New 
Orleane, labai pergyveno dėl 
šio įvykio. Jis perkėlė savo 
žmoną vbradą Mason ir sūnų 
Johanną Williamą (duktė Ma
ry gimė vėliau) į Ruby, Ari
zoną, ir pakeitė pavardę į 
McNally. Tėvas ir sūnūs tra
giškai žuvo kasyklose avarijų 
metu.

Antrasis sūnus Christopher 
vedė Metą Myėr ir apsigyveno 
Weesatche, TX. Jie turėjo pen
kis vaikus, iš kurių keturi su
laukė brandaus amžiaus.

Trečiasis sūnuš George Ed- 
ward vertėsi kalvio amatu. Jis 
vedė Johanną Steffens Galvė- 
stone ir persikėkė į Tazewell 
Country Illinois valstįjoje. Po 
žmonos mirties vedė antrą 
kartą ir susiląukė dar dviejų 
vaikų (iš viso turėjo penkis). 
Mirė St. Louis, Missouri val
stįjoje 1931 m.

Ketvirtasis sūnus- William
F. vedė Mary Stanchos ir ap
sigyveno Ecleto, TX, kur augi
no devynis vaikus. Trys jų 
kūdikiai buvo palaidoti Šv. Pet
ro evangelikų kapinėse York
tovvn.

Penktasis sūnus Michaele 
vedė Mary Krpschel ir liko gy
venti tėvų sodyboje, kur augi
no devynis vaikus, bet vieną 
palaidojo dar gana jauną.

Dabar Catherine Kirlicks 
palikuonių yra per 1,000. Jie 
gyvena įvairiose Texas valsti
jos apylinkėse ir kas metai 
vieną vasaros sekmadienį su
sirenka į Yorktovvn. Išliku
sioje korespondencijoje yra 
užfiksuoti jų nuotykiai, darbai 
ir vargai.

Ūkininkaujant jiems, matyt, 
visaip sekėsi. Kartą buvo ap
skųsti, kad įdegino savo 
ženklais kito ūkininko gyvu
lius. Buvo užvesta byla, kuri 
tęsėsi gana ilgą laiką, bet, 
kaip baigėsi — neaišku, nes ta 
tema prapuolė iŠ jų laiškų. Kristųono Donelaičio rankraš-

Prasidėjus Pilietiniam ka- čio faksimilė.

rui, dauguma lietuvninkų ne
norėjo stoti į kariuomenę. 
Mat, toje Texas dalyje, kur jie 
gyveno, vergų nebuvo, tad at
sikėlę imigrantai galvojo, kad 
kovos yra ne jų reikalas. Vis 
dėlto daugelis jų turėjo prie
varta tarnauti priešiškose ka
riuomenės pusėse.

Viena įdomiausių yra Jurgio 
(George) Lundscheno istorija. 
1862 m. jis buvo pašauktas į 
Texas pėstininkų Šešto pulko 
Pirmą kuopą. Tų pačių metų 
gegužės 22 d. šiam pulkui ’ 
buvo įsakyta žygiuoti į Arkan- 
sas. Per pirmą susirėmimą 
Texas pėstininkai buvo paimti 
į nelaisvę, įsodinti į laivus ir 
išplukdyti Mississippi upe į 
Springfield (Illinois valstija) 
belaisvių stovyklą. Šioje sto
vykloje siautė įvairios epide
mijos, trūko maisto, gyvenimo 
sąlygos buvo tokios blogos, 
kad belaisviams leido prisiekti 
tarnauti Sąjungininkų kariuo
menėje. Tokiu būdu 1863 m. 
balandžio mėnesį Jurgis 
Lundschenas pateko į Illinois 
valstijos 16-osios kavalerijos , 
D kuopą, tačiau tų metų lap
kričio 24 d. iš jos pabėgo ir, 
anot oficialių dokumentų, iš
sinešė sąjungininkų pistoletą, 
diržą, lėkštę, vieną antklodę, 
pentinus ir gilzių dėžę. Tačiau 
į namus sugrįžo tik 1865 m. 
(matyt, kur nors slapstėsi); ir 
mirė 1903 m. rugpjūčio mėn. 
Jo paskutinioji žmona gyveno 
iki 1912 m. kovo 17 d.

Texas kariuomenėje tarnavo 
ir Kristupas Kirlicks, kuris 
savo broliui 1861 m. kovo 29 
d. rašė, kad sugrįžo iš San An- 
tonio sužeistas ir silpnas.

Įdomus M. Kirlicko laiškas, 
rašytas iš Houstone 1880 m. 
Jame minimas kunigas ir 
profesorius F. Kuršaitis, lan
kęsis Texas valstįjoje. Jis ten 
laikė pamaldas kambaryje, 
kuriame tilpo dešimt žmonių, 
bet nekvietė nė vienos moters. 
Jam važinėti veltui buvo pa
rūpintas vežimas.

1960 m. P. Hand, gyvenanti 
Texas valstįjoje, pradėjo ty
rinėti savo Šeimos geneologįją. 
Visą laiką ji galvojo, kad esan
ti vokiečių palikuonė, bet ne
tikėtai atrado, kad jos 
protėviai yra kilę iš Mažosios 
Lietuvos. Jos ir Texas istorijos 
komisijos dėka 1995 m. 
birželio 3 d. Yorktovvn mieste 
buvo pastatyta paminklinė 
lenta pirmųjų emigrantų lie
tuvninkų garbei. Šioje lentoje 
yra aprašyta pirmųjų lietuv
ninkų, emigravusių į Texas, 
istorija, minimos jų pavardės 
bei gimtosios vietos ir teigia
ma, kad jie, tapę Amerikos pi
liečiais, įnešė nemažą indėlį į 
šios šalies kultūrą.
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Lietuvių dailės muziejus žengia 
į 2001-sius

Kai aktorius grįžta iš
gastrolių

Trijų autorių: Jono Dva
riškio fotografijos, Vaivos 
Senkutės piešiniai ir Min
daugo Vitkausko vitražai.

Mes dainingi. Taip galvoju 
apie lietuvius, lietuvių tautą, 
žmones, pasklidusius plačiai 
pasaulyje, ieškančius gyveni
mo gerumo ir tuo pačiu savos 
gyvenimo prasmės. Ar galėjai 
pagalvoti, važiuodamas i Lie
tuvių dailės muziejų, šių du
tūkstantųjų metų sausio 20-os 
vakarą, į trijų autorių parodos 
atidarymą, kad tai pasitvir
tins pačiu netikėčiausiu būdu, 
sėdėsi pilnutėlėje muziejaus 
salėje ir kartu su „Delčios” an
samblio dainininkėmis nuošir
džiai, džiugiai, gal kiek nostal
giškai niūniuosi, ar visu balsu 
trauksi romansą apie .juodą 
suknią su raudonais guzi- 
kais”. Etnografinis — folklori
nis ansamblis „Delčia”, kaip 
prisipažino vadovė, susibūrė, 
pasiilgęs tikrųjų autentiškų 
liaudies dainų, kurios surink
tos, keliaujant per Lietuvos 
žemę iš kaimo j kaimą, iš so
dybos j sodybą, lietuviško kai- 

j mo gryčiose, močiučių išdai
nuotas, kad išsaugotų, kad 
plačiau paskleistų. Algimanto 
Kezio pakviestos padainuoti, 
atidarant pirmąją šių metų

■ parodą Lietuvių dailės muzie-
■ juje, suprato, kad ne tik dai

nas galima iš senovės prikelti, 
kad iš tolimos praeities iš
saugotus, išslapstytus foto- 
kadruš, lygiai taip pat nuo
širdžiai ir kruopščiai sutvar-

■ kę, Marytė ir Vidas Nemickai 
; siūlo mūsų dėmesiui —

grožėkitės, prisiminkite tą to
limą tėvų ar senelių, prosene
lių gyvenimo laiką, užfiksuotą 
iki šių laikų nežinomo fotogra
fo, praskleiskite laiko klodą, 
nes tai, ką matome ekspozici- 
jpjer į— kadrai iš 1933-1940, 
jau riiekada nebus pakartoti ir 
tik išliks gyventi gerųjų šir- 

• džių bei rankų sušildyti.
Tai akimirkos, kai į mūsų 

mintis įsiveržia senieji laikai. 
Vaizdas yra ideali terpė, ku
rioje pasaulis ir daiktai iš

Trjjų dailininkų parodos atidarymo metu Lietuvių dailės muziejuje, Lemonte, dainuoja „Delčia”. 
Jono Kuprio nuotrauka.

Atidarant Jono Dvariškio, Vaivos Senkutės ir Mindaugo Vitkausko kūrinių parodų Lietuvių dailės 
muziejuje, iš dešinės: dr. Vidas Nemickas ir Marytė Ąžuolaitė Nemickienė, kurių rūpesčiu Jono Dva
riškio fotonuotraukoms suteiktas reikiamas dėmesys. Jono Kuprio nuotrauka.

skleidžia stiprią savitaigos 
jėgą ir priverčia fantaziją atsi
verti. Kai kuriem čia susirin
kusiem tie metai smarkiai nu
tolę, gal vaikystėje regėti, o 
gal tik iš pasakojimų nu
jaučiami, bet didesniam jaunų 
žiūrovų būriui tikrai nema
tyti, nežinomi — ir galimas 
daiktas, kad mes visi šiuose, 
nuo išnykimo išsaugotuose, 
kadruose ieškome savosios te
ritorijos, savų šaknų, sten
giamės susigrąžinti tuos skai
drius prisiminimus. Fotogra
fija parodo, koks yra, koks 
buvo pasaulis be mūsų pačių. 
Tikiu, kad fotografavimo 
džiaugsmas yra objektyvus 
džiaugsmas, ir dabar, tą va
karą, o vėliau, Lietuvių dailės 
muziejuje kiekvienas savaip jį 
pąjunta. Gal pajutusios jau 
praeito šimtmečio trisdešim
tųjų metų nuotraukų sklei
džiamą nuotaiką, „Delčios” 
dainininkės atsiliepė seniai 
negirdėtais romansais ir taip, 
kaip senovėje, dainavo: ramiai 
apie mirtį, apie gyvenimą, 
meilę ir taip jaukiai kaip 
„namuose”, kad net raginti ne
reikėjo, kai visi kartu uždai
navo.

Parodos atidarymo vakarą 
buvo sutiktas ir fotografo Jono 
Dvariškio fotonuotraukų Lie
tuva 1933-1940, Galerijoje iš
leistas katalogas. Nors Drauge 
jau skaitėme fotografo Jono 
Dvariškio foto juostų išlikimo 
mistinę istoriją, vėl noriu pa
cituoti kelis žodžius: „Susi
tikęs su Petru Ąžuolu Brook- 
lyne prie Šv. Mergelės Marijos 
Apreiškimo bažnyčios, prela
tas Juozas Antanavičius ati
davė tas nuotraukas Petrui 
Ąžuolui ir prašė kaip nors pa
rodyti jas pasauliui. Mes 
mėginame tai ir padaryti. Ma
rytė Ąžuolaitė-Nemickienė ir 
Vidas Nemickas”. Vartau kny
gą ir vis galvoju, kokia laimė, 
kad yra šie žmonės, pajutę ir 
įvertinę nuotraukų vertę, ro
dantys jas pasauliui.

Parodoje, kurią atidarė A. 
Kezys, trys autoriai, visi iš 

Lietuvos: šalia Jono Dvariškio 
nuotraukų, galime susipažinti 
su taip retai parodų salėse ek
sponuojama kūryba — tai 
piešiniai. Autorė Vaiva Sen
kutė iš Kauno, busimoji baldų 
ir grafikos kūrėja, bebaigianti 
studijas Vilniaus Dailės aka
demijoje. Laisvalaikio pomėgis
— piešti žmones, esančius, 
ateinančius, nueinančius, iš
nykstančius. Paveikslėliuose
— piešiniuose gražiai atsi
skleidžia žmogiško solidaru
mo, palaikymo, pritarimo, 
simpatijos tam piešiamam ob
jektui mintis. Kaip „žvilgsnis 
pro langelį” — matomai tai 
modernu, ramų, tvirtą piešinį 
pridengti lango rėmu ar nedi
dele plokštumėle. Su lengva 
doze primityvumo ir kažkiek 
ironijos piešinius papildo leng
vai geometrizuotų formų tapy
bos lapai. Kūrybos kryptis tik 
nujaučiama ir ji kelia daugiau 
klausimų, bet tai pirmoji pa
žintis, tad smagu, kad muzie
jaus direktorė Dalia Šlenienė 
atranda ir sudaro galimybę 
susipažinti su įvairiausio me
no kūrėjais. Dar rečiau, nei 
piešiniais, parodose galima 
grožėtis vitražu. Trečiasis šios 
parodos autorius — vitra- 
žistas iš Vilniaus, Mindaugas 
Vitkauskas, jaunas, bet jau 
daug pasiekęs savo profesijoje.

Dabartis — esamojo laiko 
tarpsnis, kai jauti šios akimir
kos žavesį, kai buvimas salėje, 
šalia erdvėje skriejančio skai
draus ir lengvo, plačiai spar
nus išskėtusio, paukščio kelia 
susižavėjimo ir nuostabos 
jausmus — juk tai vitražas. 
Esame įpratę, kad vitražas — 
plono įvairiaspalvio stiklo me
no kūrinys, užpildantis angos 
erdvę ir šviesos srautas, vie
nas svarbiųjų meninės įtaigos 
veiksnių, krentantis į patalpą, 
suteikia jai šviesią, žaiža
ruojančią, net mistinę nuo
taiką. Tikslią spalvos prasmę 
žinojo kūrėjai, kepdami žaliai, 
mėlynai, raudonai ar auksu 
spindinčius plonus vitražinius 
stiklus, švino juostele suriš-

Mindaugas Vitkauskas. „Tekantis šaltinis tekančios saulės 
šalyje”. 1994 m.

darni į vieningą kompoziciją.
Mūsų laikmetyje vyksta 

įdomūs dalykai: menų susilie
jimas — nubrėžti griežtą ribą 
tarp atskirų dailės šakų daro
si vis sunkiau, (bet ar reikia) 
sąvoka iškeliama į pirmą 
vietą, o medžiaga lieka tik 
priemone meninei idėjai iš
reikšti. Atrandamos naujos 
technologijos, eksperimentuo
jamos formoš. Vienas tų kū
rybingų, plačiau ieškančių 
menininkų yra vitražistas 
Mindaugas Vitkauskas.

1995-ais metais, baigdamas 
studįjas Vilniaus Dailės insti
tute (dabar Vilniaus Dailės 
akademija), jau džiugino vit
ražo gerbėjus ir žinovus; jo 
įspūdingi vitražai papuošė Ni
doje esančius prezidento poil
sio namus. Tai labai didelis 
darbas, pareikalavęs net trijų 
kruopštaus kūrybinio darbo 
metų. Jo vitražai puošia Vis
ta Duna viešbučių komplekso 
ir restorano patalpas Kanarų 
salose, Ispanijoje, Marijam
polės Vargdienių seselių vie
nuolyno, Kardiologijos centro 
Vilniuje ir kitų visuomeninės 
paskirties ar privačių pastatų 
interjerus. Mindaugas yra iš 
tų žmonių, kurie didelius dar
bus padaro be jokio savirekla
mos triukšmo: „Neturiu laiko 
reklamai, darbas prie vitražo 
atima mano visą laiką”. Pa
statų interjerams dažniausiai 
kuriamas klasikinis vitražas. 
Studijuodamas susidomėjo iko
nomis, mintis išsiliejo nedide
liais vitražais, greitai paskli
dusiais po pasaulį.

Mindaugas primena, kad jo 
diplominio darbo vadovu suti
ko būti žinomas prof. dailinin
kas vitražistas K. Morkūnas. 
Įvertino studentą, kuris jau 
buvo šioje srityje gerai pasi
darbavęs, puikiai įsigilinęs į 
nepaprastą vitražo gamybos 
technologiją, jau nuo pirmo 
kurso dirbdamas žinomiau
sioje Vilniaus Dailės kombina
to vitražo dirbtuvėje. Tai buvo 
puiki amato mokykla, todėl 
dabar, tuo metu, kai neturi 
rimtų užsakymų: „Lietuvoje 
dabar sunki finansinė situaci
ja, sako — be stogo negali gy
venti, o be vitražo gali”, tai, 
kurdamas mažuosius parodi
nius vitražus, viską atlieka 
pats: daro glazūrą, kepa stik
lą, stikliukus tvirtina folga. Jo 
parodiniai darbai atlikti Tifa- 
ni technologija. Kaip pats pa
aiškina: „Ši technologija atpa
laiduoja liniją — gali paišyti 

kaip pieštuku; kokį stiklą 
išpjausi, tokį ir įdėsi į vitražą, 
o su švinu to nepadarysi”.

Jo „Skrydis” prikausto žiū
rovo dėmesį, vitražo technika 
sukurta skulptūra „Mintis” 
siūlo giliau susimąstyti. Tai 
moters kūnas: pečių linija, 
rankos, liemuo, stikle sustin
gęs judesys. Metus laiko neat
sitraukdamas ją kūrė, labai 
sudėtingos pasvirusios jung
tys, o ir instaliaciją buvo sun
ku įrengti, vitražas turi švy
tėti iš vidaus. Vitražą tradi
ciškai formuoja rėmas. Paro
doje esantys kūriniai taip pat 
turi rėmą, tačiau j* kontūrą 
tirpdo neramus temos prasi
veržimas. Spalvomis ir linijų 
perspektyva vitraže išgau
namas tolis, bet menininko 
mintis žengia toliau, jis suku
ria dvisluoksnius vitražus. 
„Sode”, „Raudona meilė”, „Glė
byje”, ir kituose daugiaslu
oksnė faktūra sukuria iliuzinę 
gilumą, spalvos ima pulsuoti. 
Jo vitražuose darniai sutaria 
emocionalumas ir racionalu
mo pradai, spalvų skambėji
mas, gera kompozicija. Šalia 
spalvos, linijos, silueto, auto
rius mėgsta stiklo plokštumą 
padengti piešiniu —” Mėnulio 
katinėlis”, „Tuntas”, „Žirge
liai”, „Puodynė”, nevengia de
koratyvumo, ornamentikos. 
Metaforiškas požiūris į realy
bę leido sukurti savo ženklų 
sistemą, formų žodyną. Iš pir
mo žvilgsnio gausūs ir įvai
riausi Mindaugo kūrinių mo
tyvai sukrinta į gyvenimo 
meilės temą. .Jeigu aš piešiu 
meilę, tai turi būti šviesiau 
nei rojus — sako menininkas. 
— Jeigu aš piešiu rojų, tai turi 
būti‘šviesiau nei meilė. Jeigu 
aš noriu nupiešti moterį, tai 
turi būti moteris, kurią aš my
liu. Lengva ir skaidri”.

Meilės tema gyvenimui, 
kūrybai, žmogui, mūsų istori
jai, paslapties išsaugojimui 
jungia ir vienija šias tris paro
das. Tokį įvairialypį meną 
šiuo metu galima surasti Lie
tuvių dailės muziejuje Le
monte. Ir ten visada galite 
įsigyti meno kūrinių, vienin
telė vieta Amerikoje kur galite 
gauti M. K. Čiurlionio kūrybai 
skirtų leidinių, gaidų, pa
veikslų repordukcįjų, muzikos 
diskų. O jeigu domitės heral
dika, norite turėti savo Šeimos 
herbą, paieškokite muziejuje 
Mindaugo Vitkausko, jis galės 
jums jį sukurti.

Laima Krivickienė

Pasibaigus X Teatro festiva
liui Čikagoje, aktorius Petras 
Venslovas išskubėjo į Kauną, 
kur jo jau laukė kita šventė. 
Valstybės teatras rengėsi sa
vo 80-ąjam jubiliejiniam gim
tadieniui. 1920 metais gruo
džio 19 dieną H. Zudermano 4 
veiksmų drama „Joninės” (rež. 
J. Vaičkus) buvo padėtas pa
matas Valstybės teatrui. Nuo 
to laiko daug vandens nu
tekėjo, sukosi istorijos ratas 
—keitėsi režisieriai, aktoriai, 
repertuaras. O teatras kvietė, 
tebekviečia ir vilioja savo ram
pos šviesomis anapus ir šia
pus Atlanto esančius. Akto
rius Petras Venslovas atidavė 
šiam teatrui beveik 30 savo 
gyvenimo metų, taigi jam ir 
teko didelė atsakomybė už 
šventės parengimą. Daugiau 
nei simboliška, kad XX 
šimtmečio pabaigoje — ir Ten 
ir Čia vyksta teatro šventės. 
Tai dar kartą įrodo, kad teat
ras gyvas, ir dar ilgai gyvuos. 
Reikšminga ir tai, kad toks 
profesionalus aktorius, kaip P. 
Venslovas, buvo tas tiltas, ku
ris sujungė abu krantus, abi 
šventes, abu teatrinius gyve
nimus, lyg patvirtindamas ma
no teiginį apie amžiną teatro 
buvimą. Šios didelės šventės 
jam, profesionalui, buvo dva
sios atgaiva ir palaima. Pasi
baigus džiaugsmingam teat
riniam šurmuliui Kaune, 
kalbinu aktorių jo darbo vie
toje — teatre.

— Aktoriau, teatrinis gy
venimas Lietuvoje žino
mas, o kaip, sakykite, Či
kagoje vyko šventė, kas pa
liko didžiausią įspūdį? Ką 
pajutote būdamas ten tarp 
bendraminčių?

— Nors dabar jau žiema ir 
Čikaga užklota storu sniego 
sluoksniu, bet mano atmintyje 
tas vėlyvas ruduo aname 
tūkstantmetyje, kai Čikagoje 
lįjo, bet nemaža dalis lietuvių 
vakarais rinkdavosi į Jauni
mo centrą. Koks susitikimų 
džiaugsmas, spindintys vei
dai, juokas.

Tai — šventė, dešimtoji tau
tinio teatro šventė. Visi renka
si į didžiąją salę, kad patirtų į 
nieką neiškeičiamą teatrinį iš
gyvenimą. Rodos, girdi tą tylą, 
tą norą išgirsti ir suprasti nuo 
scenos sakomą žodį. Žinoma, 
komiškas situacįjas palydi 
žiūrovų juokas ir šypsenos. 
Kai baigiasi spektaklis — plo
jimų griūtis, šūksniai „bravo”, 
laimingi kūrėjų veidai, sveiki
nimai, gėlės... Argi įmanoma 

Virginija Paplauskienė kalbasi su aktorium Petru Venslovu, 
grįžusiu iš viešnagės Šiaurės Amerikoje.

užmiršti tokią teatro šventę?
— Vienas pagrindinių 

Jūsų kelionės tikslų buvo 
dalyvauti, pravesti šį festi
valį, bet turėjote ir savo 
aktorinio meno vakarų, ža
vių susitikimų akimirkų. 
Gal galėtumėte plačiau 
apie tai papasakoti.

— Teatro festivalis vyko 
Čikagoje, Jaunimo centre, bet 
organizacinis komitetas su
manė tarsi praplėsti festivalio 
geografiją. Mano vakarai 
„Vieno aktoriaus teatras, arba 
antrasis eilėraščio gyvenimas” 
buvo surengti New York, 
VVashington, DC, Daytona, 
Cleveland, Detroit. Esu nepa
prastai dėkingas šių bendruo
menių vadovams, pagalbinin
kams. Esu dėkingas visiems, 
kurie taip šiltai mane sutiko 
ir įvertino. Tai buvo nuostabi 
kūrybinė kelionė, lietuviško 
žodžio kelionė.

Be šių susitikimų organiza
toriai patikėjo didelį vaidmenį 
pačiame festivalyje: mano kū
rybiniu vakaru prasidėjo de
šimtasis teatro festivalis, bu
vau vertinimo komisijos na-' 
rys, vadovavau žymenų įteiki-, 
mo iškilmėms.

— Ar pajutote išeivijos 
teatro pulsą? Kuo»jis gyve
na, kokios kryptys, tenden
cijos?

— Teatras ne tik atspindi, 
bet ir kuria gyvenimą. K. Sta- 
nislavskis sakė, kad teatras 
prasideda nuo rūbinės. Man 
rodos, kad teatras prasideda 
nuo scenos, nuo literatūros. 
Jis niekada neprasidwla iš 
naujo su kiekviena ateinančia 
karta.

Kas domisi teatru, žino, ko
kias tradicijas turi išeivijos 
teatras, kuriam ypač rūpėjo 
gera literatūra, t.y. dramatur
gija. Antanas Škėma, Algirdas 
Landsbergis, Kostas Ostraus
kas — tai dramaturgai, kurie 
ne tik rašė pjeses, jie formavo 
teatro supratimą, mūsų san
tykį į jį.

Labai džiaugiuos, kad šiame 
jubiliejiniame festivalyje buvo 
pagerbtas A. Škėmos atmini
mas, taip jaudinančiai ir ta
lentingai suvaidinta jo drama 
„Žvakidė”.

Koinedįjos mėgėjai irgi ne
buvo nuvilti. Jiems buvo skirti 
T. Rutkausko ir V. Alanto vei
kalai.

Naujai dramaturgijai atsto
vavo M. Ivaškevičius. Jo pjesė 
„Kaimynas” buvo teigiamai 
įvertinta Lietuvoje.

Nukelta į 3 psl.
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Eglės Juodvalkės autobiografinių apybraižų knygos Cukraus kalnas sutiktuvėse š.xn. vasario 4 d. 
Lietuvių dailės muziejuje, Lemonte. Iš kairės: aktorė Audrė Budrytė, dr. Gediminas Batukas, autorė 
Eglė, Algirdas Titus Antanaitis, kanklininkės — Genė Razumienė ir Aušra Bužėnaitė.

Susitikimas su karalaite nuo 
Cukraus kalno

Sekmadienį, vasario 4 d., 
Lietuvių dailės rr. .,uejuje, Le- 
mont, Illinois, J' LB Kul
tūros taryba sur. .-e jaukią 
popietę — susitikimą su poete 
(jau dabar ir beletriste) Egle 
Juodvalkė bei jos vėliausia 
knyga Cukraus kalnu. Gamtai 
nusišypsojus palankiu žiemos 
oru, į salę susirinko nemažai 
Eglės ir literatūros gerbėjų.

Susitikimą trumpa įžanga 
pradėjo Kultūros tarybos 
pirm. Marija Remienė, o toli
mesnė programos eiga sklan
džiai bangavo be pranešėjų 
įsiterpimų. (Kiekvienas sve
čias prie įėjimo į salę buvo ga
vęs išspausdintą programėlę.) 
Nemažai popietės dalyvių jau 
rankose laikė Eglės Juod
valkės knygą, nekantriai lauk
dami, ką apie ją pasakys Al
girdas Titus Antanaitis, kurio 
įžvalgumu ir literatūriniu iš
prusimu ypač pasitikima. De
ja, šį kartą teko kiek nusivilti, 
nes prelegentas pasitenkino 
tik turinio atpasakojimu, net 
neužsimindamas apie knygos 
literatūrinę pusę — stilių,

Diabeto simptomai jau buvo 
žinomi Egipto klestėjimo lai
kais, tik tuo metu liga nebuvo 
vadinama cukralige ir ligoniai 
nekovojo su „cukraus kalnu”, 
kaip Eglė Juodvalkė.

Yra įvairių diabeto rūšių, 
bet šiuo atveju kalbėsiu apie 
„Diabetes mellitus”. Tai daž
na ir labai aštri metabolinė 
(lietuviškai — medžiagų apy
kaitos) liga. „Diebetes melli
tus” liga suserga apie vienas 
proc. žmonių. Simptomatinio 
diabeto diagnozė nėra kompli
kuota: jeigu paciento šlapume 
randama cukraus (medici
niškas terminas — hypergly- 
cemia), gydytojui diagnozė yra 
labai aiški — cukraligė.

Ši liga charakteringa įvai
riais medžiagų apykaitos ne
normalumais (metabolic ab- 
normalities) — pakeičia regė
jimą, nervus, kraujo indus ir 
kitus organus. Diabeto simp
tomai įvairūs ir kai kuriais at
vejais nėra per daug kompli
kuoti. Dažniausiai pacientas 
kreipiasi pas gydytoją, kai 
įvyksta staigios ir labai sun
kios medžiagų apykaitos ap
raiškos (acute metabolic de- 
compensation). To pasekmė — 
diabetinė koma — sąmonės 
praradimas.

Trumpai paminėsiu gene
tiką (paveldėjimą). Cukraligė 
dažnai atsiranda pas asmenis, 

kalbą, minčių dėstymą. Jau 
anksčiau susipažinusiems su 
Cukraus kalnu tas sukėlė nu
sistebėjimą, o busimieji skai
tytojai pradėjo abejoti, ar ne
padarė klaidos, įsigydami 
knygą. Galbūt labiau klausy
tojus sudomino A.T. Antanai
čio, kaip buvusio „Antro kai
mo” prievaizdos, keli sakiniai 
apie Eglės Juodvalkės dalyva
vimą „Antro kaimo” trupėje.

Antrasis popietės prelegen
tas — dr. Gediminas Balukas. 
Kai kam net buvo neaišku, dėl 
ko gydytojas pakviestas kal
bėti apie šią knyg'4- Abejones 
išblaškė beveik patys pirmieji 
dr. Baluko sakiniai: publika 
sukluso ir su dėmesiu išklausė 
jo paskaitos, apimančios ne 
tik cukraligės išsivystymą, li
gos poveikį asmeniui, ypač, 
kai cukraligė-diabetas pasi
reiškia anksti (Eglė pradėjo 
sirgti, būdama 5 metų am
žiaus), bet taip pat šiltai atsi
liepė apie knygą Cukraus kal
nas. Klausytojams dr. Baluko 
paskaita paliko gerą įspūdį, 
todėl ją prijungiame prie šio 

Eglė ir jos kova su gyvenimo
„bendrakelei ve"

kurių šeimos nariai sirgo dia
betu, nors paveldėjimo me
chanizmas nėra visiškai aiš
kus. Cukraligės pirminė prie
žastis yra kasos (pancreas) 
gaminamo harmono — insuli
no — trūkumas. Insulinas 
veikia į angliavandenių apy
taką (metabolism).

Perskaičiau Eglės Juodval
kės knygą su įdomumu, taip 
pat turėjau progą pasikalbėti 
su autore. Diskutavome jos 
kovą su diabetu. Gydymas ir 
ligos problemos pasunkėja, li
goniui susirgus jauname am
žiuje: Eglė susirgo diabetu, 

Eglės Juodvalkės knygos sutiktuvėse vasario 4 d. Iš kairės: JAV 
LB Kultūros tarybos pirm. Marija Remienė, Cukraus kalno au
torė, dr. Gediminas Balukas.

popietės paminėjimo.
Daug gyvumo programon 

įnešė Eglė Juodvalkė ir Audrė 
Budrytė, vaizdžiai paskaityda- 
mos porą ištraukų iš Cukraus 
kalno. Taip pat maloniai nu
teikė kanklininkės Genė Ra- 
zumie..ė bei Aušra Bužėnaitė, 
ne tik pakankliuodamos, bet 
ir padainuodamos. Galima sa
kyti, tai buvo jų debiutinis 
pasirodymas platesnei publi
kai. Reika tikėtis, kad nebus 
paskutinis ir turėsime dar ne 
vieną progą p&sidžiaugti gra
žia kanklių muzika bei at
likėjomis. G. Razumienė yra 
Čikagoje ir Lemonte veikian
čios Meno mokyklėlės (įstei
gėja ir vedėja — Ligija Taut- 
kuvienė) kankliavimo mokyto
ja, o A. Bužėnaitė jau toli pa
žengusi tų pamokų lankytoja.

Pasibaigus programai, pub
lika apspito Cukraus kalno 
autorę, norėdama įsigyti jos 
autografą. Ant prekystalio 
greitai nebeliko nei vienos 
knygos.

D.B.

būdama penkerių metų.
Visi turbūt suprantame, 

kaip sunku penkerių metų 
vaikeliui išaiškinti cukraligę, 
o dar sunkiau vaikui suprasti 
diabeto gydymo eigą. Ligoniu- 
kai greitai pajunta cukraligės 
pasekmes — pakeista ir ne
skani dieta, žaidimas su drau
gais ribojamas, sportas taip 
pat mažinamas. Vaikai jau
čiasi atskirti, negali laisvai 
draugauti su kitais vaikais, ir 
dėl to gali atsirasti įvairios 
psichologinės problemos. Vais
tai (insulinas) yra duodami in
jekcijomis. Tas vaiką pradžio-

Dramos konkursas
JAV LB Kultūros taryba 

skelbia Dramos konkursą 
(dramos, tragedijos, komedi
jos). Premijų mecenatas — dr. 
Jonas Adomavičius. Pirmai 
premijai skiriama 2,000 dol. 
suma, o antrai — 1,000 — dol.

1. Veikalas turi būti naujas 
ir niekur neskelbtas, para
šytas rašomąja mašinėle; pa
geidaujama dvigubas tarpas 
tarp eilučių.

2. Pageidaujama dviejų — 
trijų veiksmų drama.

3. Veikalo trukmė ne ilgiau 
kaip dvi su puse valandos.

4. Ne daugiau kaip dešimt 
veikėjų.

5. Tema — iš lietuvių gyve
nimo tėvynėje ar už jos ribų 
(iš praeities ar šių dienų).

6. Dekoracijų ir pastatymo 
atžvilgiu pritaikytas nedidelei 
scenai ir patogus gastrolėms.

7. Premijuoto veikalo auto
rius (ė), dalyvaudamas (a) 

Genė Razumienė (kairėje) ir Aušra Bužėnaitė atlieka programą 
knygos Cukraus kalnas sutiktuvėse vakario 4 d.

je neigiamai veikia. Autorė paskaitų ciklą, diskutuojant 
Eglė apie savo vaikystę daug . pacientų paveldėtas ligas (epi- 
nepasakoja. Paaugusi ji prade- lepsiją, diabetą ir kt.) bei jų 
da pati domėtis,diabetu: simp- įtaką į asmens talentą, asme- 
tomais, ilgalaikėmis kompli- nybės ugdymą.
kacijomis, gydymu, dieta ir t.t.

Cukraus kalno autorė, dau
giau susipažinusi su savo liga, 
knygos pradžioje lyg ir išsako 
savo credo: „Jei diabetą cukri- 
ninkas laiko priešu, jis toks ir 
tampa. Jei per daug susi
bičiuliaujamo išdavystės palie
ka gilias žaizdas. Gal geriau
siai cukraligę laikyti gyveni
mo kelionės bendru, su kurio 
nepastoviu ir iš anksto ne
nuspėjamu elgesiu reikia no
rom nenorom susigyventi”.

Iš knygos puslapių paaiš
kėja, kad autorės — diabetikės 
nuomonė apie savo negalias 
buvo teisinga — cukraligę lai
kyti gyvenimo kelionės bendri
ninke. Ligonė liūdi ir verkia, 
kai diabetas palieka gilias fi
zines bei dvasines žaizdas, bet 
ji džiaugiasi po pirmo laimėto 
mūšio su savo priešu, po 
sėkmingo inksto persodinimo. 
Kova buvo, tiesa, laimėta, bet 
karas dar nebaigtas.

Eglė, kovodama su savo 
„cukraus kalnu”, labai jaut
riai ir spalvingai aprašo savo 
ligos eigą. Kartais ji įsivelia į 
labai pavojingas situacijas ir 
atsiduria ligoninėje, bet vis
kas baigiasi laimingai. Antras 
didysis mūšis su diabetu buvo 
taip pat laimėtas po sėkmingo 
kasos persodinimo.

Eglės Juodvalkės knygą 
Cukraus kalnas skaičiau ne 
tik su įdomumu, bet ir entu
ziazmu. Autorė yra puikiai su
sipažinusi su ligos Komplika
cijomis, jas diskutuoja profe
sionaliai ir spalvingai. Eglė 
gimė ir augo Amerikoje, giliai 
patriotiškoje ir lietuviškoje 
šeimoje. Jos lietuvių kalbos 
žodynas ir literatūriniai gabu
mai žavi skaitytoją — to 
galėtų pavydėti ir Lietuvoje 
gyvenantys rašytojai.

Man baigus medicinos mok
slus pokario Austrijoje bei Vo
kietijoje ir dirbant universite
to klinikose, teko taip pat 
klausyti psichologijos paskai
tų, kurios buvo įjungtos į pri
valomas disciplinas. Pamenu

konkurse, suteikia išskirtinę 
teisę išeivijos teatrams vei
kalą statyti pasirinktu laiku ir 
pasirinktose vietose.

8. Nepremįjuoti veikalai bus 
grąžinti autorių nurodytu ad
resu. Veikalą pasirašyti slapy
vardžiu, siunčiant veikalą, 
kartu įdėti ir atskirą, užkli
juotą voką su autoriaus (ės) 
pavarde ir vardu, adresu ir 
telefono numeriu. Ant voko 
viršaus užrašyti slapyvardį. 
Veikalus prašoma siųsti iki 
2002 m. vasario 16 dienos šiuo 
adresu: Mr. Leonas Narbutis 
(LB Kultūros tarybos vice- 
pirm.) 216 Main Street Le- 
mont, IL 60439, USA.

Kviečiame Lietuvos bei išei
vijos rašytojus gausiai daly
vauti ir praturtinti lietuvių 
teatrą naujų veikalų derliumi.

Marija Remienė
JAV LB Kultūros tarybos 

pirmininkė

Gilų įspūdį paliko vieno 
žymiųjų rusų rašytojų Feodor 
Dostojevskio gyvenimo ir jo 
parašytų knygų nagrinėjimas. 
Rašytojo dukters žiniomis, jo 
protėviai 17 a. iš enografinės 
Lietuvos atsikėlė į Ukrainą. 
Rašytojas sirgo nuomario liga 
— epilepsija. Minėto seminaro 
pagrindinė mintis: epilepsijos 
įtaka rašytojo talentui. Ar jo 
talentui daugiau įtakos turėjo 
liga, ar paveldėti genai? Taip 
pat buvo nagrinėjami jo raštai 
po ir prieš epilepsijos priepuo
lius. Laimėjo fiziologija: disku
sijų metu įrodyta, kad rašytojo 
genai ir tuo pačiu genijus, at
ėjo iš jo šeimos. Genai yra am
žini, o epilepsįjos priepuoliai 
laikini ir trunka neilgai.

Panašią analogiją galima 
išvesti ir iš Cukraus kalno au
torės — poetės, rašytojos Eg
lės Juodvalkės autobiografi
nės knygos. Siužetą sudaro du 
pagrindiniai veikėjai — Eglė 
ir cukraligė. Turinys — Eglės 
kova su „cukraus kalnu”, am
žinuoju jos priešu. Tos kovos 
rezultatai ne visuomet geri, 
tačiau ilgainiui karas buvo 
laimėtas.

Perskaičius knygą, peršasi 
mintis: ar Eglės Juodvalkės — 
poetės, rašytojos — talentas 
būtų toks pat, jeigu „cukraus 
kalnas” — diabetas netrukdy- e išeivijos teatras ypatingą dė
tų jos gyvenimo? Remiantis 
minėtomis diskusijomis apie posakis 
rašyt. Dostojevskį, paveldė
jimas ir talentas, paveldėtas iš 
tėvų ar protėvių, viršija nega
lią. Kitaip sakant, talentas 
išlieka stiprus, nors spaudžia
mas diabeto sunkumų.

Eglė gimė „po laiminga 
žvaigžde” — sulaukė medici
nos technologijos pažangos ir 
laimėjo kovą su savo „cukraus 
kalnu”. Naujas persodintas 
inkstas Eglės globoje gerai 
laikosi jau 15 metų. „Cukrinis 
kalnas” nugalėtas. Linkime 
autorei kurti naujus poezijos 
pavasarius, turtinti lietuvių 
liteFatūrą svetur ir tėvynėje.

Dr. Gediminas Balukas

Kai aktorius grįžta iš gastrolių
Atkelta iš 2 psl. gį veikalą, 
kur veiksmas vyksta vienu 
metu keliais planais, kur rea
lybė persipina su vizįja — 
buvo įdomu stebėti, analizuo
ti, diskutuoti.

Manau, kad dešimtasis teat
ro festivalis su jam būdinga 
žanrine įvairove: drama, ko
medija, šiuolaikine pjese, poe
zija — save puikiai pateisino, 
tai liudija žiūrovų reakcija, at
siliepimai.

— Įteikėte nemažai ap
dovanojimų, pagerbėte ne 
vieną aktorių. Bet visuo
met lieka veidai ir vardai, 
kuriuos norėtųsi atskirai 
paminėti. Ar Jums, kaip 
vertinimo komisijos nariui, 
tokie vardai išliko?

— Manau, kad teatrinį iš
gyvenimą galima patirti, tik 
nusimetus visas pareigybes ir 
prievoles, visus nusistatymus 
ir kritikavimus.

Žodžiu, buvau eilinis festiva
lio žiūrovas, kurio supratimu, 

mesį skiria aktoriui. Yra toks 
„režisierius numirė 

aktoriuje”, jis tarsi išnyko, 
tapo nematomu, bet į sceną 
išvedė aktorių. Supratau, kad 
režisieriams mažiausiai rūpi 
sceniniai efektai, triukai, me
taforos... Spektaklių kūrėjai 
visą dėmesį sutelkę į mizan
sceną, aktorinį bendravimą, 
kalbą.

Festivalis buvo turtingas ak
torinėmis sėkmėmis, todėl 
vertinimo komisijai buvo ne
lengva, skiriant žymenis.

Be apdovanotojų, norėčiau 
pažymėti Eglės Juodvalkės, 
Dalios Vaisaitės, Arūno Žen- 
tiko, Jono Variakojo aktori
nius darbus iš „Žaltvykslės”, 

Sauliaus Pauliukonio, Marijos 
Kalvaitienės iš „Aukuro”; Ele
nos Valauskienės ir Ingridos 
Pivorifltės iš .Aitvaro”; Aman- 
do Ragausko ir Alekso Mic
kaus ryškius vaidmenis iš Los 
Angeles dramos sambūrio.

Dar ne vieną aktorinį darbą 
galėčiau išvardinti, bet artis
tams geriausias įvertinimas 
— salės reakcija, kurią jie pa
tys geriausiai pajuto.

— Kokie jausmai apima, 
pasibaigus teatrinei šven
tei? Ką palinkėtumėte XI 
teatro festivaliui, kuris 
netrukus įvyks šiame nau
jame šimtmetyje?

— Pirmiausia linkėčiau, kad 
jis įvyktų. Kad išliktų visi 
kūrybiniai vienetai (sveikin
čiau, jeigu atsirastų ir naujų). 
Kad neišblėstų kūrybinis neri
mas, ieškojimai ir entuziaz
mas. Kad spektaklių kūrėjai 
nesidairytų į šalis, netenkintų 
publikos reikalavimų, nepatai
kautų jai, o vestų ją, pasi
kliaudami tik vienu, savo vidi
niu balsu ir siekdami tik vie
no, kuo geresnio meninio re
zultato.

Bet, kad būtų, vienuoliktasis: 
teatro festivalis, turėjo įvykti 
dešimtasis, kuriuo galiu tik 
pasidžiaugti ir padėkoti LB 
Kultūros tarybos pirmininkei 
Marijai Remienei, festivalio 
organizacinio komiteto pirmi
ninkui Leonui Narbučiui ir 
visam ruošos komitetui, kad 
išjudino tokį nelengvą teatro 
vežimą, į kurį susodino mus 
visus, kad norėtume tarti tuos 
pačius žodžius: „O brangi lie
tuviškoji, Šventa kalba pri
gimtoji...”

Kalbėjosi
Virginija Paplauskienė
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• Leidiniai
Kultūrinio žurnalo
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jubiliejus
Vyresnioji išeivijos karta, be 

abejo, gerai prisimena Kaune 
leistą kultūrinį žurnalą Nau
joji Romuva. 1931 m. jį įsteigė 
ir iki sovietinės okupacijos 
pradžios redagavo, tuomet 
garsėjęs kultūrininkas, žur
nalistas Juozas Keljuotis, vė
liau kalėjęs sovietiniuose lage
riuose.

1994 m. Naująją Romuvą 
Vilniuje atgaivino ir iki tra
giškos žūties redagavo jaunas 
kultūrininkas poetas Vaidotas 
Daunys. Vilniuje, Rašytojų 
klube įvykusiame šio leidinio 
70-mečio paminėjime buvo 
pabrėžtas ypač svarus V. Dau
nio vaidmuo, šiame žurnale 
puoselėjant J. Keliuočio tradi
cijas. Beje žurnalo veikloje ir 
dabar dalyvauja V. Daunio 
žmona Raimonda. Pasak da
bartinio Naujosios Romuvos 
redaktoriaus Andriaus Konic- 
kio, Raimonda dažnai lankosi 
redakcijoje, kurios darbuotojai 
ją laiko sava. Ir jubiliejiniame 
vakare ji koncertavo kartu su 
savo dukromis, saugančiomis 
šviesų savo tėvelio atminimą.

Kalbėjęs redaktorius A. Ko
nickis apibūdino šiandieninį 
žurnalą. Jo svarbios temos — 
įvairios Lietuvos kultūros ty
rinėjimai, pasaulinės kultū
ros akiračiai. Nuolatiniame 
skyrelyje „Lietuvos istorijos 
atspindžiai” pateikiamas nau
jas žvilgsnis į atmintinus arba 
primirštus mūsų krašto istori
jos įvykius. Kitame skyrelyje 
„Mokyklos langas” spausdina
mi sėkmingiausios mokslei
vių, jaunimo įžvalgos į rimtąją 
žodinę kūrybą. Spausdinami 
taip pat pokalbiai su svarbiau
siais Lietuvos kultūros žmo
nėmis, poleminės diskusijos, 
svarstymai apie teatrą, lite
ratūrą. Žurnale savo straips
nius skelbia Lietuvos filosofai, 
literatūrologai. Skyrelyje 
„Vertimų dirbtuvė” mėginama 
giliau panagrinėti, sulietuvin
ti pasaulinės klasikos teks
tus.

Žurnalo puslapiai atviri išei
vijos autoriams, rašoma apie 
užsienio lietuvių kultūrinę 
veiklą, jos reikšmę Lietuvai. 
Įdomus 2000 metų paskuti
niame Naujosios Romuvos nu
meryje spausdinamas filosofo 
J. A. Krikštopaičio straipsnis 
„Kūrybinė išeivijos galia”. Pri
sitaikyti prieglobstį suteiku
sioje šalyje žmonėms sekas 
įvairiai, rašo autorius. Vieni 
sugeba savo kūrybinėje veik
loje naudotis gimtosios kal
bos lobynu. Kitiems užbrau
kus praeitį, nepavyksta išsi
vaduoti: jie lieka praeities jau 
lemtingai „pažymėti”.

Straipsnio autorius J. A. 
Krikštopaitis per kelių išeivi
joje atsidūrusių kūrybingų as
menybių patyrimo prizmę, 
pavadina gimtosios šalies kul
tūros lobynu gyvenančiųjų 
svetur kūrybos pobūdį, pridur
damas, jog žymiosios mūsų 
tautiečių asmenybės įrodė, 
kad išeivijoje jų sukurti pa
saulinio masto kūriniai, moks
liniai darbai, sugrįžę į tėvų 
kraštą, gali tapti taip pat ir jų 
tėvynės vertybe. Taip, pavyz
džiui, sugrįžta, pasauline ver
tybe tapę, A. J. Greimo inte
lektualinės veiklos rezultatai, 
praturtindami ir Lietuvos kul
tūrą. „Lietuvos etnologams at
siranda puiki proga, remiantis 
A. J. Greimo moksliniu paliki
mu, daryti kokybinį šuolį: nuo 
tautosakos bei folkloristikos 
aprašinėjimo pereiti prie da

bartinių mitologijos tyrimų 
metodų, siūlančių semantinio 
kodo nustatymo būdus, — ra
šo J. A. Krikštopaitis. — Kny
goje Tautos atminties beieš
kant A. J. Greimas paprastai 
ir akivaizdžiais pavyzdžiais 
pailiustravo naujų metodų tai
kymą lietuviškų tekstų anali
zei, tuo žingsniu lyg ir stumte
lėdamas mūsų humanitarus 
iš klasikiniu būdu ariamos 
dirvos vagų”.

Marija Gimbutienė, pasitel
kusi Europos mitologijas, folk
lorą ir lingvistikos įžvalgas, 
išvydo tai, ko negalėjo paste
bėti, kruopščiai ir sąžiningai 
dirbantys, mūsų mokslinin
kai, kurių intelektualiniai po
reikiai apsiribojo siaura spe
cializacija, toliau rašo auto
rius. Jis taip pat apibūdina 
Jono Meko įtaką Lietuvos kul
tūrai, kino menui: „Globalinės 
civilizacijos kasdienybė, fiziš
kai įkalinusi Joną Meką, su
teikė jam stiprių impulsų kur
ti laisvą, dogmas laužantį, 
savąjį intelektualinį pasaulį, 
rašoma straipsnyje. Poetas, 
kino meno žmogus visur ir vi
sada ieško dar nesužalotų 
kampelių, kurie sutaptų su 
gimtaisiais Semeniškiais, jam 
nuolatos bylojančiais apie dar 
Neprarastą rojų. Tikros gam
tos ir žmogaus prigimties 
idealas poeto sieloje išaugo 
kaip ištikimybė kasdienybės 
stebuklui, panirusiam atmin
tyje ir etninėje kultūroje. Apie 
tai byloja visa J. Meko kūryba

Lietuvių kalbos lobiai 
po kukliais viršeliais

Antanas Klimas. Kalbos 
puošmenos ir pabiros. Vilnius, 
2001 m. Spausdino P. Kaliba- 
to II „Petro ofsetas”, Žalgirio 
g. 90, 2600 Vilnius. Kaina su
tartinė; minkšti viršeliai, 80 
psl.

Galbūt pro šią, kuliai atro
dančią, knygelę nepastebėjęs 
praeitų ne vienas paviršuti- 
niškesnis pirkėjas, tačiau 
prarastų didelį lobį! Po tuo 
kukliu apdaru slypi masinan
tys lietuvių kalbos deiman- 
čiulcai, kuriuos, ypač šiuo me
tu, kai gimtoji kalba teršiama 
svetimybių antplūdžiu, verta 
prisiminti, įsisavinti ir vartoti.

Pratarmėje autorius rašo: 
„Jau seniai žinoma' kad lietu
vių kalba yra pati archa
jiškiausia, pati senoviškiausia 
iš visų gyvųjų indoeuropiečių 
(ide.) kalbų. O svarbiausia yra 
tai, kad lietuvių kalba turi la
bai senų bruožų visuose kal
bos lygiuose: ir garsyne (fone
tikoje, fonologijoje), ir grama
tikos sandaroje (linksniuotės, 
asmenuotės, dalyviai...), ir žo
dyne, ir sintaksėje (žodžių

Naujosios Romuvos red. Andrius Konickis (iš kairės) ir žurnalo atkūrėjo Vaidoto Daunio šeima — 
dukterys Vita-Marija, Elena , Raimonda Daunienė ir jos dukros Kotryna, Joana. A. Žižiūno nuotr.

ir du pastarųjų metų doku
mentai: knyga Laiškai iš Nie
kur ir kalba, pasakyta Vytau
to Didžiojo universitete, kai 
jam buvo įteiktas menų gar
bės daktaro diplomas”.

Filosofas J. A. Krikštopaitis 
pamini ir į Australijos žemyną 
nublokštą, mūsų tautietę poe
tę Lidiją Šimkutę. Ji neturėjo 
savųjų vaikystės Semeniškių, 
kaip J. Mekas, bet Prarasto 
rojaus gabalėlius jai dovanojo 
tėvų kalba, tapusi jos ištiki
mybės įrodymu ir savasties 
raiška.

Žurnalas Naujoji Romuva 
išeina keturis kartus metuo
se. Numerio kaina —• 5 litai. 
Jei kas pageidautų, sakė re
daktorius, įvairiais būdais re
dakcija žurnalą galėtų pasiųs
ti ir užsienio lietuviams. Re
dakcijos adresas: Latako g. 6, 
2001 Vilnius; e-mail:

• nromuva@takas.lt

Algimantas A.Naujokaitis

tvarka, sakinių sandara), ir 
žodžių daryboje. ... Antra ver
tus, lietuvių kalba niekados 
nėra buvusi susenęs, neran
gus dinozauras. Tai gyva, 
šmaikšti, įdomi kalba, ji pati 
pridėjo, išrado, sudarė nauju 
formų, kurių niekados nėra 
buvę nei ide. prokalbėje, nei 
kurioje giminiškoje kalboje...”

Ir kaip tik dėl tos prie
žasties — dėl to lietuvių kal
bos gyvumo — ši knygelė ver
ta ypatingo dėmesio, ypač 
tiems, kurie griebiasi sve
timžodžių, tvirtindami, kad 
savo kalboje neįmanoma tiks
liai išsireikšti.

Turinį sudaro kai kurios 
gramatikos taisyklės (garsai, 
kirčiavimas, kalbos dalys ir 
kt.), bet eiliniam skaitytojui 
bus įdomiau „kalbos šmaikš- 
tybės”: gamtos garsai, mįslės, 
kodėl lietuvių kalbą kita
taučiams sunku išmokti, vel
nio paminėjimas, įdomūs po
sakiai (idiomos) ir pan. Iš tų 
įdomių posakių šimtinės siū
lome kelis — susipažinimui 
(psl.53-58):

Vaizdingi posakiai paįvairi
na, pagyvina kalbą. Pavyz
džiui, jeigu norime pasakyti, 
kad kas nors turįs labai daug 
pinigų, galima sakyti:

Jonas turi daug pinigų;
Jonas yra labai turtingas;
Jonas turi pinigų kaip šieno;
Pinigų kaip šieno yra idio

ma, reiškianti „labai daug; di
delį kiekį; krūvas”... Pvz.:

akis draskyti (išdraskyti) — 
kam įžūliai prikaišioti, ką 
nors nemandagiai užsipulti; 
rėkti, bartis su kuo nors (pa
prastai vyresniu);

ant liežuvio valkioti — 
skleisti gandus (apie ką); ap-

Labai naudingas leidinys
Iš Vilniaus atkeliavo dar 

„šiltas” — sausio viduryje iš
spausdintas Muzikos kalendo
rius. Tai jau vienuoliktasis 
panašaus pobūdžio leidinys, 
šis — skirtas 2001-siems me
tams.

Kaip rašo jo sumanytojas ir 
leidėjas, muzikologas Vaclo
vas Juodpusis, „pradėtas leisti 
vos tik Lietuvai atgavus ne
priklausomybę, jis kasmet lie
čia vis daugiau muzikos istori
jos faktų, Lietuvos žmonėms 
bandoma pristatyti kuo dau
giau lietuvių muzikų”. Tad ir 
puslapių skaičiumi šių metų 
Kalendorius yra didžiausias 
— 132 psl.

Nors leidinys vadinasi Ka
lendoriumi, tačiau jis mažai 
panašus į kitus, Lietuvoje lei
džiamus, kalendorius. Gal tik 
tuo, kad iš eilės nuo sausio 1 
ir gruodžio 31 d. yra pažy
mima, kurie muzikinės srities 
žmonės yra gimę ar mirę, o 
taip pat paminima, kokie mu
zikinio gyvenimo įvykiai atsi
tikę.

O tų vardų ar sukakčių čia 
paminėta ne .viena šimtinė. 
Kai kurie asmenys ar įvykiai 
yra ■ išryškinami ilgesniais 
rašinėliais ar net straipsniais. 
Leidinio pradžioje visas pusla
pis skirtas solistei Vincei 

kalbėti; apšmeižti;
ant peilių eiti — muštis, 

nesutikti, vaidytis;
ant šakės (šakių) kelti — per 

daug girti, labai aukštinti (be 
reikalo);

baigtas kriukis — klausi
mas baigtas; viskas pasakyta;

bambą į. bambą trinti — 
šokti labai susiglaudus (ypač 
greitą fokstrotą ar panašų 
šokį);

bijai vilko, neik į mišką — 
jeigu ko nors bijai, nedaryk; 
nerizikuok;

kaip inkstas taukuose — la
bai geras gyvenimas; lengvas 
gyvenimas; viskuo aprūpintas 
gyvenimas;

dantis ant lentynos padėti 
— sakoma, kai nieko nėra val
gyti;

devynios galybės — labai la
bai daug;

dovanotam arkliui į dantis 
nežiūri — priimk dovaną to
kią, kokią ją duoda;

eiti šunų šukuoti — būti nie
kam netikusiam; niekur ne
rasti darbo;

galvomis eiti — dūkti, šėlti, 
labai išdykauti;

į akis miglą pūsti — pasako
ti nebūtus dalykus; smarkiai 
meluoti;

į šuns dienas išdėti — labai 
smarkiai išbarti, iškoneveikti;

ir vėtytas, ir mėtytas — daug 
matęs, daug išgyvenęs žmo
gus;

iš po šuns ištrauktas — labai 
smarkiai suglamžytas;

išvirsti iš kojų — labai pasi

į
VACLO\^S rCODNJSlS

Muzikos kalendorius

Jonuškaitei, nes šių metų sau
sio 22 d. sueina 100 m. nuo jos 
gimimo (mirė 1997 m. gegužės 
18 d.) Išspausdinta citatų apie 
šios solistės gyvenimą bei dar
bus. Yra ir jos pačios mintys 
apie save, kurios skamba taip: 
„Su daina gimiau, su daina 
augau, su daina gyvenu. Jeigu 
nebūtų dainos, rodos, būtų 
žuvusi dalis mano sielos gyve
nimo”.

Verčiant leidinio puslapius, 
matome kad sausio 21d. suėjo 
80 m. nuo tautosakos rinkėjo 
Juozo Būgos gimimo (mirė 
1957 m. gruodžio 29 d.). 
Rašoma, kad J. Būga nuo 

gerti;
kai akmuo sužaliuos — nie

kados, niekuomet;
kaip žemę pardavęs — labai 

liūdnas, nusiminęs;
(mano) širdis kulnuose — aš 

labai persigandau; beveik 
apalpau;

ne iš kelmo spirtas — suma
nus, gudrus, nekvailas;

nertis iš kailio — labai (per 
daug) stengtis;

nors gyvas į žemę lįsk — (sa
koma, kai kas yra labai susi
jaudinęs);

paleisti raudoną gaidį — pa
degti ką nors (paprastai na
mą);

pilvas dvylika muša — labai 
išalkęs, labai peralkęs;

spjaudyti ir gaudyti — nieko 
nedaryti, tinginiauti, gulėti be 
darbo;

strėnas nuleisti — smarkiai 
ką nors apkulti, sumušti;

suriesti į ožio ragą — nuga
lėti, įveikti;

šaukštai po pietų — jau per 
vėlu; viskas praėję, reikalai 
baigti;

tik gulbės pieno trūksta — 
visko yra labai daug; nieko 
netrūksta;

užversti kojas — mirti; baig
ti dienas šioje ašarų pakalnė
je;

varnas gaudyti — tinginiau
ti, nieko nedirbti, spoksoti;

vėjais eiti — nieko neveikti, 
nueiti blogais keliais;

viskas nuėjo šuniui ant uo
degos — iš tų planų visiškai 
nieko neišėjo.

1949 m. gyveno JAV, čia iš lie
tuvių surinko ir magnetofonu 
užrašė apie 4,000 liaudies 
dainų ir apie 50,000 kitų tau
tosakos dalykų. Pažymima, 
jog J. Kreivėnas rotatoriumi 
išspausdino apie 100 jo užra
šytų sutartinių.

Sužinome, kad sausio 21 d. 
savo 60-metį minėjo garsusis 
ispanų dainininkas Placido 
Domingo, o taip pat tą dieną 
prieš 115 metų gimė italų diri
gentas Artūro Toscanini (mi
ręs 1954 m. sausio 16 d.)

Sunku išvardinti daug leidi
nyje paminėtų sukaktuvinin
kų. Tad bent dalelę jų sužy
mėsime. Sausio 30 d. sueina 
96 m. nuo kanklininkės, „Čiur
lionio” ansamblio kanklių or
kestro vadovės Onos Mozo- 
liauskaitės-Mikulskienės gimi
mo (ji daba!* gyvena Lietu
voje).

Vasario 9 d. — 70 m. nuo 
chorvedžio prof. dr. Aniceto 
Armino gięrimo. Sis ir Či
kagoje viešėjęs žymus Lietu
vos muzikas, šalia kitų darbų, 
yra parašęs ir išleidęs knygą 
Lietuvių chorai tautinės savi
monės ir muzikinės kultūros 
žadintojai.

Vasario 25 d. sueina 25 me
tai nuo Broniaus Jonušo mir
ties (gimė 1899 m. vasario 27 
d.). Kalendoriaus gale yr^ 
trijų puslapių straipsnis apie 
šį muziką. Šiame skyriuje ran
dame ilgus rašinius ir apie 
išeivijoje gyvenusius muzikus 
Juozą Stankūną bei Bronių 
Budriūną (kadangi ir jų „ap
valesnės” sukaktys šiemet yra 
minimos).

Kalendoriuje pažymėta, kad 
vasario 28 d. prieš 70 metų 
gimė kompozitorius, chorve
dys, vargonininkas Faustas 
Strolia. Reikia pasakyti, jog 
Čikagos lietuviams jis yra pa

Muzikas, kompozitorius Faustas Strolia, š.m. vasario 28 d, 
švenčiantis 70 metų amžiaus sukaktį.

Jau išleisti abu tomai "
2000-ųjų metų gruodžio 

mėnesyje pasirodė pirmasis 
Jono Kazlausko Rinktinių 
raštų tomas. Keletą savaičių 
vėliau jau turime antrą ir pa
skutinį tomą. Sudarė ir pa
rengė spaudai Vilniaus uni
versiteto baltistikos vedėjas 
profesorius Albertas Rosinas.

Antrąjame tome skelbia
mi svarbiausi J. Kazlausko 
straipsniai, kurie buvo iš
spausdinti įvairiuose žurna
luose kaip Baltistica, Lietuvių 
kalbotyros klausimai, Kalboty
ra ir t.t. Sudarytojas Pra
tarmėje pabrėžė, kad atsisakė 
keleto straipsnių, kurių teks
tai maža kuo tesiskiria nuo 
Lietuvių kalbos istorinės gra

žįstamas dar ir kaip kitų 
sričių darbuotojas. Kalendo
riuje taip pat yra skyreliai „Ar 
žinote, kad”. Viename jų 
rašoma, kad veikia Šiaurės 
Amerikos Lietuvių muzikos 
sąjunga, o jos valdybos pirmi
ninkas yra Faustas Strolia.

Šiame skyrelyje randame ži
nių ir apie Čikagoje gyvenusį 
muziką Juozą Bertulį: „Kom
pozitorius Juozas Bertulis, 
1924-1928 m. studijavęs Klai
pėdos konservatorijoje, yra 
sukūręs operą „Sapnas sap
ne”, 3 operetes, 7 baletus, sim
foniją „Pavasaris”, dainų, gies
mių, surinkęs apie 500 
lietuvių liaudies dainų. Jo gy
venimo kelias nutrūko Či
kagoje 1969.09.13”.

Kalendoriuje suminėtos de
šimtys išeivių muzikų ar iš
eivijoje vykusių muzikinių 
renginių sukakčių. Tačiau lei
dinio sudarytojas V. Juodpu
sis norėtų dar daugiau infor
macijų.

Jis savo žodyje rašo: Įžengus 
į naująjį šimtmetį ir tūks
tantmetį, tikiu susilaukti atei
tyje minėtinų datų, kurios 
padėtų atskleisti pasaulio lie
tuvių muzikinės veiklos platu
mas’ . Juodpusis prašo siū
lymu geidavimų ir atsilie
piau o reikalu. Visa tai rei
kia siųsti jo vardu šiuo adre
su: A. Goštauto g. 4-3, 2001 
Vilnius, Lietuva, arba telefonu 
Vilniuje 617150. Į jį galima 
kreiptis ir šio > įsigijimo
reikalu.

Muzikos kalendoriaus tira
žas — tik 1,000 egz. Jį išleido 
Lietuvos muzikų rėmimo fon
das. Kalendoriaus išleidimą 
rėmė Lietuvos Respublikos 
Kultūros ministerija. Leidinio 
viršelio autorius/ — dail. Ro
mas Dubonis.

Edvardas Šulaitis

matikos teksto, išspausdinto 
fotografuotiniu leidiniu pirma
jame tome.

Kazlausko Rinktinių raštų 
išleidimas yra tikrai „pirmasiš 
jo šviesaus atminimo įamžini* 
mo darbas” (psl. 6). Dabar pa
geidautina, kad būtų parašytą 
išsami monografija apie Kaži 
lausko mokslinę veiklą ir 
aplamai jo įnašą kalbotyroje. •

Jonas Kazlauskas, Rinkti* 
niai Raštai. II: Straipsniai; 
Recenzijos, Kalbos kultūrai 
Sudarė ir parengė spauda! 
prof. habil. dr. Albertas Rosi: 
nas. Mokslo ir enciklopediją 
institutas, Vilnius 2000. 323 
psl.

Alfred Bammesberger

mailto:nromuva@takas.lt
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