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Lietuvos kryždirbystė ir dainų šventės
ANATOLIJUS LAPINSKAS
Pasitinkant Lietuvos dainų niui, net nepalieka juose savo
švenčių
aštuoniasdešimtmetį, vardo. Tačiau didžiausią grės
birželio 16 dieną Vilniuje prie mę kryžių dirbimo tradicijai ke
Lietuvos liaudies kultūros cen lia kaimų tuštėjimas ir kul
tro buvo atidengta paminklinė tūrinis vienodėjimas, atsiradęs
lenta, pažyminti Lietuvos, Lat dėl Vakarų įtakos. J ų paskelbi
vijos, Estijos dainų švenčių ir mas šedevrais atlygina tiems,
Lietuvos kryždirbystės tradici kas kuria simbolinius objektus,
jų pripažinimą UNESCO Žmo ir tuo būdu per juos tiesiogiai
nijos žodinio ir nematerialaus puoselėja iš kultūrinės tradici
paveldo šedevrais. Po šios ce jos paveldėtą pasaulio samp
remonijos centre įvyko tautinio ratą. Šis kryžių dirbimo tradici
kostiumo parodos bei dainų jos pavyzdys leidžia suprasti,
švenčių istorinės raidos ekspo- koks svarbus yra simbolinis ne
zijos atidarymas. Vėliau buvo materialaus paveldo aspektas,
pagerbti dainų švenčių kūrėjai kuris nesibaigia vien jo mate
veteranai, įteikiant jiems pa rialaus pavidalo išsaugojimu".
dėkos raštus, apjuosiant tau
Tautodailės tyrėjos dr. Alės
tinėmis juostomis. Prie Pylimo Počiulpaitės teigimu, Lietuvoje
gatvės namo, kur gyveno Lietu niekada neabejota, kad kryž
vos dainų švenčių patriarchas dirbystė yra ypač reikšmingas
Konradas Kaveckas, buvo ati tautos kultūros reiškinys, išryš
dengta memorialinė lenta.
kinantis jos savitumą, gebantis
išreikšti ir simbolizuoti geriau
Kryždirbystė — ne
sius jos siekius ir sunkiausiais
m a t e r i a l u s pavidalas, b e t bei tragiškiausiais istoriniais
simbolis
laikotarpiais. Tautinio atgimi
mo epochoje, XTX a. pabaigoje,
Tūkstantmečių riba į Lie o vėliau sovietinės priespaudos
tuvos
kryždirbystės
istoriją metais bei naujojo atgimimo
įnešė reikšmingų permainų. lakotarpiu, kryždirbystė buvo
2000-ųjų rudenį Lietuvos kryž laikoma tautinio charakterio
dirbystė, kartu su kitomis liau apraiška, o kai kurie jos temos
dies meno šakomis - verbomis, pvz., Rūpintojėlio. - tautos liki
keramika, sutartinėmis. Kūčių, mo simboliu. Galimas dalykas,
laidotuvių ir Vėlinių papro kad sakraliniam krikščioniško
čiais, buvo pristatyta įtraukti į turinio paminklui skiriamas
UNESCO žodinio ir nemateria tautinio tapatumo simbolio, pa
laus žmonijos paveldo šedevrų sipriešinimo formos vaidmuo
sąrašą. Tuomet UNESCO, kaip atkreipė dėmesį ir į jo kilmės
daugiausia
žadančią
kandi problemą.
datūrą, išsirinko kryždirbystė
Pirmoji - romantinė teorija
ir leido ruošti vadinamąją kan medinių paminklų statymo pa
didatinę bylą - rašytinę dalį ir protį sieja su pagonybės laikais.
vaizdinę - videofilmą bei fotoal- Antroji - su krikščionybės įve
bumą.
dimu Lietuvoje. Visiškai aišku.
Per tris mėnesius tokia byla
buvo parengta. 84 vietovėse bu
vo užfiksuota apie 500 objektų,
sukaupta apie 40 valandų fil
muotos medžiagos, iš kurios pa
rengtas 30 minučių
filmas
„Kryždirbystė Lietuvoje", ir dar
penkios televizijos laidos.
Pristatydamas lietuvių pro
jektą, UNESCO generalinio di
rektoriaus pavaduotojas Mounir Bouchenaki tuomet sakė:
„Drožtiniai ąžuolo kryžiai...
atstovauja senesnei nei keturių
šimtmečių kultūrai... Meistras,
perduodantis savo meną moki

kad ir kryžiai, ir koplytėlės yra
tiesiogiai išplaukę iš krikščio
nybės. O pagoniškieji elementai
pasireiškia kryžių puošyboje
bei su kryžiais susijusiuose pa
pročiuose. Neabejotina viena,
kad poreikis per sakralinės
prasmės statinį reikšti savo ti
kėjimą, dvasines ir žmogišką
sias vertybes, atitinka lietuvio
būdą ir pasaulėjautą.
Nepalankesnių sąlygų kryždirbystei, kaip sovietmetis, ne
galima buvo ir įsivaizduoti (pri
siminkime vien jau Kryžių kal
no naikinimus). Tuomet kryžiai

Dievdirbys Augustinas Potockis. Balio Buračo nuotr. iš 1928 m.

ir koplytėlės buvo statomos ypatingiau juos ir savo buvimą
daugiausia bažnyčių švento šalia jų paženklinti.
Tačiau tai ir yra tikrasis
riuose. Negalėdama reikštis
įprastinėmis formomis, kryž kryždirbystės tradicijų tęstinu
dirbystė išaugino vadinamosios mas, pažymintis žmogaus ir
liaudies monumentalistikos žan tautos istorijos tarpsnius. Tra
rą - medinius paminklus, su dicijų gelmėse yra mūsų gyvybė
kurtus nemokytų meistrų ir ir ateitis. Nereikėtų, kad kryž
taptų
mada
skirtus svarbiems, dažniau tra dirbystė
rutina, štampu, nes mada pas
giškiems, įvykiams pažymėti.
negailestingo
laiko
Atgimimo metais tarsi iš merkta
Kryždirbystės
požemio versmės pasipylė šim nuosprendžiui.
tai kryžių, koplytstulpių, taip proceso vaisingumas ir pras
pat ir naujų formų statinių. mingumas yra paskata šį reiš
Taigi galima teigti, kad Lietuva kinį pažinti, studijuoti, puo
atgavo Kryžių žemės vardą, selėti, nes ši tautos tradicija vis
veidą ir vaizdą. Tiesa, dabarti dar pilna įvairiausių paslapčių.
nis kryždirbystės vaizdas galbūt
Dainų š v e n t ė s tapo
blankesnis negu senaisiais lai
pasaulio kultūros
kais. Jame atsiveria keli planai
savastimi
- senieji statiniai, kurių pasi
gailėjo laikas bei represijos ir
kaip kontrastas - pasaulietinė
2003 m. lapkričio 7 dieną
liaudies monumentalistika, jun Tarptautinė vertinimo komisija
gianti klasikos tradicijas ir da Paryžiuje svarstė 70 nominacibartinę jų autorių mąstyseną.
nių bylų, pateiktų UNESCO
Kryždirbystės
pripažinimas Žodinio ir nematerialaus pa
pasaulio šedevru patvirtina pa- saulio paveldo šedevrų sąrašui
sididžiuotiną faktą, kad ir mū papildyti. UNESCO sąrašas pa
sų tautos bendruomenė savo ta pildytas 28 pasaulio šedevrais.
lentingų narių rankomis gali Nuo Šiol tarp jų bus ir „Dainų
sukurti
vertingus
dalykus. švenčių tradicija ir simboliz
Gyvename šalia šedevrų ir tar mas Lietuvoje, Latvijoje ir Esti
si nerandame reikalo kaip nors joje". Nominacinę bylą parengė
Lietuvos liaudies kultūros cen
tras kartu su Latvijos bei Esti
jos institucijomis.

K v i s o s l i e t u v o * ir u ž s i e n i o saliu j Vingio parka Vilniuje atvykę dainininkai atliko Dainii vakaro programa,
š v e n č i a n t karaliaus Mindaugo v a i n i k a v i m o ir krikšto "50 sukakti 2003 m. liepos 6 d.

raiška, besiremianti masiniu
meno mėgėjų - choristų, šokėjų
ir muzikantų - sąjūdžiu. Jų ku
riamas meninis produktas ir
pats jo buvimas atlieka jungia
mosios grandies tarp archajiš
kų kultūros klodų ir šiuolai
kinės profesionaliosios kūrybos
funkciją.
Dainų ir šokių šventės tradi
cija daug prisidėjo prie tautinės
kultūros formavimosi XX am
žiaus pirmojoje pusėje ir tapo
viena svarbiausių tautinės kul
tūros išsaugojimo formų, su
reikšminančių svarbiausią tra
dicinės kultūros palikimą.
Pilietiniu ir politiniu požiū
riu, dainų ir šokių šventės tra
dicija visada, ypač okupacijų
laikotarpiais, buvo tarsi slaptas
tautinės saviraiškos ginklas,
nepriklausomybės siekio garan
tas. Tai, kad trijų Baltijos ša
lių nepriklausomybės atkūri
mas 1990 metais įvyko kaip
„dainuojančios
revoliucijos",
yra nemažas dainų ir šokių
šventės tradicijos suformuotos
pasaulėjautos nuopelnas. Socia
liniu požiūriu, Dainų šventė
apima visus Lietuvoje esančius
socialinius sluoksnius. Po ne
priklausomybės atkūrimo į Dai
nų šventę suvažiuoja lietuvių iš
15-os pasaulio šalių, todėl
šventė įgavo Pasaulio lietuvių
UNESCO generalinis sekre dainų šventės statusą ir vardą.
torius Koichiro Matsuura še
Palyginti su Latvija ir Estija,
devrų paskelbimo ceremonijoje Lietuvoje dainų šventės tradici
pasakė: „Šedevrų sąrašo paskel ja atsirado vėliau, bet tai įvyko
bimas yra pirmas konkretus at dėl žiaurių represijų, kurių ca
sakas į neatidėliotiną poreikį rinės Rusijos valdžia ėmėsi
išsaugoti pasaulio nematerialų prieš Lietuvą po to, kai nu
jį paveldą. Šio paskelbimo tiks malšino Lietuvoje ir Lenkijoje
las yra skirtas ne tik pripa 1863 m. įvykusį tautinio išsi
žinti kai kurių pasaulio nema vadavimo sukilimą.
Tuomet
terialiojo paveldo elementų ver Lietuvoje buvo uždrausta lietu
tę, jis įpareigoja valstybes ska viška spauda lotynų rašme
tinti šių šedevrų tęstinumą ir nimis, uždarytos visos katalikų
jų apsaugą".
parapijų mokyklos, kultūrinės
Lietuvos Dainų švenčių tradi draugijos ir Vilniaus universi
cija - tai šimtą metų besitęsian tetas, į Sibirą ištremtas tautos
tis
procesas,
išaugęs
iki elitas.
reikšmingiausiu, didžiausio Lie
Nuo pirmosios Dainų dienos
tuvos kultūros reiškinio, ug (1924) iki šių metų yra sureng
dančio visuomenės kūrybines ta 15 Dainų švenčių. Laikui
galias, telkiančio ją meninei bėgant, dainų ir šokių šventės
veiklai ir periodiškai suburian tradicija Lietuvos kultūroje iš
čio į didžiulius šventinius ren siplėtojo nuo vienos dienos ren
ginius mėgėjų meno kolekty ginio, kuriame dainavo tik cho
vus, profesinės kultūros atsto rai, iki šešių dienų šventimo,
vus.
per kurias yra surengiama dau
Kultūriniu požiūriu, ši tradi giau kaip dešimt įvairių kon
cija yra tautinio tapatumo iš certų ir kitų renginių. Dainų

Vyrai k a i m e s t a t o kryžių. Balio B u r a č o nuotrauka iš 1933 m.

Apie 100 m e r u s e n u m o krvžius S. L i a u k s m i n o M>d\bos kieme.
Balio Buraco nuotrauka iš 193<> m.

šventėje, kuri vyksta kas me
tai, dalyvauja vidutiniškai apie
30 tūkstančių meno mėgėjų.
P a g r i n d i n i a i Lietuvos
d a i n ų š v e n č i ų renginiai
1. Folkloro diena, kurioje da
lyvauja apie 4 tūkstančiai au
tentiško folkloro atlikėjų, vyks
ta XIII-XVI amžiais susifor
mavusioje Lietuvos valdovų pi
lių teritorijoje, Sereikiškių par
ke. Folkloro dienos esmė - pa
demonstruoti visų Lietuvos re
gionų liaudies dainavimo ir
šokimo tradicijų savitumą, liau
dies dailę, a m a t u s .
Nukelta Į 2 psi.

TURINYS
UNESCO Įvertina lietuvių
įtOS kultūros iobius.
Mūsų drauge Monika —
prisimenant M.

ene
Koncertai Lietuvoje komp
V. Jakuben<> šimtmečiui
paminėti

pažinkime su kylančia
žvaigžde muzikos pasaulyje.
Leidiniai.
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Mūsų draugė Monika
ALE RŪTA
Ji sakė - norėtų, kad ją va
dintume Mone, kaip ją vadinda
vę Lietuvoje jaunystėj. Bet mes,
gerbdami ją, vis tiek vadiname
ponia Lembertiene ar ponia Mo
nika... O kai ją pamilom, tada
mūsų dauguma kreipdavomės į
ją „Monyte" ir tarp savęs minėdavom
Monytę gerais žo
džiais...
Kas tie „mes"? Ir kokie buvo
mūsų ir jos santykiai?
Pradėsiu nuo savo šeimos.
Kai tik Pranas ir Monika Lembertai atvyko iš Bostono (Massachussets) į Kaliforniją ir ap
sistojo gyventi Santa Monikoje,
čia įsigydami nemažus ir gra
žius daugiabučius, jų draugiš
kumo patraukti, suartėjome,
susidraugavome. Ir ne tik Arbų
šeima, tai yra, Edmundas, Alė,
Vijolė, Arimantas ir Rasutė, bet
ir nemažai kitų šeimų domėjosi
poeto Prano Lemberto kūryba,
žavėjosi jo žmonos Monikos
linksmumu, vaišingumu, noru
su kiekvienu pakalbėti - vaiku
ar suaugusiu, mokytu ar ma
žiau mokytu, turtingu ar netur
tingu; vargšams buvo ji nuolan
ki ir nonai pagelbėdavo - pini
gu, drabužiu, patarimu; ligonį aplankydavo, susipykusius tai
kindavo, pati nieko neapkal
bėdavo, o kritikus, apkalbėtojus
net mėgino apraminti.
Monika buvo taiki, gera,
linksma, labdaringa ir labai
vaišinga. Visa jos šeima mylėjo
žmones ir daugelį draugų savo
namuose priimdavo,
vaišin
davo.
Kas tie „mes", daugiausiai
prie Monikos stalo buvoję? Jos
globojami, jos pamylėti. - Tai
Kalifornijos kultūrininkai, rašy
tojai, menininkai...
Lembertų šeima buvo solidi ir
solidari. Poetas P r a n a s jau Bos
tone draugavo ir globojo poetus
Faustą Kiršą, kun. Mykolą
Vaitkų, Bernardą Brazdžionį,
Stasį Santvarą, Antaną Gus
taitį ir jo žmoną - aktorę,
režisierę Aleksandrą, filosofijos
daktarą Juozą Girnių ir kitus.
Čia atvykęs, nors j a u silpnėjo
sveikata, vis tiek įsitraukė į lie
tuvišką veiklą: Bendruomenę,
Dailiųjų menų klubą, Rašytojų
draugiją... Artimai draugavo su
poetu Brazdžioniu, žurnalistu
Broniu Raila, prof. Marija Gim
butiene, soliste Vince Jonuškaite-Zauniene. Poeto Prano
draugystės buvo taip pat arti
mos ir brangios Monikai.
Sūnus Vitalis su žmona Da
nute ir mažametėm dukrelėm
Brigita ir Audrute irgi buvo
Lembertų vaišių dalyviai, ne
vengė amžium vyresnių tėvelių
draugų.
Monika būdavo vaišių planuo
toja, paruošėja ir pobūvių širdis...
Danutė kukliai jai padėdavo

talkindavo, bet laikėsi nuoša
liau. Šeimos šventes ir atšvęsdavo tai prie Monikos, tai
prie Danutės paruošto vaišių
stalo jų atskiruose namuose.
Lembertai vis įjungdavo į drau
gystę ir Danutės tėvelius, Vitalio uošvius Antaną ir Emiliją
Daukantus bei Fredą, Danutės
brolį. Mažosios Lembertaitės se
nelius vadino savaip, pavyz
džiui, Praną - „Neniukas", o
Monika - „Nenytė". Tai buvo
laiminga šeima.
Deja, poeto Prano širdis stip
riau sunegalavo, ir jis po neil
gos ligos turėjo iš pasaulio pasi
traukti (1967 m.). Kalifornijoje
mes jį turėjom ir pažinom vos 3
metus, bet turbūt visi ne tik
pamėgom, o ir pamilon dėl jo
tauraus būdo, humaniškumo,
skambių eilėraščių ir daugelio
dainų, parašytų jo žodžiams.
Tau, sesute - viena iš svar
biausių. Mirė vos 70-ties metų.
Iškilmingai jį palaidojom Kali
fornijos kapinių kalnely, o po
30-ties metų, iškilmingai Lietu
voje atšvenčiant jo 100 metų gi
mimo sukaktį, sūnus Vitalis su
Danute perkėlė palaikus iš Kal
ifornijos į gimtinės (Paežerėlių)
kapus Lietuvoje.

meile ji rinkinėjo iš jo darbo
kambario įvairius lapelius rankraščius, atskirus eilėraš
čius, baigtus ir tik p r a d ė t u s .
Tvarkingai, su meile dėliojo į al
bumus nuotraukas, jo laiškus,
raštelius.
Ne tik laidotuvių visas reli
gines ir kultūrines programas ji
sugebėjo prižiūrėti, pati daly
vauti, parinkti
artimiausius
žmones jos vyrą pagerbti, gyve
nimą ir kūrybą paminėti, bet ir
vėliau - kas metai - ji supla
nuodavo Prano mirties metinių
ar knygos išleidimo, ar pamink
lo lentos pašventinimo pami
nėjimą, suruošdavo vardinių,
gimimo dienos proga kokį aka
deminį ar pusiau akademinį
įvykį - programą, su pamaldo
mis bažnyčioje ir su menine
programa parapijos salėje. J i
stengėsi, ji mokėjo ir negailėjo
išlaidų ir vaišėms, po tų pro
gramų, ir kokia dovanėle ar
gėlėmis atsidėkojo
meninin
kams muzikams, rašytojams,
dalyvavusiems vyro pagerbimo
programose. O dalyvauti sutik
davo kiekvienas pakviestasis,
nes gerbė Lembertus.
Taip matėme ir girdėjome pa
maldų metu ir salėj - muziką
Mums liko Monika — jai Bronių Budriūną, solistus Biru
padėti, ją guost ir... dar labiau tę Dabšienę, Rimtautą Dabšį,
pamilti. Dabar jau mums ji bu Oną Deveikienę; poetus — Ber
vo tik Monytė: liūdna, prislėgta, nardą Brazdžionį, Praną Vis
Mickutę-Mitvieniša... Kiek galėjom, būda- vydą, Danutę
kienę,
Alę
Rūtą.
Girdėjome
kal
vom prie jos; nors ją gražiausiai
bėtojus:
Bronį
Railą,
aktorę
Daglobojo Vitalis su Danute, ją
lilę
Mackialienę,
Juozą
Švaistą
guodė anūkėlės.
ir kitus. Ir žinoma, visada taip
Tačiau liūdnoji našlelė ne
pat dalyvaudavo prof. Marija
palūžo, nepasimetė. Tuoj po
Gimbutienė, Vincė J o n u š k a i t ė Prano laidotuvių ji sugalvojo
Zaunienė, kuri čia susidrauga
išleisti jo eilėraščių rinktinę,
vo su Monika, dažnai pas ją
pasikviesdama vietos rašytojus
viešėjo.
į pagalbą. Redakcinėj komisijoj
Atvykdavo svečiai iš toli - kur
buvo: Bernardas Brazdžionis,
daugiau, jei ne pas Monytę?
Bronys Raila, Juozas ŠvaistasPoetas Antanas Gustaitis va
Balčiūnas, Alė Rūta-Arbienė.
dindavo ją Ramunyte, Ramu
Kiek mes posėdžių turėjom,
nėle...
svarstėm... Monytės namuose!
Ir po Prano mirties Monytė
Visada būdavom pavaišinti... Po
būdavo kviečiama į Dailiųjų
metų darbo, pasėdžių, ryšių su
menų klubo pobūvius, kurių ji
„Darbininko" leidykla New Yorsuruošdavo ir savo namuose.
ke (daug ten padėjo rašytojas
Taip ji suartėjo su soliste AlodiPaulius Jurkus) pasirodė knyga
ja Dičiūte-Trečiokiene, su daili
Tau, sesute — su kelių rašytojų
ninkais, menininkais, visuo
straipsniais, su įvadiniu a t a
menininkais. Jos namų subuvi
Prano eilėraščio posmeliu, kuris
muose anksčiau dažnai būdavo
iškaltas ir ant kapo lentos:
ir dr. Devenio šeima. Iš Čikagos
atvykdavo pas ją Plechavičių t ė „Kai aš išeisiu ton kelionėn,
Legeckienė... Daugelis kultūros
iš kurios niekas nebegrįžta,
žmonių peržengė Monikos na
žinok mano brangioji Mone,
mų slenkstį ir išvykę būdavo
kad mūsų meilė nenumiršta.
laimingi.
Ir ten, ir ten tave mylėsiu"...
Monytė gaudavo visą lietu
višką spaudą, leidžiamą išei
Stebėjomės, kaip ji atlaikė vijoje, pirkdavo naujas knygas;
Prano mirties skausmą ir laido taigi Prano bibliotekos kamba
tuvių graudulį. Ji nešaukė, ne- rys pilnėjo, turtėjo...
vaitojo, nealpo, tik tyliai verkė
J i gaudavo daug laiškų: iš
tada ir ilgai vėliau, prisiglaudu draugių, Lembertų draugų, net
si prie sūnaus Vitalio ar kurios iš Lietuvos. Kartais įdomesnius
savo draugės peties. Pranas ji man leisdavo paskaityti. Taip
buvo visuomet jos mintyse, iš jos laiškų „susipažinau" su
žodžiuose, darbuose. Su kokia Albinu Vaičiūnu, Vytautu Gai-

Monika Lembertiene, šventusi 98-ąjį gimtadienį, su sūnumi Vitalių ir
dukraite.

žiūnu, o.per Lembertų knygą Iš kiek jie yra aukoję kitose kul
praeities ir dabarties — ir su jos tūros ir lietuvybės srityse.
Su marčia (dabar j a u a t a
redaktoriumi Valdemaru MiDanute) kartais ir truputį pasi
chalausku.
Paskiausiai tapo
Monytės ginčydavo (abi per daug mylėjo
ištikimiausiais draugais ir iš Vitalį — sūnų ir vyrą), bet tai
Čikagos atvykę Gražutė Šla- natūralu. Tačiau Monytė visada
pelytė-Sirutienė ir jos vyras apie marčią gražiai atsiliepda
vo, taip pat palaikė gražius san
Aloyzas Sirutis.
Ypatinga Monikos draugystė tykius su jos tėveliais Daukan
buvo su kompozitore Giedra tais.
Buvau maniusi rašyt visa
Gudauskiene, kuri visada savo
talentu paremdavo sukaktuvi apie mūsų draugę (ir mano
nius Lembertų renginius ir bu draugę!) Monytę, bet įdomi visa
vo iniciatorė išleisti muzikinių Lembertų šeima, todėl nukry
kūrinių Lemberto eilių žo pau.
Monika (Monė) Pinkevičiūtė,
džiams plokštelę. Dainininkai
Ona Dokalskaitė—Paškevičienė atrodo, labai gerbė ir mylėjo
ir Mykolas Paškevičius. Emilis savo papunį - tėvelį, mamytė
ir Julija Sinkiai, Vita ir Albinas (mirė jauna) buvusi tik šiaip
Markevičiai, taip p a t Hriške- Mamytė... Kažkodėl Monytė va
vičienė ir jos šeima, ypač jos dino save Pinkevičaite (nors
duktė Lilly Tremblay - tai visi Pinkevičius - Pinkevičiūtė). Jos
Lemberto draugai ir gerbėjai. Ir papunis buvęs geras ir suma
nus žmogus, išmintingas biz
daug kitų - net ir amerikiečių.
Monytė - švelni, moteriškai nierius, vertėsi sodais, obuolių
jautri ir trapi (be to, nuo pat ir kitų vaisių pervežimu, perdir
jaunystės iki senatvės graži bimu...
moteris) kartu ir stipravalė, tu : „Aš niekad vargo nepažinau,
rinti savigarbos, o kartais .ir papunis gerai uždirbdavo... O
mano Pranelis irgi gerai... „ aiškaus išdidumo.
Kilusi iš garbingos Pinkevičių taip sakydavo Monytė man. Ji
šeimos, ji visada sumaniai ėjo didžiavosi savo šeima.
Kartais pasireikšdavo ir jos
per gyvenimą, logiškai ir protin
gai sprendė reikalus ir savo išdidumas, savigarba. Pavyz
šeimoje buvo praktiško proto džiui, kartais prie Monikos sta
autoritetas (pavyzdžiui, per lo tarp mūsų visų būdavo nau
kant brangius daugiabučius), jas, dar mažai pažįstamas
nes Pranas - meniškos sielos svečias, kuris greit pradėjo irgi
žmogus (poetas, solistas, nors vadint ją „Monyte" ir „tu".
Ji surimtėjusi sako: „aš tams
pagal profesiją - ir teisininkas,
tos
taip gerai nepažįstu ir pra
notaras. J a m gal mažiau rūpėjo
šau
manęs netujinti... Aš jums
ūkiniai reikalai, nes Monytė tei
singai tvarkėsi, o sūnų mokėjo esu ponia Lembertiene ar, jei
praktiškai
auklėti... „Vitali, norit, ponia Monė".
nuskusk bulves, paruošk, iki aš
Anas išraudo, atsiprašė, ir
grįšiu iš darbo, virsim vakarie viskas geruoju baigėsi. Tokia
nę..." Taip iš mažų dienų mokė buvo ji. Arba kartą, kai prie jos
ir pratino sūnų prie darbo, kad vaišių stalo diskusijos buvo
atliktų pareigas, būtų rūpes „karštos" , aš irgi neiškenčiau,
tingas šeimoje.
gal per greitai atrėžiau kitaip
Su visais šeimos nariais Mo negu aš manančiam. Sekančią
nika labai gražiai sugyveno. dieną Monyte man ir sako: „tu
Pranas, ir t r u m p a m atsisveikin esi gera moteris, ir aš tave my
damas, kartais parašydavo jai liu... Bet negerai, kad kartais
jautrų eilėraštį. Bet ir žmona su mėgsti tiesiai teisybę pasakyti".
didžiausia pagarba ir meile
Ir net man ranką paglostė,
vyrą prižiūrėjo, kol gyveno, o reiškia, nebūk tokia aštri žo
mirus - su ypatingu dėmesiu, džiuose... Ir nusijuokiau, bet
pasiaukojimu apie jį kalbėdavo, man ir patiko - jos švelnumas
ruošė paminėjimus, o galiausiai ir toks netiesioginis mano opo
įsteigė j a u laisvoje Lietuvoje nentui pritarimas.
Vytauto Didžiojo universitete
O kiek kartų mes pas Monytę
Kaune kasmetinį literatūrinį buvom susirinkę! Kiek posėdžių
konkursą studentams litera prie jos stalo būta - labai svar
tams, ypač poetams, kad ug bių ir ne taip svarbių. O dar
dytų jaunimo kūrybinius talen daugiau kartų tik svečiavomės.
tus. Kasmetinę 500 dolerių Ji visada buvo geros nuotaikos
premiją administruoja universi ir pilna širdies gerumo.
tetas (ir j a m Lembertai atlygina
Žmonės pasakojo, kad ir Bos
už tai); Monytei silpstant, šią tone Lembertų namai buvo atvi
veiklą tęsia s ū n u s Vitalis. Ir iš ri daugeliui draugų ir kolegų.
poeto Lemberto vardo konkurso Nors dar neseniai iš Vokietijos
laimėtojų keletas jau yra išaugę lagerių
atvykus,
pradinius
į rimtus poetus, rašytojus. Mo menkus darbus dirbant, nebuvo
nikos idėja, sumanumas, visų pinigų nei vynui, nei pyragams.
Lembertų dosnumas tapo didelė Bet abu tėvai dirbo, sūnus irgi
paskata lietuvių literatūrai.
nuo jaunų metų pradėjo dirbt
Monika - mecenatė. Ji yra dėl dolerio (ne vien mokyklą
daug parėmusi kun. prel. Jono lankyt), o sumani šeimininkė
Kučingio, poeto Bernardo Braz mokėjo visur taupiai išsitekti.
džionio, Bronio Railos, Alės Be to, Monika buvo labai gera
Rūtos leidžiamas knygas. Tai šeimininkė ir iš paprastų pro
literatūros mecenatų šeima. duktų mokėjo skaniai valgį ga
Monytė, būdama šimtametė, minti.
Poetas Brazdžionis jau ir Bos
jau negaluoja, todėl jos gerus
tone
jų vaišingumą ir paslau
darbus
tęsia
s
ū
n
u
s
Vitalis.
Tik
introji ii kairė*) su sveriu. Lietuvos Rašytoju sąjungos pirm. Valentinu Sventkku.
gumą
patyrė: Monika vaišino, o
rai
sunku
būtų
suskaičiuoti,
ras\toja Ak Kiita ir kitais.
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Pranas (jau nusipirkęs auto
mobilį) vežiojo dar neturint
„ratų" rašytojus: Faustą Kiršą,
Gustaičius, Santvarus ir kitus.
Užtat persikėlus į Kaliforniją,
Brazdžionis jau žinojo: „Šaukti
rašytojų posėdį. - Tai kur ge
resnį butą rasi kaip Lembertų!
Skambink Monytei!" - sakė
Rašytojų draugijos valdybos pir
mininkas man, sekretorei. Ži
noma, būdavo kartais posė
džiai ir pas sekretorę... Bet pas
Monytę jaukiau! Mes posėdžiaujam, o ji krauna vaišes ant
stalo. Ir vaišina su šypsena, vis
padrąsindama: „Žiūrėkit, ten,
kurtai Vitalis pristatęs vyno
butelių... Pasirinkit..." - sakė
mums. Ir parinkdavo Bronys
Raila, - paties geriausio, ska
niausio.
Gal pirmieji mūsų posėdžiai
įvyko, rengiant leisti pomirtinę
knygą, eilėraščių rinktinę Tau,
sesute. Dirbom, svarstėm, perrašinėjom ir... su pyragėliais
kavą gėrėm.
Po to Rašytojų d-jos valdybą
prisiprašydavom: knygos įverti
nimą, sprendžiant („jury"), Biu
letenį redaguojant ar šiaip lite
ratūros reikalus svarstant, Mo
nytė visus priimdavo, nors ir ne
valdyboj būdama.
Dailiųjų menų klubo, kitų su
kakčių minėjimai... Nagi mes
patys susirinkdavom (jei ir nek
viesti!) gegužės 4 d. į Monikos
vardadienį, o sausio 23 d. - į jos

gimtadienį: pagrečiui (sausio
21, 22, 23) švęsdavo gimtadie
nius ir Marija Gimbutienė,
Vincė Jonuškaitė, Aloyzas Siru
tis, Balys Mackiala... Visi - pas
Monytę! Gi vadindavo „sausai
niukais" tuo laiku gimusius; o
mes - visas būrys jų draugų! Ir
labiausiai - Monytės gerbėjai.
Pamenu, jai perkamų dovanų
praktiškumą: didesnį vandeniui
virdulį! Mat anas, mažasis, per
mažai užkaitindavo vandens
mūsų kavai... Na, vėliau Vitalis
įtaisė modernų, didelį „kavininką"...
Taigi mes pas Monytę jausda
vomės kaip namie...
Ji - optimistė. Ji visada spin
duliuodavo šypsena, gerumu,
meile visiems, atidarumu... O
paklausta, kaip jaučiasi, ar ne
pavargusi, vis, rankas lyg mal
dai sudėjusi, atsakydavo: „Dė
kui Dievui, sveika esu, ir viskas
man gerai „...
Tokia mūsų Monytė... Iki pat
jos šimtojo gimtadienio, kai jau
nebe visi prie jos lovos susirin
kom „mes- rašytojai". Taip ji
mūsų grupę vadindavo, nes vi
sus mus mylėjo. Mes ją - taip
pat.
Deja, mūsų draugė nebevaikšto ir nebevaišina (kiti už
ją...). Bet kai ją lankydama pa
klausiau: „Kaip jautiesi, Mo
nyte?", išgirdau įprastą atsa
kymą: „Dėkui Dievui, sveika
esu, tad viskas gerai „...

Lietuvos kryždirbystė ir
dainų šventės
Atkelta iš 1 psl.
Vakare, bai
giantis koncertams, Folkloro
diena išsilieja į masinį liaudies
dainų dainavimą.
2. J liaudies meno parodą
atrenkami geriausių tautodaili
ninkų kūriniai iš visos Lietu
vos. Liaudies meno parodose
vidutiniškai dalyvauja apie 500
liaudies menininkų, eksponuo
jama per 1,500 kūrinių.
3. Ansamblių vakaras vyksta
netoli istorinio Vilniaus centro,
natūraliniame amfiteatre. Dai
nų ir šokių ansamblis - trijų
žanrų lydinys: harmonizuotas
lietuvių liaudies dainas atlie
kantis choras, modifikuotų tau
tinių instrumentų orkestras ir
tautinio sceninio šokio grupė.
Programos autoriai medžiagos
savo kūriniams semiasi iš liau
dies kūrybos palikimo. Ansam
blių vakare dalyvauja viduti
niškai 3,000 atlikėjų. Vieną an
samblį gali sudaryti nuo 10 iki
70 narių.
4. Šokių dienos koncertą su
daro masinės kompozicijos įvai
raus amžiaus šokėjams, daž
niausiai remiantis liaudies kū
rybos palikimu, šokių dienoje
dalyvauja įvairaus
amžiaus
šalies tautinių šokių ansamb
liai — nuo mažų vaikų iki seny
vo amžiaus žmonių, iš viso apie
9,000 šokėjų. Šokių diena
mėgstama dėl savo spalvingu
mo, gražių tautinių ir šokėjų
„piešiamų" aikštės kompozicijų
įvairumo.
5. Baigiamasis Dainų šventės
akcentas - Dainų diena tradi
ciškai vyksta Vingio parke, spe
cialiai Dainų dienai pastatytoje
estradoje. Dainų dienos progra
moje dainuoja apie 400 chorų,
iš viso apie 15,000 dainininkų.
Tradiciškai dainuojamos har
monizuotos liaudies dainos,
klasikų ir šiuolaikinių kompo
zitorių kūriniai. Dauguma cho
rinių dainų atliekama a capella, kitoms pritaria pučiamųjų
ar simfoninis orkestras. Kiek
vieną dainą diriguoja vis kitas
dirigentas. Chorinių dainų pro
grama trunka apie 4 valandas,
pažymėtinas a u k š t a s meninis
šventėje dalyvaujančių chorų
lygis

Reikšmingiausias kultūros
reiškinys
Lietuvos dainų švenčių tradi
cija - tai reikšmingiausias Lie
tuvos kultūros reiškinys, ug
dantis visuomenės kūrybines
galias, telkiantis ją meninei
veiklai ir periodiškai suburian
tis į didžiulius šventinius ren
ginius įvairių sričių mėgėjų
meno kolektyvus, profesinės
kultūros atstovus.
Dainų ir šokių šventimo tra
dicija gyvuoja, remdamasi to
lydžių pagrindu - mėgėjų meno
kolektyvais. Dainų ir šokių
šventės idėja perduodama iš
kartos į kartą šeimose, mokyk
lose, kultūros įstaigose. Tradi
cijos tęstinumui svarbu ne tik
jos perteikėjai, bet ir priėmėja Lietuvos visuomenė, išsauganti
gyvą reiškinio poreikį. Valstybi
nei paramai teikti įsteigtas
Dainų šventės fondas, veikia
Dainų šventės būstinė, sudary
ta organizacinė struktūra.
Be tradicinių dainų ir šokių
švenčių, Estija, Latvija ir Lietu
va rengia bendras studentų
dainų ir šokių šventes „Gaudeamus" ir tarptautinį folkloro
festivalį JBaltica", t a 6 a u šie
renginiai yra palyginti neseni,
kur kas mažesnio masto, apri
boti arba amžiaus, arba kul
tūros išraiškos formos ir jokiu
būdu neprilygsta tautinei Dai
nų šventei.
Unikalumo požiūriu valsty
binė dainų ir šokių šventės
tradicija Baltijos Šalyse - Esti
joje, Latvijoje ir Lietuvoje savo kultūrine forma pasaulyje
neturi atitikmens ir yra itin
vertingas kultūrinis bei visuo
meninis reiškinys žmonijos kul
tūros kontekste.
Dainų ir šokių šventės tradi
cija Lietuvoje gyvuoja 80 metų,
šiam jubiliejui skirta ir Kaune
įvyksianti Dainų šventė „Tėvy
nės balsai". Pasaulinis mūsų
dainų švenčių pripažinimas tei
kia viltį, kad ir XXI amžiuje šis
unikalus
Lietuvos
žmonių
sąjūdis neblės, sulauksime ir
dainų Švenčių šimtmečio. Dai
nuojanti Lietuva - tai kurianti
Lietuva, kurianti Lietuva — tai
ateities Lietuva.

2004 BIRŽELIO 19 d.

DRAUGO

„Dainavos" ansamblis atlieka komp. Vlado Jakubėno kūrinius jam skirtame 100 metu gimimo paminėjime
Jaunimo centre, Čikagoje, š.m. gegužės 23 d.
Zigmo Degučio nuotrauka.

Koncertai komp. Vlado
Jakubėno šimtmečiui paminėti
savo sugebėjimus ir savo peda vo solistės pirmoji pažintis su
gogės kruopštų darbą, bet ir V. J a k u b ė n o kūryba; „Ežerė
savo mokyklos pasididžiavimą lyje" solistei pavyko gerai at
Kamerinės muzikos koncer
Vladu J a k u b ė n u . Tokią gerą, skleisti pagrindinius šio kom
tais Vilniuje ir Biržuose pradėti
nuoširdžią nuotaiką iš koncerto pozitoriaus originalių dainų vo
kompozitoriaus Vlado Jakubėno
išsinešė klausytojai, kuriems kalinius ypatumus: operišku(1904-1976) kūrybos atlikimo
sveikinimus iš už j ū r ų marių — mo ir neoromantizmo-simbolizvakarai-koncertai.
Pirmasis
iš Čikagos a t s i u n t ė Edvardas mo spalvas. Pabrėždama liau
toks vakaras įvyko gegužės 12
Šulaitis, V. J a k u b ė n o draugijos diškos melodijos privalumus,
d. St. Vainiūno namuose, Vil
pirm. Dėkodama muzikologui solistė meniškai perteikė tai, ką
niuje. Renginį organizavo Mu
Vaclovui J u o d p u s i u i už jo idėją ypač brangino Vladas
Ja
zikų rėmimo fondas.
Biržų muzikos mokyklą pava k u b ė n a s , - derminį liaudies
Skambėjo
vokalinė-instrudinti čia gimusio kompozito melodijos reliktiškumą (garmentinė V. Jakubėno kūryba.
riaus vardu (tai n e vienų ir n e siaeilis be pustonių, bet ne penVakarą vedė muzikologas Vac
poros metų p a s t a n g o s ) ir už šio tatonika), kurio nesumaišysi su
lovas Juodpusis. Daugumą pro
gražaus Jubiliejinio autorinio jokios kitos tautos melodijos
gramos numerių sudarė kom
koncerto drauge su biržiečiais savitumu.
pozitoriaus jaunystės kūrybiniu
iniciatyvą, - tikiuosi ir ateityje
„Melodiją-legendą"
smuikui
laikotarpiu parašyti kūriniai,
panašių renginių, pademonst ir fortepijonui atliko kaunietės
todėl jausmingai klausytojai
ruojant dar negirdėtus Lietu Milda Kasperavičiūtė (smui
priėmė dainą „Gėlės iš šieno".
voje V. J a k u b ė n o k ū r i n i u s .
kas) ir Virginija Daugirdienė
kurią V. Jakubėnas sukūrė dar
(fortepionas). Abi atlikėjos šį
iki studijų Rygos konservatori
K o n c e r t a s B i r ž ų pilyje
kūrinį savo koncertiniame re
joje (1924). Šią dainą K. Binkio
p e r t u a r e turi, kaip puošmeną.
ž. atliko solistė Inga Ulevičiūtė.
Gegužės 15 d. Biržų pilies P a n a š i a i ir vilnietės Gražina
„Legendą" fortepijonui atliko pi salėje koncertavo atlikėjai iš
Menskevičiūtė (violončelė) ir
anistė prof. Birutė Vainiūnaitė. Vilniaus ir K a u n o . Finansavo
Dovilė Laimutytė (fortepijonas),
Šis V. Jakubėno kūrinys sukur Biržų rajono savivaldybė. Biržų
pirmosios „Serenados" atlikėjos.
tas, studijuojant Rygos konser krašto muziejus „Šėla", Vil
Koncerto finale
nuskambėjo
vatorijoje (1926). Kadangi at niaus biržiečių k l u b a s „Krivū
Rapsodija
Nr.
1
Cfis-mol).
Ją at
likėjos tėvas ir kūrinio autorius lė", klubas „Lions" i r šiek tiek
liko turtingos koncertinės bio
studijavo Rygoje vienu metu ir LR Kultūros ministerija.
grafijos pianistas Jurgis Karnapas tuos pačius dėstytojus, - Bi
Koncertą vedė Biržų V. J a  vičius. J o profesinio meis
rutės Vainiūnaitės atlikta „Le kubėno vardo muzikos mokyk
triškumo dėka klausytojai net
genda" klausytojus nejučia per los direktorė Rima Zuozienė.
nesuprato, kad instrumentas
kėlė į tų laikų dvasią ir skam Pranešimą „Vlado J a k u b ė n o
Biržų pilies salėje reikalauja
bėjo jai vienai būdingu fortepio- žvilgsnis į ateities muziką"
derinimo.
no skambesiu. Kitas šios at skaitė muzikologė Rita NomiIškilmingą minėjimą papildė
likėjos paskambintas kūrinys caitė. Pasisakė V. Jukubėno
biržietės Aleksandros Balčiaus„Mažojo velniuko šokis" iš bale draugijos Vilniuje pirmininkė
kienės gyvi atsiminimai iš
to
„Vaivos juosta" imponavo Irena Skomskienė tema „Žmo
prieškario laikų, kai teko ben
kitaip; metroritmiškai nepa gus, tėvynė, ir Dievas Vlado Ja
d r a u t i su pačiu Vladu Jaku
prastai sudėtingas garsų srau kubėno kūryboje". Muzikologas
b ė n a s ir jo šeima.
tas vaizdingai ir charakteringai Vaclovas J u o d p u s i s savo kalbą
atkūrė folklorinio kipšiuko iš pašventė t e m a i „Sugrįžęs Vla
K o n c e r t a s Vilniuje
lietuvių mitologijos personažą.
das Jakubėnas", o pranešimą
Iš priaugančios kartos (gal apie i n s t r u m e n t i n ę kompozito
Lietuvos nacionalinės filhar
būsimų atlikėjų) klausytojus riaus muziką s k a i t ė LR Muzi monijos didžiojoje salėje gegu
pamalonino Biržų V. Jakubėno kos akademijos prof. P e t r a s žės 20 d. įvyko Vlado Jakubėno
vardo muzikos mokyklos 7 kl. Kunca. taip p a t pristatęs naują 100-ųjų gimimo metinių autori
mokinė Evelina Venckūnaitė, leidinį - V. J a k u b ė n o Styginių nis koncertas. Finansavo LR
atlikusi pjesę „Rudens ūpas", kvartetas op. 4. Partitūra ir bal Kultūros ministerija.
dedikuotą režisieriui B. Daugu sai. Šį, specialiai V. Jakubėno
Iškilmingoje vakaro dalyje
viečiui. Vilnietės Gražina Men- 100-mečiui skirtą leidinį finan
kevičiūtė (violončelė) ir Dovilė savo Čikagoje veikiantis Jono ir įžanginį žodį tarė LR kompozi
Laimutytė (fortepijonas) atliko Martyno Yčų knygų fondas. torių sąjungos pirmininkas Re
V. Jakubėno „Serenadą". Ope Išleido Jono Petronio leidykla migijus Merkelys. Pranešimą
ros solistas Vincentas Kuprys Kaune. Koncertinę programą t e m a „Sugrįžęs V. Jakubėnas"
vien
V.
J a k u b ė n o skaitė muzikologas Vaclovas
su Melitinos Diamandidi forte sudarė
pijonine palyda atliko V. Ja kūryba. Biržietė moksleivė Vai Juodpusis. Sveikinimus iš Či
kubėno solines dainas: „Nejaugi da Vireliūnaitė, Respublikinio kagos perskaitė koncerto pra
vėl, o Dieve" (ž. S. Santvaro), V. J a k u b ė n o jaunųjų pianistų nešėja Janina Pranaitytė. Auto
koncerto
programoje
„Kol jauns, nevedęs buvau". festivalio—konkurso nugalėtoja rinio
pagerbė
savo
kraštietį
kompozi
skambėjo
kompozitoriaus
jau
Vakarą-užbaigė Biržų V. Ja
torių,
a
t
l
i
k
d
a
m
a
jo
pjesę
„Ru
nystės
laikotarpio
kūryba
ir
kubėno vardo muzikos mokyk
dens
ūpas".
Lietuvos
naciona
antroje
dalyje
brandžiu
kū
los vokalinis mergaičių an
samblis, padainavęs harm. lie linės filharmonijos solistė Asta rybos laikotarpiu sukurti veika
tuvių liaudies dainą „Augino Kriščiūnaitė padainavo dvi dai lai.
močiutė". Nepaprastai švariai nas, - „Ežerėlis" (F. Kiršos, ž.)
Rapsodiją fortepijonui Nr. 1
intonaciniu atžvilgiu ir sudė ir harm. lietuvių liaudies dai (fis- moli) atliko pianistas Jur
tingos vokalinės faktūros dainą ną „Plaukė antelė". Akompona- gis Karnavičius. Dviejų dalių
lygiųjų balsų chorui atlikusios, vo pianistė Audronė Kisieliūtė. styginių kvartetą op. 4 atliko
biržietės pademonstravo ne tik Man, kaip klausytojai, impona Valstybinis Vilniaus kvartetas:

IRENA SKOMSK1ENĖ

ŠEŠTADIENINIS
Audronė Vainiūnaitė (I smui
kas), Artūras Šilalė (II smui
kas), Girdutis Jakaitis (altas),
Augustinas Vasiliauskas (vio
lončelė). Šį dviejų dalių kvar
tetą atlikėjai pakartojo po 1999
m. įvykusios to kūrinio premje
ros. Atlikėjų nuomone tai vie
nas sudėtingiausių kūrinių lie
tuvių kvartetinės muzikos li
teratūroje. Pirmoji koncerto
dalis buvo užbaigta Preliudija
ir triguba fuga styginių orkest
rui, kurią atliko Donato Kat
kaus diriguojamas šv. Kristofo
ro kamerinis orkestras.
Antroje koncerto dalyje iš
girdome dabartinėje Lietuvoje
pirmą kartą su orkestru skam
bant dvi V. Jakubėno solines dai
n a s „Plaukia antelė" — lietuvių
liaudies harmonizuotą ir origi
nalią „Ežerėlis", (F. Kiršos ž.),
kurias atliko Asta Krikščiū
naitė. Taip pat pirmą kartą po
sovietinėje Lietuvoje nuskam
bėjo simfonija Nr. 3, kurią V.
Jakubėnas sukūrė Kaune 19401942 m. Šią trijų dalių simfo
niją atliko Lietuvos Naciona
linės filharmonijos simfoninis
orkestras, diriguojamas Roberto
Šerveniko.
Šio veikalo atlikimas, V. Ja
kubėno draugijos Vilniuj pa
geidavimu, buvo pašvęstas Kom
pozitoriaus seses anūko Brian
Slavėno, žuvusio JAV - Irako
kare 2003 m. rudenį, atmini
mui. Visas V. Jakubėno autori
nis koncertas buvo dokumen
tuojamas LRTV studijos.
Koncertas Kaune
V. Jakubėno jaunystės ir
kūrybinės brandos mieste Kau
ne gegužės 26 d. šio kompozi
toriaus gerbėjų buvo pilna fil
harmonijos salė. Iškilmingąją
dalį pradėjo svečiai iš Vilniaus:
Irena Skomskienė (V. Jakubėno
draugijos pirmininkė), apžvel
gusi pagrindinius kompozito
riaus kūrybos bruožus, Lietu
vos Muzikos akademijos prof.
Petras Kunca, skaitęs prane
šimą apie V. Jakubėno instru
mentinę muziką ir pristatęs
naują leidinį - V. Jakubėno Sty
ginių kvartetas op. 4. Partitūra
ir balsai. Išleido J. Petronio lei
dykla Kaune. Finansavo Jono
ir Martyno Yčų knygų fondas
Čikagoje. Pasisakė ir LR kom
pozitorių sąjungos Kauno sk.
atstovas kompozitorius J. Kubi
liūnas.
Koncertą pjese „Rudens ūpas"
pradėjo moksleivė iš Biržų, Vai
da Vireliūnaitė - Respublikinio
Vlado Jakubėno jaunųjų pia
nistų festivalio - konkurso
laimėtoja. Solistė Asta Krikš
čiūnaitė šį kartą be orkestro at
liko dainas „Ežerėlis" ir „Plau
kė
antelė".
Akompanavo
solistei Audronė Kisieliūtė. Įs
pūdingai nuskambėjo pianistės
Birutės Vainiūnaitės atlikta
„Legenda" ir „Mažojo velniuko
šokis" iš baleto „Vaivos juosta".
Lyriškąją „Melodiją - legendą
atliko smuikininkė Milda Kas
peravičiūtė ir pianistė Virginija
Daugirdienė, kuri akompanavo
ir solistui J. Malikoniui, atliku
siam „Sutemo naktis" ir harm.
Prūsijos
lietuvių
dainą
„Kad aš jauns, nevedęs buvau".
Pirmąją koncerto dalį užbaigė
Valstybinis Vilniaus kvartetas,
atlikęs Styginių kvartetą op. 4.
Beje, šio kūrinio Lietuvoje nie
kas daugiau ir negriežia.
Antrąją koncerto dalį užpildė
Kauno
Valstybinis
choras.
Meno vadovas ir vyr. dirigentas
Petras Bingelis. Dirigentas Al
gimantas Mišeikis. Choro pro
gramoje skambėjo, „Vai eičiau
aš, eičiau" V. MykolaičioPutino ž., trys Mažosios Lietu
vos evangelikų choralų išdailos,
talkinant solistams Astai Krikš
čiūnaitei (sopranas) ir Aleksui
Matulevičiui (baritonas), kanta
ta De Profundis poeto B Braz
džionio ž. Poemos „Mano pa-
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Amžinybės ženklų kūrėjas
BRONIUS JUODELIS
Amžinybės miestą Šv. Kazi
miero kapinėse Atminimo dieną
užplūsta gyvieji. Daugiausia
tie, kurių artimieji čia palaido
ti. Aplankyti tų, kurių atmi
nimą saugo granito, marmuro
ir plieno paminklai. Aplankyti
tų, kurių kapo vietą ženklina
tik mažytė, pievos žolėje pa
skendusi, akmeninė lentelė su
įrašyta mirusiojo pavarde. Il
goje paminklų eilėje šaukia
„Laisvės Lietuvai!", aukštai
iškilę Romo Kalantos liepsnų
liežuviai, sukurti skulptoriaus
Ramojaus Mozoliausko.
— Sakyk, Ramojau, kiek
Tavo
sukurtų
amžinojo
miesto ženklų yra Šv. Kazi
miero kapinėse?
— Sunku būtų suskaičiuoti.
Gal apie 200.
— Be abejo, Tavo kūryba
puošia ir Lietuvių tautines
kapines.
— Ten mažiau. Gal apie 20.
Daugiausia Čikagos ir prie
miesčių katalikų kapinėse esu
pastatęs stambius simbolinius
paminklus. Vienas didžiųjų yra
„Kristus-Ganytojas"
Barrington, IL, R. katalikų kapinėse, o
antras yra Lenkijos 1,000 metų
krikščionybės paminklas Resurection lenkų kapinėse, Justice,
IL, kurį šventino kardinolas
Wojtyla, dabartinis popiežius
Jonas Paulius II.
— O ar j a u turi p a ž e n k 
linęs savo a m ž i n y b ė s vietą?
— J a u turiu. Švento Kazimie
ro kapinėse. J u k nežinai, kada
prireiks. Kad tas rūpestis ne
liktų žmonai, ar draugams.
Skulptorių
Ramojų Mozoliauską sutikau dar Vokietijoje
1947 metais, kaip jauną skautą
vytį, „Kęstučio" ir „Birutės"
skautų vadovų-vių stovykloje
prie
Hanau.
Jis
gimęs
1925.09.30 Kaune. Vokietijoje
1950 metais baigė Freiburgo
taikomosios dailės mokyklos
skulptūros skyrių. Persikėlęs į
JAV, apsigyveno Čikagoje. Iki
1962 metų dirbo paminklų dirb
tuvėje. Sukūrė apie 500 skulp
tūros kūrinių, daugiausia iš
metalo (plieno, bronzos, aliuminijaus), granito, stiklo pluoš
to (fiberglass), betono. Reikšmingiesnieji: paminklas R. Ka
lantai atminti, prez. K. Gri
niaus paminklas Lietuvių tau
tinėse kapinėse, Šv. Onos
skulptūra Šv. Kazimiero kapi
nėse, Kristaus prisikėlimas
Švč. Marijos kapinėse, kompo
zicija „Gydančios rankos" Chicago Loyola un-to klinikoje, pa
minklas pranciškonams Riverside, IL, „Partizano motina" —
Pasaulio lietuvių centre, Lemonte. Už talentingą kūrybą
pelnė keletą apdovanojimų.
— Kaip tave s u r a s t i Lem o n t o m i š k u o s e ? Koks a d r e 
sas?
— Mano pašto adresas tau
nieko nepadės. Tau reikia su
rasti keliuką, kuris veda į ma
no sodybą.
O keliukas yra apie 500 met
rų į rytus nuo Archer ir McCarthy Rd. sankryžos, dešinėje,
gale juodos tvoros. Ramojaus
sodyba paskendusi medžiuose.
Lauke pasitinka du dideli su
neš, viduje laksto du katinai
Garaže ir lauke stovi moder-

saulis", mylimo V. Jakubėno
poeto V. Mykolaičio-Putino ž.
solines partijas atliko minėti
solistai ir akompaniatorė Beata
Andriuškevičienė. Visas kon
certas teikė estetinio pasigė
rėjimo klausytojams ir didžiu
lio kūrybinio džiaugsmo at
likėjams. Taip nuostabiai paki
liai praėjo Lietuvoje Vlado Ja
kubėno 100-tųjų gimimo me
tinių minėjimai.

Ramojus Mozoliauskas prie kuriamo paminklo.

niškos žvejybos valtys, kurios
ant priekabų keliauja į tolimus
Kanados ežerus. Žvejyba —
maloniausias Ramojaus atosto
gų užsiėmimas.
— Kokie didesni darbai
laukia?

— Iš stambesnių turiu Mari
jos skulptūrą, paminklą Pasau
lio lietuvių centro sodeliui. Ant
kapių visuomet yra mirusiems
ir dar gyviesiems, kad liktų
ženklas Mirusiųjų mieste. Visi
mano paminklai yra originalai.

Lenkijos ĮOOO m. krikšCion\bės paminėjimui
kapinėse.

paminklas Resurection

Klinstruhu ieiroos paminklas šv. Kazimiero k.ipinrst.
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Plačių užmojų ir talentų jaunuolis

Paulius
NESUŠOKTAS

EDVARDAS SULAITIS

„Ypač talentingas pianistas
ir muzikas", — tokiais žodžiais
pianistą Gabrielių trumpai api
būdina vienas žymiausiųjų šių
dienų muzikos pasaulio atstovų
Daniel
Barenboin
(Čikagos
Simfoninio orkestro ir Vokiečių
valstybinės operos Berlyne da
bartinis meno vadovas).
Su šia kylančia muzikos
žvaigžde iš arčiau teko susipa
žinti ir pasikalbėti, kuomet jis
trumpai viešėjo Čikagoje ir čia
rinko medžiagą savo doktoran
tūros disertacijai apie kompozi
torių, pianistą, muzikos kritiką
Vytautą Bacevičių (1905 —
1970).
Jis čia buvo atvykęs iš New
Yorko, kur jau 8 metai studijuo
ja vienoje garsiausiųjų pasau
lyje menų mokykloje — The
Julliard Schoool.
Čia norisi pasinaudoti pianis
to pateikta kūrybine biografija,
kurioje apie jo dabartines studi
jas ir veiklą taip rašoma:
„Gabrielius Alekna — pirma
sis lietuvis, priimtas į Muzikos
menų doktorantūrą, Julliard
mokykloje, New Yorke (The
Julliard School). Pianistas nuo
lat koncertuoja su pagrindi
niais Lietuvos orkestrais — Val
stybiniu simfoniniu, Lietuvos
kameriniu bei Lietuvos Nacio
nalinės filharmonijos orkestru,
o JAV yra koncertavęs su Julli
ard orkestru". G. Alekna yra
trylikos konkursų Vokietijoje,
Ispanijoje, Čekijoje, ir JAV lau
reatas. 2003 birželyje Camegie
Hali (New York) kvietimu Ga
brielius dalyvavo Beethoven so
natų meistriškumo kursuose,
kuriuos vedė jau anksčiau mi
nėtasis muzikos pasaulio žy
mūnas Daniel Barenboim.
G. Alekna kūrybinėje biogra
fijoje jau yra susikaupę nema
žai žymesnių pasireiškimų bei
darbų. Čia suminėsime bent da-

Prndf-įo

groti būdamas 5
metu

Kuomet su G. Alekna kelis
kartus bendravome Čikagoje,
jis pateikė daugiau duomenų
apie savo muzikinės karjeros
pradžia, savo tėvus ir kitus daV
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Vilniuje Atfortepijono

EILĖRAŠTIS

Pianistas Gabrielius Alekna (kairėje) kalbasi su žurn. Edvardu ŠulaiOiu.
Zigmo Degučio nuotr.

studijas, kuomet dar buvau
mažutis, — penkerių metų vai
kas, — pasakojo Gabrielius. —
Vėliau įstojau j M. K. Čiurlio
nio Meno mokyklą (dabar gim
nazija), o ją baigęs studijavau
Lietuvos Muzikos akademijoje
pas dėstytoją doc. Liuciją Drasutienę".
Praleidęs trejus metus Lietu
vos muzikos akademijoje Vil
niuje, jis turėjo progą pirmą
kartą atvykti į Ameriką ir čia
dalyvauti vasariniuose muzikos
kursuose St. Barbora mieste,
California.
Tai buvo 1995—aisiais ir,
būdamas tuose vasaros kursuo
se, užmezgė ryšius su įvairiais
muzikos pasaulio žmonėmis, jų
tarpe ir vienu dėstytoju iš tur
būt žymiausios pasaulyje New
York įsikūrusios — Julliar
School menų mokyklos.
Šis jaunąjį lietuvį pakvietė
atvykti į šią mokyklą perklau
sai. Gabrielius čia gerai pasi
rodė. 1996 - aisiais buvo priim
tas į mokyklą su visa stipendija
ir dabar joje studijuoja, kartu,
žinoma tęsia savo koncertinę
veiklą.
Gabrieliaus tėvai —
ne muzikai

U:
„Tarptautiniai namai (Inter
national House), tarptautinių
studentų ir mokslininkų bend
rija New York, pakvietė G.
Alekną būti reziduojančiu me
nininku
2002 — 2003-siais
akademiniais metais. Tarp ne
senų pasirodymų — solo kon
certai Kristupo festivalyje Vil
niuje. Vilniuje, Hampton Muzi
kos festivalyje (New York), Bos
ton, New York, Greenwich (Connecticut valstija), Washington; J. Brahms I koncertas for
tepijonui ir orkestrui d-mol su
Nacionaliniu simfoniniu orkes
tru; W. A. Mozart koncertas Esdur (K.271) su Lietuvos Kame
riniu orkestru , taip pat koncer
tai su violončelininku Edvardu
Armonu. G. Aleknos ir Lietu
vos Nacionalinio simfoninio or
kestro atliktą Liszt II koncertą
dvylikoje Europos šalių 2002
metais transliavo 'Euroclassci'
radijas. 2000 m. vasarą Gabrie
lius Alekna praleido žymiame
Seiji Ozawos vadovaujamame
Tanslewood festivalyje".

Demikis

Niekados
nepatikėjęs
niekados dar negirdėjęs,
savo akimis
nematęs,
neregėjęs
jos —
pašokusios
eilėraštį,
tą,
kurio nespėjau parašyti,
kuris sprogs,
jei nesuspėsiu,
o gal prasikals
netyčia
ir užgims kitoj planetoj,
lukšto aiženas palikęs
man?
Ką tada asai
darysiu,
kaip eilėraštį
sušoksiu,
kaip bejos aš sueiliuosiu,
kam dainelę
sudainuosiu
ir su kuo aš pasidžiaugsiu
mūsų kūdikėliui
gimus?
Palanga, 2003 birželio 5

Susipažinkime su j a u n u
ir talentingu
m u z i k u Gabrieliumi
A l e k n a : per t r u m p ą
savo muzikinės
karjeros laikotarpi jis
d a u g p a s i e k ė , toli n u ė j o

Jeigu daugelio žymiųjų lietu
vių muzikų tėvai yra buvę mu
zikantai, tai Gabrieliaus atve
ju, tas negalioja. Tiek jo tėvas
Rimvydas, tiek motina Živilė
yra
inžinerijos
specialistai.
Nors, kaip Gabrielius pasakoja,
neseniai amžinybėn iškeliavęs
jo tėvas, buvo muzikos mėgėjas
ir pats gerai grojo akordeonu.
Tačiau tėvai, žinoma, skatino
Gabrielių siekti muzikos aukš
tumų ir jo pastangas tvirtai rė
mė. Gabrielius yra dėkingas
Lietuvių fondui, kurio finan
sinė parama labai prisidėjo, sie
kiant aukštumų muzikoje.
Beje, jis yra vienintelis lie
tuvis, kuris taip ilgai studijuo
ja Julliard mokykloje. Po metus
joje yra praleidę smuikininkas
Vilhelmas Čepinskis, artistė Ie
va Gordonaitė, Aidas Puodžiu
kas. Kasparas Ujinskas. Dabar
čia studijuoja Edvinas Minkšti
mas.
V a s a r a į L i e t u v ą ir Izraeli
G. Alekna džiaugėsi, kad Ži
levičiaus — Kreivėno muzikolo
gijos archyve galėjo atrasti to
kios apie Bacevičių medžiagos,
kokios niekur kitur nebuvo už
tikęs. Jis prašė išreikšti padėką
Lituanistikos tyrimo ir studijų
centro vadovybei, kuri suteikė
galimybę darbuotis archyve ir
gyventi šios institucijos namelyje prie Jaunimo centro,
Gegužės 27 d. pajudėjęs į

New York, jis prieš mokslo me
tų pabaigą dar sakė turėsiąs
vieną koncertą Lake Placid,
NY., o tada keliaus į Lietuvą,
kur rinks apie V. Bacevičių
medžiagą.
Liepos mėn. jis vyks į meis
triškumo kursus Izraelyje. Ne
seniai atėjo žinia, kad jam ski
riama visa šių kursų lankymo
stipendija. Vienas pagrindinių
kursų dėstytojų (Tel-Hai Masterclasses) yra Lietuvoje gimęs
ir mokęsis prof. Emanuel Krasowsky, vienas garsiausių šiuo
metu fortepijono dėstytojų pa
saulyje. Gabrielius yra jam
skambinęs New Yorke ir vasa
ros kursuose Suomijoje. Su juo
Alekną supažindino. New York
gyvenanti, pianistė Goldą Weinberg-Tatz. taip pat gimusi ir
studijas pradėjusi Lietuvoje.
G. Aleknai besilankant Čika
goje, jis gavo pakvietimą čia
pakoncertuoti vietiniams lietu
viams. Jis apie tai sakė pagal
vosiąs, nes, kaip atrodo, nega
lės suspėti iki koncertui siū
lomos spalio mėnesio datos at
likti visus savo įsipareigoji
mus. Tačiau 2005 —šiais Gab
rielius tikisi galėsiąs koncer
tuoti Čikagoje.
Beje, 2005—šiais G. Alekna
tikisi užbaigti ir apginti savo
doktoratą. O tada jis galėtų
įsidarbinti kurioje aukštojoje
mokykloje Amerikoje ar Euro
poje. Žinoma, jis ir toliau žada
tęsti koncertinę veiklą.
Linkime G. Aleknai geros klo
ties, ir dėkojame jam už su
teiktas informacijas.

Živilės Gimbutaitės
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Živilės Gimbutaitės redaguo
ta disertacija iš lyginamosios
literatūros — The Riddle in the
Poem („Mįslė eilėraštyje") —
Indiana universitete, Bloomingtone. bus išleista University
Press of America I Rowan & Littlefield Publishers), gavus 100
išankstinių prenumeratų (prepublication order). Knygos tu
rinys: „Liaudies mįslė ir lite
ratūrinė mįslė", „Francis Ponge: identitetai ir variacijos",
„Mįslės ir mitai Wallace Stevens poezijoje", „Šnekantys ob
jektai Richard Wilbur poezi
joje". „Kalbantys paveikslai
mįslė ir ekpharsis (R. M. Rilke
R. Wilbur, H. Radauskas). Kny
ga iliustruota.
Norintys knygą užsisakyti.
turi skambinti University Press
of Amerika (UPA) Customer
Service:
1-800-462-6420.
ISBN: 0-7618-2845-1. Knygos
kaina 45 dol.
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Leidiniai
Daugiau meilės ir entuziazmo
konkretiems darbams
Taip vadinasi idėjų, darbų ir
planų leidinys, vaizduojąs LB
padėtį ir ateities perspektyvas
Amerikoje; tai 2002 m. birželio
7-9 d. Dainavos jaunimo sto
vykloje, Manchester, MI, įvy
kusios
Darbo
konferencijos
konspektas. Jį gerokai papildė
ir spaudai paruošė Romualdas
Kriaučiūnas, korektorė Graži
na Kriaučiūnienė. Išleido JAV
LB Krašto valdyba, 2003, Min
daugo karūnavimo 750 metais.
Dr. R. Kriaučiūnas yra spalvin
gai kūrybinga spaudos asme
nybė, turintis apie 470 straips
nių, leidinių ir žurnalistinių
rašinių; jų tarpe 6 redaguotas
knygas ir 50 knygų recenzijų.
Jis buvo šios konferencijos su
manytojas ir organizacinio ko
miteto pirmininkas.
Šioje didelio formato (28 x 21
cm) 166 psl. knygoje išsamiai
nagrinėjamas naujųjų imigrantų
ir Amerikoje gimusios kartos
vaidmuo JAV LB veikloje. Pas
tebėtina, kad lietuvių spaudoje
vis dažniau spausdinami su
važiavimų bei konferencijų lei
diniai, kurie atskleidžia pla
čiajai visuomenei reikšmingus
pranešimus, kalbas bei svarsty
mus. Tokiu būdu yra kaupiami
lietuvių
kultūros,
religijos,
mokslo, meno ir pedagogikos lo
biai visos tautos labui.
Leidinyje yra penkios skirtin
gos apimties dalys. Pirmoje per
duodama medžiaga, spausdinta
lir
r paskleista visuomenėje prieš
p a s i u e i s u i visuomenėje pi ie»
konferenciją. Joje atrandame
Aldo Kriaučiūno paruoštą JAV
LB apklausą. Antroje yra pra
nešimai, anketos duomenys ir
komentarai. Trečioje dalyje ma
tome konferencijos fotografinį
rinkinį. Atsiliepimų skyrelyje
surinkta 10 šio suvažiavimo
aprašymų, spausdintų išeivijos
spaudoje. Papildomosios me
džiagos dalyje yra perspausdin
ta Lietuvių Charta. Prisiminti
na, kad šios chartos įtakoje su
sikūrė visapasaulinė Lietuvių
Bendruomenė. Prijungti keli
anksčiau spausdinti straips
niai, artimi šios konferencijos
siekimų perspektyvai.
Ilgiau sustosiu prie antrosios
leidinio dalies — konferencijos.
Pranešimuose ir būrelių disku
sijų išvadose yra gausu ver
tingų idėjų; čia matome statisti
kos duomenis ir skaitome jų in
terpretaciją bei komentarus.
Atidarymo
kalboje
Saulius
Anužis kviečia „visus jaustis
laisvai išreiškiant savo nuo

monę"; pažymi, kad „su trečiąją
banga atvyksta didelis skai
čius Lietuvos protingiausių ir
darbščiausių žmonių". Įvadines
mintis ryškina R. Kriaučiūnas
temoje JLietuvių Bendruomenė:
sąjūdis ar organizacija?" Są
jūdžiui „visų pirma reikia
aiškios vizijos, uždegančių va
dų, sektinų pavyzdžių... Anks
čiau ar vėliau sąjūdžiai turi
tapti organizacijomis, kad iš
laikytų savo tęstinumą bei ta
patybę". Pranešėjas duoda is
torinę LB apžvalgą ir pažymi,
kad „trečioji banga" ir jau Ame
rikoje gimę lietuviai yra Lietu
vių Bendruomenės ateitis".
LR garbės konsule Ingrida
Bublienė temoje „Gyvasis lietu
vis gyvens amžinai" skatina ne
gatyvią nuotaiką „pakeisti mei
lės aistra kraštui. Meile yra at
sakymas mūsų ryšiu su tauta".
Ambasadoriaus Vytauto Dambravos mintimi, „Visų mūsų
darbus turi lydėti idealizmas ir
meilė. Idealizmas yra tiek stip
rus kiek stipriai yra išvystyta
žmogaus asmenybė". Gražių se
nų ir nūdienos veiklos pa
vyzdžių atskleidė J a n e Cox,
primindama, kad Shenandoah,
PA, prieš II Pasaulinį karą yra
buvusi Amerikos lietuvių sos
tinė. Ir šiandien jos apylinkėse
yra girdimos lietuvių dainos; po
100 metų yra rengiamos Lietu
vių dienų šventės, šoka vaikų
būreliai, kuriama sava tauto
dailė: prie Shuylkill veikia Lie
tuvių istorijos ir kultūros mu
ziejus. Pasak Cox (kuri pati
išmoko lietuvių kalbą), „Lietu
vybė reiškia kalbą, santykius
su Lietuva, tautinius šokius ir
dainas bei stovyklas. Visa tai
sudaro savitą požiūrį į pasaulį,
vertinantį žmonių artumą, gilų
ryšį su žeme, tautos siela. Ji ir
teikia mums ir mūsų vaikams
vertybes, kurios sunkiai randa
mos Amerikos gyvenime". Ji
kviečia išsaugoti tą lietuvių pa
veldą, kuris „mus veda į
žmoniškumą, į kultūros, kal
bos, gamtos branginimą", (psl.
35-4)
Amandas Ragauskas prime
na, kad naujos imigracijos ats
tovai pasigenda renginių, kurių
metu galėtų matyti ansamblius
bei atskirus atlikėjus iš Lietu
vos. R. Kriaučiūnas kalba apie
organizacines problemas ir jų
sprendimą
pateikia
schemą
svarstymams, susidedančią iš
10 punktų. G. Murauskas pris
tato Omaha ir Denver miestuo

se įvykusių pasitarimų san
trauką. Siūloma internete su
kurti darboviečių banką; pa
brėžiama, kad senieji veikėjai
nenori p a s i t r a u k t i iš vadovau
jamų pareigybių; s k a t i n a ten
kinti jaunųjų narių poreikius,
seniesiems suteikiant pripaži
nimus už jų nuveiktus darbus.
LB narius būtų galima išdėstyti
pagal t r i s ašis: x - imigrantų
banga, y - amžiaus grupė ir z pomėgiai.
Aldo Kriaučiūno
anketoje
buvo siūloma išreikšti nuomonę
apie veiklos pomėgius, sutinka
mas kliūtis ir s k i r t u m u s tarp
imigracijos bangų; palikta vie
tos komentarams. Buvo gauti
472
atsiliepimai;
sudarytos
šešios lentelės. Nors gauti
skaičiai daug ką pasako, kai
kuriose lentelėse galėjo būti nu
rodyti statistikinio reikšmin
gumo skirtumai. Statistika ro
do, kad skirtumai t a r p trijų
bangų n ė r a dideli - gal todėl,
kad atsakymus davė labiau su
sipratę LB veiklos dalyviai. Dėl
kliūčių dalyvavimui daugelio
mąstysena yra tokia: nelabai
žinau, k a s vyksta, arba, jeigu
žinau ir tema įdomi, tai bus se
noviškai daroma. Komentaruo
se pasikartoja nusiskundimai,
kad dėl lietuvių kalbos ribotu
mo gerai nesijaučiamą lietuvių
renginiuose. Veikloje jaunieji
įžiūri per daug politikos, mato
per daug senų veidų. J i e nori
daugiau dabartinės Lietuvos
kultūros: muzikos, populiarių
solistų, ansamblių; pageidauja
daugiau jaunimo vakaronių,
šokių ir pan. J i e prašo daugiau
praktiškos pagalbos neseniai
atvykusiems;
lituanistinėms
mokykloms - naujų vadovėlių;
mažuose telkimuose padėti su
kurti s k a u t u s , ateitininkus pro
paguoti sportą, progų mokytis
anglų, lietuvių kalbą; siūlo
įjungti trečiosios bangos narius
į organizacijų vadovybes vi
suose lygmenyse. Apklausos
duomenys suteikia minčių, kur
būtina dėti pastangas keičiant
organizacinę struktūrą, kaip
paįvairinti programas, padidin
ti informacijos srautą, sustip
rinti ryšius ir kaip įtraukti jau
nesnę k a r t ą į LB veiklą.

vaikų iš Lietuvos ir JAV pasi
keitimo programa vasaros sto
vyklose.

Šioje dalyje taip p a t randame
R. Kriaučiūno „JAV LB svar
besnių darbų apžvalgą" ir kon
ferencijos suvestinę. Tai mūsų
atminčiai svarūs ir tolimesnę
veiklą skatinantys papildymai.
Prie jų būtina pridurti A.
Kriaučiūno „Konferencijos įver
tinimas, jai pasibaigiant"
ir
e—paštu gauti dalyvių atsiliepi
mai.
Papildomosios medžiagos da
lyje (psl. 126-166) skaitome
Lietuvių charta, kuri mums
primena, kad visi e s a m e lietu
viai - vienos ir tos pačios tautos
s ū n ū s ir dukterys. Po to R.
Kriaučiūno aprašyti JAV LB
Michigan apygardos 1996 metų
pasitarimai, kuriuos pravedė
J a n i n a Udrienė. Buvo išryš
kinti penki projektai. D. Skučas
sumaniai protokoluoja „JAV LB
21-jame šimtmetyje" tai
Cleveland, OH, įvykusieji 1998
spalio 8-9 d. septyni posėdžiai,
kuriuose buvo pateikta daug
siūlymų LB ateities veiklai pa
gyvinti. R. Kriaučiūnas temoje
„Lietuvybė ir nauja pamaina"
rašo apie jaunimą ir trečiąją
bangą. Įdėta 2002 m. V. Nako
paskaita, kurioje jis vaizdžiai
aprašo antrosios bangos kovas
už Lietuvos nepriklausomybę,
įpindamas kelis savo veiklos
epizodus. Čia r a n d a m e dr. Pet
ro Kisieliaus straipsnį „Trys
išeivijos bangos", perspausdintą
iš / laisvę žurnalo (2002 m.
spalis;. Tai išsami visų trijų
imigracijos laikotarpių analizė
su stipriom pedagoginėm įžval
gom. Užsklandai išspausdintas
R. Astrausko „Trečioji banga mitai, viltys ir realybė" - Aki
račiai (2003 nr. 1). Tai 4 psl. ko
mentaras, primenantis trečio
sios bangos lietuviško bendravi
mo ir kultūrinių pramogų il
gesį; atskleidžiantis „Vilmorus"
apklausos tragiškai skamban
čius duomenis.
Dainavos JAV LB Darbo kon
ferencijoje įvyko didelis protų,
j a u s m ų ir idėjų susitelkimas ir
jų atsiskleidimas Baltųjų rūmų
ir sulietuvintos gamtos ramu
moje. Naujuosius imigrantus
Šios ir ankstesnių apklausų galima pritraukti į LB veikėjų
šviesoje Aidas sprendžia, kad eiles šalinant senas veiklos for
temos ir rūpesčiai yra mažai mas ir vykdant sušiandienintą
pasikeitę, kad problemos vis ap ir kultūrinę veiklą. Tikėkime
tariamos, bet jos nėra pašalina savo ateitimi', leidinyje yra su
mos.
telktos neįkainuojamai vertin
Dalia Puškorienė temoje „Lie gos direktyvos įvairių organiza
tuvybės išlaikymas yra bend cijų ir stovyklų
vadovams,
ruomenėje" pabrėžia trečiosios veikėjams mokytojams, išties
bangos dalyvių norą, entuziaz visiems, kurie vertina lietuviš
mą; jie savo dalyvavimu sutei kąjį veikimą ir nori jį stiprin
kia konferencijai gyvastingu ti. Štai keletas Rimos Kalinaus
mą. Ji remia J. Cox mintį daly kaitės surinktų interneto pusla
vauti kitų bangų veikime, nes, pių: w w w . u z j u r i o l i e t u v a . n e t ,
jas gerai pažindami, suartė- norintiems
studijuoti
sime. Birutė Bublienė perskaitė w w w . l a n g a s . n e t . Lietuvos am
dr. G. Murausko pranešimą iš basados
Washington,
D.C.
Omaha, kurio nuomone, LB so wAvw.ltembassyus.org,
JAV
cialinė infrastruktūra nepaten LB http: / / www.javlb.org.
kina neseniai atvykusiųjų, nes
Šio leidinio, t i n k a m o tiek pri
jų poreikiai yra skirtingi - dar tyrusiems, tiek ir jauniems
bas, šeimų reikalai, švietimas, veikėjams, išleista tik 250 egz.
bendravimas. V. Piesčio minti Atsižvelgiant į jo praktišką ir
mi, atvykstantieji bent pra pamokančią vertę, tai labai ma
džioje bando įsijungti į Ameri žas tiražas. Jį skaitantieji atras
kos gyvenimą, tačiau, jį geriau kuo pasinaudoti, kuo pasi
pažinę, grįžta prie lietuvių vi džiaugti. Tai stebėtinas prof.
suomenės, kaip jiems daug arti Romualdo ir Gražinos, dr. Aldo
mesnės.
ir Irenos Kriaučiūnų įnašas,
Įdėta trumpa konferencijos siekiąs reikšmingai pagyvinti
įvertinimo anketa, lietuviškų JAV LB veiklą XXI a. Galima
žurnalų ir laikraščių adresai, tikėtis, kad ateityje Amerikos
prel. J . Prunskio patarimai, istorikai ir sociologai atras pa
kaip geriau ir įdomiau rašyti į grindo priskirti šią lietuvių
laikraščius. Būrelių diskusijų tautos diasporą prie neprair anketos duomenų dėka. kon nykstančių tautybių Amerikoje.
ferencija parėmė šiuos kon Užbaigsiu R. Kriaučiūno minti
krečių darbų projektus: pagal mi: „Trys skirtingos atvyku
bos centrų kūrimas prie para siųjų bangos, atvilniję į mis
pijų; lankstinukas,
kuriame tiškai lietuvišką Dainavą, iš
būtų teisinga informacija, vyks vyksta kaip viena galinga ban
tantiems į Ameriką; bendravi ga". Tad, k u r i a n t
Lietuvių
mas su Lietuvos spauda, patei Bendruomenės ateitį Ameriko
kiant
informaciją
apie
LB je, parodykime daugiau meilės
veiklą; kultūros renginiai, lie ir
entuziazmo
konkretiems
tuviams išeinant į amerikiečių veiklos darbams'
visuomenę; sporto renginiai;
Justinas Pikūnas

