
ANTROJI DALIS DRAUGAS 

MOKSLAS, MENAS, LITERATORA 
Saturday supplement 1990 m. rugsėjo mėn- 15 d. / September 1^, 1990 Nr. 1 8 0 0 * 

* > Grandinėlės" kelionė į tėvų žemę 

Baranczak'o poezija 

— mūsų laikotarpio liudytoja 

L i e t u v o s r a š y t o j a i n i e k a d 
nebuvo tokioje padėtyje, kaip 
šiandien. Po penkiasdešimties 
metų vėl kūrybos laisvė ir vis dar 
svetimi t anka i , džiugiai paskelb
t a nepriklausomybė ir imperijos 
glebis, išsivadavusi l i teratūra ir 
dominuojant i pol i t ika . Kokia 
poezija ir proza išsikeros iš šios 
situacijos? 

Panašios aplinkybės formavo ir 
lenkų poeto, esejisto Stanislaw 
B a r a n c z a k k ū r y b i n į bra ižą . 
Chicagoje šįmet išleista jo poe
zijos r ink t inė anglų kalba Kūno 
svoris (The Weight of the Body) 
apima šešiolika metų — nuo 
apsiaust ies stovio Lenkijoje iki 
Amerikos panoramos. Autorius, 
buvęs Poznanės universiteto pro
fesorius, ka l in tas už laisvą žodį. 
dabar dėsto l i te ra tūrą Harvard'o 
universi te te . Su lietuviais jį sie
j a glaudūs ryšiai: jo eilėraščius į 
l i e tuv ių ka lbą ve r t ė Tomas 
Venclova, kurio poezijos rinktinę 
Baranczak paruošė lenkiškai. Jo 
parašą dažnai randame po laiš
k a i s ir a t s i šauk ima i s , reika
laujančiais Lietuvai laisvės. 

Kaip ne vienas lietuvių ra
šytojas, Baranczak turėjo at
sakyti į klausimą, ar priespauda 
i r cenzūra savaip naudinga me
nams , juos stimuliuoja? Ir Ry
tuose, ir Vakaruose pasirodė 
studijų, kuriose tvi r t inama, kad 
ezopinė kalba gali būti subtilus ir 
s u d ė t i n g a s m e n i n i s į r ank i s ; 
poetas kenčia, bet poezija pasipel
no. Ši tezė Baranczak 'ui visad 
atrodė į tar t ina. J i s tvirtina, kad 
total i tariniuose kraštuose gyve
nančių rašytojų kruopščiai kal
ku l iuo tos p a s t a n g o s apgau t i 
cenzorių — koket i škos užuo
minos, apsukrus simbolizmas — 
gali labai apriboti kūrėją ir 
kūrinį Baranczak ragino nepri
k l ausomos dvas ios rašyto jus 
žiūrėti „tiesiai tiesiai į akis" , 
a tvirai ir drąsiai rašyti apie savo 
nuniokotus gyvenimus bei didžią
sias viltis ir pasiguosti tuo, jog, 
kas beatsi t iktų, ..nėra tanko, 
kur is galėtų sutr iuškint i poemą; 
nėra kalėjimo, kur iame būtų ga
lima uždaryti poeziją". 

Jo žodžiai pasitvirt ino — totali
tariniai cenzoriai šiandien bedar
biai . Baranczak 'o knyga y r a 
vienas įrodymų, kodėl poezija 
laimėjo. Oficialiosios kultūros 
melagingam patosui jis priešpa
s ta tė „neornamentuotą kalbą", 
ramią ironiją, blaivų žvilgsnį ir 
santūriomis priemonėmis išreikš
tą jausmą. Poetas nekelia balso, 
vengia plakatiakumo, didžiuosius 
įvykius vaizduoja kasdienybės 
detalėmis. 

Baranczako poezijos r inktine 
natūral ia i pasidalina į dvi dal is 
— į Lenkiją ir Ameriką. Nors 
l e n k i š k i e i l ė r a šč i a i r y š k i a u 
politiški, autor ius tvirtina, jog 
neuž tenka s a k y t i , kad Rytu 
Europos šalyse visą gyvenimą — 

St»nislaw Baranczak 

nuo smulkmenų iki vilties ir 
tikėjimo — nuspalvina politika ir 
priespauda. Tai tik dalis teisybės, 
pr imena Baranczak, nes „poezija 
visad savaip protestuoja". 

Amerikiečių kritikai sutart inai 
prabi lo , kad Baranczak rašo 
poeziją kaip „tikras Rytų europie
t i s" . Kas , jų manymu, būdinga 
tokiai poezijai? Vienas nurodo, 
kad poetas kalba apie „pasaulio 
pamišimą ir humanišką laisvės 
dvasią". Kitas Baranczak'o eilėse 
mato „šachmatų rungtynes t a r p 
pavergėjo klastų ir pavergtųjų 
širdžių refleksų". Trečias mini 
..liudijimą bei rezistenciją". 

Poetas išliko . J lytų europiet is" 
ir savo Amerikoje parašytose 
eilėse. Eilėraštyje „Curr iculum 
V i t a e " jis ironiškai pastebi, kad 
Naujajame pasaulyje niekas ne
vert ina jo ypatingų sugebėjimu ir 
pasiekimų — kaip stovėti eilėje, 
ka ip apgauti cenzorių ar ka ip 
tylėt i po arešto. Amerikoje, sako 
jis, reikia kitokių sugebėjimų; 
šypsotis ir nepalaužiamai t ikėt i , 
kad gali būti kuo t iktai nori. 
Tačiau nors Baranczak išsiskiria 
iš k i tų amerikiečių, jis a ts isako 
bū t i „profesionaliu i š e iv iu" . 
Kodėl, klausia jis, aš niekad 
nesugebėjau pasiduot „nunešio
toms liūdnoms frazėms, kur ias 
a t m i n t i n a i žino v i s i , bes i 
verčiantys išeivio a m a t u ? " 

Baranczak — sąmoningas mūsų 
l a i k o t a r p i o poe ta s . , , P r i e š 
š imtmetį" , rašo jis „poetai mė
g i n d a v o e i l ė m i s p e r t r a u k t i 
nuobodų, s loginantį t i k r o v ė s 
k a r t o j i m ą s i . Š i a n d i e n p a t i 
t ikrovė mus nuolatos nustebina 
savo nelauktais posūkiais" Iš R;i 
ranczak'o perspektyvos, pasaulis 
elgiasi kaip patrakęs komendan
t a s , poetą supa bana lybė ir 
pamišimas, bet jis pats elgiasi 
ka ip normalus žmogus. „Nor-
ma lumas" — ta Rytų europiečių 
išsiilgta būkle - t ampa beveik 
mis t išku apsireiškimu 
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ALEKSANDRA SAGIENE 
XIII Lietuvos tautinės dainų 

šventės organizacinio komiteto 
specialiame leidinyje „Skambėk, 
da ina" (1990.5.7) šokių dienos 
vyriausioji meno vadovė ir cho
reografė Elena Morkūnienė rašo: 
„Džiaugiuosi, kad atsisakėme 
s t andar t in ių rėmų. politikos, 
patys kvietėmės svečių (pasaulio 
lietuvių, estų. latvių). Stengėmės, 
kad šventė iš tiesų būtų TAU
TOS, kad joje atsispindėtų visa 
Lietuva". 

Kaip dali tos tautos. 1989 metų 
rudenį Lietuvos kultūros minis
terija pakvietė Liudą Sagį daly
vauti su Grandinėlės šokių an
sambliu 1990 metų tautinėje 
da inų šventėje Vilniuje. Jei 
pakviet imas ir nebuvo didžiai 
ne t ikė ta s , t a i darbų krūvis , 
ruošiantis tokiai kelionei, atrodė 
kvapą užimantis. Teko didinti 
Grandinėles šokėjų eilę iki 16 
porų , p a s i r ū p i n t i m u z i k i n e 
p a l y d a . į s i g y t i š v e n t e i rei
kal ingus drabužius ir įvairius 
reikmenis. Jaun imo tėvai , an
samblio rėmėjai ir spaudos dar
buotojai buvo prašomi talkinti 
kelionei, t e lk i an t re ikal ingas 
lėšas. Grandinėlės meno vadovas 
Liudas Sagys ir muzikos vadovė 
Rita Kliorienė, padedami šokių 
mokytojų Renės Booth ir Audros 
Gedrytės. mokė šokėjus šventei ir 
a tskiram pasirodymui Vilniuje 
reikalingą programą. Šių metų 
balandžio 21 dieną ši programa 
buvo parodyta Clevelande per iš
leistuvinį „Grandinėlė pakeliui į 
Lietuvą" koncertą. Atrodė, kad 
visi pasiruošimo darbai artėjo 
prie galo. 

Per pasaulį nuskambėjo Kovo 
11-oji. Lietuva siekia nepriklau
somybės' Įvedama prieš Lietuvą 
sovietų blokada. Sustabdomas 
vizų davimas keliaujantiems į 
Lietuvą. Grandinė lės kelionė 
pakibo ore. Padedama American 

Travel Service Bureau pirmi
ninko Alekso Lauraičio, kelionės 
į Lietuvą reikalus tvarkiausi 
pa t i . Reikėjo ka nors daryti , 
ieškoti kokios nors išeities, nes 
nežinios spaudžiama. Grandi
nėlės narių nuotaika krito, darbo 
našumas mažėjo 

Nepasitikėdama savo pajėgu
mu, kviečiausi talkon amerikie
čių tarpe j t akšgus klevelandu-
č ius , buvusius G r a n d i n ė l e s 
šokėjus Vytautą Kliorį ir Algį 
Rukšėną, prašydama jų padėti 
man laiškais ir telefonais belstis 
į šio krašto valdžios žmonių dūri- , 
ieškant atsakymo vizų reikalu. 
Vėliau talkon atėjo ir Gražina 
Kudukienė. Lygiai taip pat mūsų 
atvykimo reikalą judino Lietuvos 
valdžios žmonės Maskvoje. Alek
sas Lauraitis pasirūpino, kad už 
pridėtinį mokestj Pan American 
oro l inija la ikytų l ė k t u v e 
rezervuotas vietas iki skrydžio 
dienos. 

Visų čia minėtų asmenų pa
stangų dėka birželio 21 dieną 
atėjo lauktos vizos. Lygiai už 
savaitės, birželio 29-ą. Grandi
nėlė išskrido iš Clevelando į 
Lietuvą. Su mumis vyko dar 
dešimt tėvų, rėmėjų bei grupės 
draugu 

Po tvarkingo persėdimo į dides
nį lėktuvą New Yorke. kitos 
dienos vidurdienį nusileidome 
Maskvos tarptautiniame aero
uoste Išlipė iš lėktuvo, susikrovę 
savo bagažą a n t vežimėlių, 
brovėmės į pilką muitines salę, 
kur buvo minia žmonių su tūks
tančiais lagaminų. Kaip įsibrau
ti Grandinėle; su savo krūviu į jų 
tarpą? Kaip įmanomai greičiau 
praeiti pro visus pa t ik r in imus 9 

Atrodė, kad šioje tamsioje patal
poje reikės tupėti iki vakaro. Ėjau 
ieškoti papaibos. S u s i r a d a u 
jauną, angliškai kalbantį mui
tinės tarnaut' ą, kur i s atkreipė 

Grandinėlės šokėjai Judita Bederyte ir Darius Mičiunas — XIII Lietuvo* tautines 
dainų šventės Šokių dieną 1990 m. liepos mėn. 7 d. ..Žalgirio" stadione. Vilniuje. 

Vytauto Kliorio nuotrauka 
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dėmesį į mūsų sovietų vizose 
įrašytus du žodžius — „kultūrinis 
pasikei t imas" Šie žodžiai, lyg 
magiška lazdelė, a t idarė mums 
praėjimo punktą, per kurį visi iš 
eilės praėjome .su neatvožtais 
lagaminais. 

Už muitininkų, kitoje pusėje su 
dviem autobusais jau mūsų laukė 
tolimesnės kelionės palydovė. 
L ie tuvos p r a m o g i n i ų šokių 
choreografė Ligija Tautkuvienė. 
Lietuvos k u l t ū r o s cent ro di
rektorius Juozas Mikutavičius 
buvo jai pavedęs suplanuoti ir 
tvarkyti visą Grandinėlės viešna
gės darbų ir kelionių grafiką. 

Jos autobusai m u s vežė per 
Maskvą į Lietuvos pasiuntinybe, 
kur apsi lankę ir pavalgę puikius 
p i e t u s i š v y k o m e p a s i ž i ū r ė t i 
mies to senųjų k u l t ū r i n i ų 
pamink lų -bažnyč ių . V a k a r o p 
atsiradome aerouoste, iš kurio 
maži Aerofloto lėktuvai skrido į 
Vilnių. Vel perkrovę lagaminus 
ir užsimokėję už viršsvorį, apie 
vienuoliktą valandą pakilome 
a t l ik t i p a s k u t i n i kel io galą. 
Norėjosi skubėti, kuo greičiau at
sirasti Lietuvos žemėje t a rp savų 
žmonių Lijo lietus. Lėktuviukas 
vėlavo. 

Vilniuje, tik išlipę iš lėktuvo, iš
g i r d o m e t r a n k i ą m u z i k ą ir 
žmonių klegesį. Aerouoste kan
triai Grandinėles laukė susirinkę 
būrys giminių, šokio bendra
minčių, p a t s Kul tūros centro di 
rektorius Juozas Mikutavičius ir 
šokių dienos vyriausioji meno 
vadovė Elena Morkūnienė su 
savo „ Jaun imė l io" ansambliu. 
Tai jų ka imo kapela ta ip šauniai 
grojo mar šus ir kitokią taut inę 
muziką. Laukiančiųjų rankos 
buvo pilnos gėlių, skir tų atvyku 
šiems svečiams. Pasisveikinus, 
pasiglėbesčiavus, jauni „Jauni 
mėlio" vyrai tempe mūsų lagami 
nus, krovė į autobusus. 

P a l v d o v u ivi tos lvdinv 

vykome į mūsų viešnages namus, 
į Kultūros darbuotojų tobuli
nimosi i n s t i t u t o b e n d r a b u t į 
Saltoniškių gatvėje. Vidurnaktį , 
išsiskirsčius po du j patogius 
kambar ius , vėl r inkomės , ir 
mūsų šeimininkai vedė visus į 
ša l ia b e n d r a b u č i o esanč ią 
valgyklą. Ten a n t lino staltie
sėmis užtiestų s ta lų mūsų laukė 
pirmoji Lietuvos žemėja vaka
rienė, paruošta Vilniaus visuo
meninio mait inimo susivienijimo 
„Sūduva" tarnautojų. J ie mus 
mait ino visą laiką, s tengėsi 
gaminti kuo įvairesni ir gardesnį 
maistą, pildė mūsų norus, laukė 
mūsų vėluojančių. 

Birželio 30-oji išaušo graži, 
saulėta. Visų n u o t a i k a buvo 
pakili, nes inu« kiekvieną rytą su 
tvarkaraščiu rai-.koje sut inkanti 
Ligija leido Šiai . n turėti laisvą 
dieną, kad gal-:'•«.*. »• pasimatyti 
su giminėmis . i m a s išsi
barstė ne tik po V : ;mų. bet ir po 
visą Lietuvą • ; o 'ėvų bro
liais, seser- d-..<• :::;\s ir te
tomis. M . • .įsirinko 
pas seserį. Mui i vsivaiši-
nant, apsi! r '• • ' - .s tele
vizija. T ; p : | ..Pano
ramos" p- į.'1 • '•> ' Je tuva 
sužinojo, k y l C • Grandi
nėlė a tvvk" i ;'• » u ę 

Rytoją1- . . ii^nis. 

P a s i p u o š ę i š e ig inėmis UB« 
formomis, keliavome į Kated*:: 
mišioms. Vos įtilpome į mald> 
n inku daugybę. Teko spraust i : 
pro stovinčius, klūpančius ir sė
d inč iu s . Apl ink in ia i žmoni* • 
žvilgsniais klausinėjo, kas čia pt • 
vieni, iš k u r atvyko. Mišių laik-; 
giedojo choras , be rn iuka i i» 
mergai tės priėmė Pirmąją kt> 
muniją. Po mišių pasilikom-
apžiūrinėt i Katedroje esančih-
religinio meno vertybes. S u ė 
jom ties Šv. Kazimiero k a r š u 
Čia mūsų muzikos vadovė R«V> 
Kliorienė davė ženklą pagiedot ' 
„Kaip grįžtančius namo pauKš 
čius, parveski. Viešpatie, ir muš" 
M u m s giesmę baigus, ją pei ėrfv 
pr ie vargonų buvęs choras. Jii 
giesmės aidai i.šlydejo Grandine3 

iš Katedros. 
Po pietų Ligija išvežė visus sv< 

čius šokėjus ir vadovus į Traku? . 
k u r smagiai praleidome pul--.-
dienos. Vakare Elena Morkū
nienė ir jos „Jaunimėl io" an 
samblis surengė smagų susipaži 
mmo vakarą bendrabučio salėje 
Lietuvos televizija pobūvį film:-
vo. 

Pirmadienį, liepos 2. prasidėj" 
svečių grupių repeticijos. Br 
Grandinėlės į šventę buvo atvykę 
Jotvos šokėjai i.š Punsko su vado 
vais Uzdilais ir šeši australiečių • 
i š Adelaidės. J iems vadovavę 
Vytas Straukas. Visiems susi 
r i nkus aikštėje, repetuoti buvę 
neįmanoma Smarkiai lijo lietu-
Visur tyvuliavo balos. Teko grįžti 
a tga l į bendrabučio salę , kur 
choreografė Elena Ki rva i t i em 
(Grandinėlei pažįstama iš jo 
apsi lankymo Clevelande* ir Lin 
d a s Sagys junge visus šokėju? • 
brėžinį, ruošė juos tol imesnėm 
Šokių dienos repeticijoms 

Liepos 3 dieną — pirmasis XIP 
da inų šventės akordas; iš* u ii 
l ietuvių tautinis vakaras Vid:»t>s 
re ikalų ministerijos kul tu ">.-
sporto rūmuose. Koncerf.- -• 
ticijose ir pasirengimo d; • 
nuoširdžiai mums talk;;.:•. 
Vi ln iaus universiteto ar. ; 
vadovas Vidas Aleksandrai 
parūpindamas mums re > < a' • 
muz ikan tus Susi tar i ' te 
va landų programoje ( . 
pradėjo ir užbaigė 
Vidur inę dalį ištisai 
ir j jos ei les jungėsi a»-

Publ ika į koncert:; 
visų pusių. Dalis At
gaudami bilietų, ej< t 
duris , lipo per scen i 
dė tiek, kad žiūrove 
s ienas, tupėjo ant 1.. 
žiūrovų Grandinė! 
buvo sutikusi. N*; 
žingsnių į sceną su ' 
viniais šokiais i'. < •. 
sukt in io plojimai 

(Nukelta j 

Šiame numeryje: 
Lenkų pietas Stanislavv Barat 
dere lancPo .,' randinėlė" XIII 
tautini je dainų. šven»»"j^ • Alo-. 
mirties dešimties metų nfcakčiai 
Augino eilėraštis • Kauno muzikinio featro 
solisai Stasė Garbatavtčiūtė ir Dai 
Vėbra • Dailininl tarė Uoi 
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stojantys. Dažnai j vieną bangą 
susiliedavo Ritos Kliorienės 
vedamos muzikos garsai, šokių 
nuotaika, šokėjų energija ir žiū
rovų reakcija. Iš salės į sceną 
plaukė pripažinimas ir begalinė 
meilė, šokėjai savo ruožtu 
stengėsi šokio atlikimu atsiliep
ti j publikos jausmus. Po koncerto 
vadovai ir visi šokėjai buvo pa
skandinti žiedų jūroje, kompli
mentų sraute. 

Koncertą filmavusi televizija 
kitą dieną parodė jo ištraukas, 
įterpdama taiklų pasikalbėjimą 
su Rita Klioriene ir jos akor
deonistais Romu Strimaičiu ir 
Rimu Biliūnu. Visą Grandinėlės 
atliktą koncerto dalį televizijos 
bangomis Lietuva matė liepos 22 
dieną programoje „Grandinėlė 
koncertuoja'". Tiesos dienraštis 
liepos 5 dienos blokadinio 
numerio pirmame puslapyje įdėjo 
koncerto nuotraukų montažą ir 
šiek tiek žinių apie svečių grupes, 
jų tarpe ir pasikalbėjimą su 
manim. 

Ankstyvesnėse Lietuvos dainų 
šventėse repeticijos tęsdavosi nuo 
pirmadienio iki penktadienio, 
'įiais metais dėl blokadinių 
sąlygų jos buvo sutrumpintos ir 
visi dainininkai ir šokėjai 
suvažiavo į Vilnių tik trečiadienį. 
Liepos 4 dienos rytą šokėjų 
grupės išsibarstė po įvairius 
Vilniaus miesto stadionus at
skirai repetuoti jiems skirtas pro
gramos dalis. Kirvaitienė ir 
Sagys dirbo su svečiais šokėjais 
,,Dinamo" stadione. Vakare į 
bendrabutį atvyko Elena Morkū
nienė išmokyti mūsų šokėjus 
savo kūrybos naują šokį. Tai buvo 
jos dovana Grandinėlei. 

Liepos 5 dieną, ketvirtadienį, 
kėlėmės anksti, nes aštuntą 
valandą šokėjai turėjo būti 
„Saulėtekio" stadione valandos 
repeticijai su vaikais. Su jais 
mūsų jaunimas taip susidrau 
gavo, kad Mažeikių ir Šiaulių 
mažieji nesiskyrė nuo mūsų visas 
likusias dienas Dalinomės su jais 
žiniomis apie Ameriką, mažais 
suvenyrais. Norėjosi juos visus 
vežtis į Clevelandą. 

Pasibaigus repeticijai ir atsi
radus kelioms valandoms laisvo 
laiko. Sagys su jaunimu išvažia
vo autobusu į senovinį Gervėčių 
kaimą Ten šokėjai pamate, kaip 
gyveno ir dirbo žmonės prieš 
50-60 metų. Nepakeitė senojo 
gyvenimo būdo, Gudijos pa
kraštyje, apie 65 km į rytus nuo 
Vilniaus, Gervėčiai išliko grynai 
lietuviški To kaimo jaunimui 
Grandinėlė padovanojo šventės 
rengėjų grupei skirtus devynioms 
poroms tau t in ius drabužius. 
Grįžę iš kaimo, šokėjai vėl 
skubėjo į stadioną repetuoti iki 
sutemos. 

Liepos 6 dieną, penktadienį, 
vyriausioji šokių dienos meno va
dovė Elena Morkūnienė „Žalgi-

XIII Lietuvos tautines dainų šventės Ansamblių vakaras 1990 m. liepos mėn. 6 d. Kalnų parke. Vilniuje. 
Vytauto KJiorio nuotrauka 

rio" stadione suvedė atskirai 
repetavusias rajonų grupes į 
bendrą programą. Šokėjams apsi
rengus tautiniais drabužiais, 
vyko tos programos generalinė 
repeticija. Jai pasibaigus, 
dauguma dalyvių išskubėjo į 
pamaldas, kurioms vadovavo 
vyskupas Julijonas Stepona
vičius, prie Vilniaus Katedros. Tą 
patį vakarą Grandinėlė aplankė 
didžiojo lietuviškų tautinių šokių 
choreografo Juozo Lingio kapą. 
padėjo ant jo gėlių. 

Grįžę į bendrabutį, skubėjome 
persirengti išeiginėmis uniformo
mis — reikėjo spėti į ansamblių 
vakaro programą Kalnų parke. 
Nežinau, kaip mūsų ansamblis 
būtų galėjęs visur atsirasti laiku, 
jeigu mūsų palydovė, nuostabioji 
Ligija, nebūtų tvarkiusi mums 
reikalingą transportą laikrodžio 
tikslumu. 

Ansamblių vakaras — šokių 
šventės spalvingiausias spek
taklis. Šiais metais vyriausias 

meno vadovas ir režisierius 
Pranas Budrius ir choreografas 
Vytautas Buterlevičius ieškojo 
šiam teatrališkam vakarui 
liaudiško meno pagrindų. 

Programą atliko 24 dainų ir 
šokių ansambliai, stipriausios šio 
žanro pajėgos, sutelktos iš visos 
Lietuvos. Šimtai kanklių ir kitų 
liaudies instrumentų grojo tau
tinę muziką, ritmu vedė šokėjų 
bangas, davė palydą didingam 
dainų skambėjimui. 

Atskiri paveikslai jungėsi į 
bendrą programą: Prologas — 
Žolytėla rūta. Iš močiutės skry
nios (mano akimis, nevykusiai 
įsiterpęs į darnią visumą, atliktas 
Mataičio folklorinio ansamblio). 
Atžala — žaisminga, komiško at
spalvio, ski r ta vaikų pasi
rodymui. Rugio giesmė. Ugnie 
ugnela ir Lietuviais esame mes 
gimę. 

Priešais tūkstančius žiūrovų, 
Grandinėlei skirtos vietos buvo 
tuoj už Lietuvos valdžios asmenų 

Aušra tekėjo ir užgeso, 
Bet tėviškės dangus — dar ne, 
Dar jam rytojus laisvę neša, 
Dar bėga bangos Nemune. 
Dar rymo kryžkelėse kryžiai, 
Dar koplytėlės pakeliuos,.. 
Tad eik, šalie, kur pasiryžai — 
Ieškot ir rast laisvų dalios! 

Bernardas Brazdžionis 

Epigrafas Dainų dienos programai - XIII Lietuvos tautine 
dainų šventė. Dainų diena, 1990 m. liepos mėn. 8 d. 

Mediniais laiptais užlipę į kalno 
šlaito viršų, radome priekyje 
sėdintį vicepremjerą Algirdą Bra
zauską su šeima Pasveikinusi 
programos at'.kėjus ir visą 
publiką, gėlių glebiu nešina, atėjo 
atsisėsti ir pati premjerė 
Kazimiera Prunskienė. Mūsų 
jaunimas su jais susipažino, nusi
fotografavo. Prezidentas Lands
bergis ansamblių vakaro pro
gramos metu lankėsi tautinio 
vakaro rengimuose, kurie vyko 
Vilniaus miesto kiemuose. Jų 
vyr iaus ia režisierė — Zita 
Kelmickaitė. 

Liepos 7 — šokių diena. Diena, 
dėl kurios Grandinėlės vadovai 
organizavo kr onę į Lietuvą, 
ruošė ansam: ;o šokėjus ištisus 
metus. Nore >. kad jaunimas 
gautų proga pašokti kartu su 
visais Lietuvos šokėjais, pajustų 
tą didelę privilegiją būti tėvų 
žemėje. 

Gamta džaugsmą mažino, nes 
lijo lietus nuo ankstyvo ryto. 
Nežiūrint blogo oro, atėjus vidur
dieniui, rinkosi šokėjai Nepri
klausomybė? aikštėje, ruošėsi 
paradui J .Žalgirio" stadioną 
įžygiavo aukštaičiai, dzūkai, klai
pėdiečiai suvalkiečiai ir žemai
čiai. Jų tarpe, paskui Amerikos ir 
Lietuvos vėliavas, nešdami 
priekyje savo grupės ženklą, ėjo 
Grandinėle? šokėjai. Stadione, po 
lietsargiais pasislėpę, atei
nančiųjų laukė žiūrovai. Vidury
je aikštės inkilo tautinės gyvybės 
medis ir ištiestomis raštuotomis 
juostomis simboliškai sujungė 
tėvynės ir išeivijos lietuvius. Į 
raudą panaš; vienos moters daina 
„Oi rūta. r i ta" pradėjo XIII 
tautinė? d nnų šventės šokių 
dienos programą. 

Meno vadovė ir vyriausioji cho
reografė Elena Morkūnienė buvo 
suskirsčius orogramą į penkias 

dalis, kurias atliko vis kiti 
šokėjai, apsirengę jų sritims cha
rakteringais drabužiais, sukur
tais Reginos ir Juozo Balčikonių 
bei Onos ir Vytauto Vancevičių. 
„Graži Tu, mano brangi tėvyne" 
dalis jungė vyresnio amžiaus, 
vaikų ir svečių (lietuvių) šokėjus. 
,,Į Vilnių visa Lietuva" sukvietė 
a t sk i rų Lietuvos sričių an
samblius. „Kai saulutė laidžias" 
— šoko latviai, estai ir klaipėdie
čiai. „Muzikantai dar pagrokit" 
davė progos visiems programos 
dalyviams kartu pašokti penkis 
etnografinius šokius. 

Nustojo lijęs lietus. Visa pro
grama, su šokėjų jau vėjelio pra
džiovintais rūbais, buvo pakar
tota vakare. Abu spektakliai 
buvo lydimi anksčiau užrašytos 
muzikos. Per mikrofonus ji buvo 
gerai girdima visame stadione. 
Vyriausias muzikos vadovas — 
Anatolijus Lapinskas. Šokių 
dienos programą atliko, pagal 
leidinyje Skambėk, daina pateik
tus skaičius, 500 jaunučių šokėjų, 
1,080 jaun ių šokėjų, 3,620 
jaunimo šokėjų, 360 vyresniųjų 
šokėjų, 1,380 senyvo amžiaus 
šokėjų (daugiau negu 69 metų) ir 
70 užsienio lietuvių šokėjų. 

Liepos 8-oji — dainų diena. Lie
tus lijo ištisai. Sekmadienio mi
šioms Grandinėlė ėjo į netoli 
bendrabučio esančią bažnyčią 
Žvėryne. Klebonas Stasys Lidys 
priėmė mus išskėstomis ran
komis. Liepė visiems eiti į priekį 
bažnyčios ir gražiu lankeliu išsi
rikiuoti prieš altorių. Už mūsų 
meldėsi pilna bažnyčia žmonių. 
Sigutė Bankaitytė-Andrew ir 
Vytas Kliorys skai tė mišių 
maldas, Punsko klebonas aukojo 
sumą ir sakė labai ilgą pamokslą. 
O mes stovėjome, stovėjome... 
kaip žvakės. Po mišių klebonas 
pasikvietė mus į šalia altoriaus 
esantį kambarį, visus apdovanojo 
Marijos medal ikėl ia is , dėže 
saldainių ir, ilgam atsiminimui, 
įteikė knygą Atgimstanti Lietuva 
(Juozo Polio fotografijų albumą). 
Mes bažnyčiai palikome auką. 

Pavakaryje, apsidangstę liet
palčiais, jaunimas su Ligija iš
važiavo į dainų dienos programą 
Vingio parke. Jiems teko laimė 
sėdėti arti prezidento Vytauto 
Landsbergio ir Gražinos Lands
bergienės. Su jais maloniai 
kalbėjosi ir fotografavosi. 
Grandinėlės muzikos vadovė Rita 
Klioriene pasveikino dainų 
šventę VII pasaulio lietuvių 
dainų šventės rengimo ir reper
tuaro komisijos vardu. 

Dainų dienos vyriausias meno 
vadovas ir dirigentas — Petras 
Bingelis. Programą atliko 147 
mišrūs chorai '6,129 dainininkai), 
98 moterų chorai (3,244 daini
ninkės). 40 vyrų chorų (995 dai
nininkai), 92 vaikų chorai (4,725 
dainininkai), 117 kapelų (1.610 
muzikantai), 84 pučiamųjų or
kestrai f 1,974 muzikantai). 

Šalia programų, išspausdintų 
atskirų dienų renginiams, Lie
tuvos liaudies kultūros centras 
išleido leidinį Dainų šventė. Jo 

Grandinėlės šokėjai Kristė Vedegytė ir Darius Steponavičius MII Lietuvos 
tautinės dainų šventės Šokių dienos programoje 1990 m. liepos mėn. 7 d. „Žalgi
rio" stadione, Vilniuje. 

Vytauto Kiiono nuotrauka 

Leiskis, saule saulužėle, 
Duok man šventą vakarėlį — 
Susiskinti žalioms rūtoms 
Nusipinti vainikėliui. 
Nusileido jau saulelė, 
Davė šventą vakarėlį. 

(838 J D II) 

Epigrafas Tautinio vakaro programai — XIII Lietuvos tautinė 
dainų šventė, Tautinis vakaras, 1990 m. liepos mėn. 6 d. 

pirmame puslapyje — 1924 
metais parašytas Maironio eilė
raštis „Dainų šventei". Toliau 
eina Lietuvos Respublikos 
Aukščiausios Tarybos pirmi
ninko Vytauto Landsbergio ir 
1924 metų dainų šventės diri
gento Kosto Gurevičiaus sveiki
nimai. 

Straipsnyje, JLietuviškos dainos 
kelias" kondensuotai apžvelgia
mas lietuvių kultūros augimas. 
Duodama daug istorinių žinių 
apie visam laikui į tautos kultūrą 
įėjusius žmones. Aprašomos bu
vusios dainų šventės ir kiti 
renginiai. Atskirai išvardinti 
buvę švenčių dirigentai ir choreo
grafai. Toliau eina XIII Lietuvos 
tautinės dainų šventės vyriau
siųjų meno vadovų trumpos bio
grafijos ir nuotraukos. Jų tarpe 
įdėtas ir Grandinėlės vadovas 
Liudas Sagys, tvarkęs svečių 
šokėjų programą. Šventėje daly
vaujantys kolektyvai ir jų vado
vai surašyti atskiriems rajonams 
skirtuose paragrafuose. Tik 
užsienio lietuvių grupių sudėtos 
nuotraukos su trumpais aprašy
mais. 

Ruošdami Grandinėlę į dainų 
šventę, prašėme Kultūros minis
terijos po šventės leisti mūsų 
jaunimui pakeliauti po Lietuvą. 
Aprūpinti transportu, maistu ir 
nakvyne, pirmadienį, liepos 9, Li-
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bergis su Grandinėles jaunimu XIII Lie-
s •Insinevirius. prezidentą* I.*nd*b< riri«. 

V\t«ut<"i Kli«>ri'> nuotruukn 

gijos vadovaujami išvykome į 
ekskursiją. Pirmas sustojimas 
buvo Kaune. Pasidžiaugę sutvar
kytu pilies kompleksu, miesto pa
krašty palikome autobusą ir pėsti 
apvaikščiojome Kauno centrą — 
nuo rotušės, senamiesčio iki 
Dramos teatro. Jo viduje jau
nimas pasėdėjo minkštose ložių 
kėdėse, net užtraukė dainą. Ligi-
jos parūpinta gidė jiems plojo. 
Visi susimąstė ties teatro sodely
je pažymėta Kalantos tragedijos 
vieta, nulenkė galvas trumpai 
maldai. 

Lietuvos žemės ūkio akademi
jos tautinių šokių kolektyvo va
dovas Kazys Motuzą, mus pasi
tikęs Kaune, sudarė sąlygas 
aplankyti Čiurlionio galeriją, nes 
tą dieną ji buvo uždaryta. Ją 
apžiūrėję, pro Laisvės paminklą 
ir Karo muziejų perėję į Laisvės 
alėją, susiradome savo autobusą. 
Papietavę ..Pasimatymo" resto
rane, Nemuno krantu einančiu 
keliu išvažiavome Klaipėdos link. 
Sustojome prie Raudonės pilies ir 
taip pat Veliuonoje pamatyti Vy
tauto statytą Švč. Panos bažny
čios. Klaipėdą pasiekėme vėlai 
vakare. Ligija mus apnakvydino 
naujame „Klaipėdos" viešbutyje. 

Liepos 10-os rytą buvom susi
tarę pasimatyti su profesorium 
Juozu Gudavičių jo vedamos Lie
tuvos konservatorijos Klaipėdos 
fakultetų katedros patalpose. 
Mums a t v y k u s , profesorius 
mielai paaiškino šios mokyklos 
paskirtį — ruošt i būs imus 
liaudies meno ansamblių vado
vus. Kvietė Grandinėlės narius 
atvažiuoti mokytis. Mūsų šokėjai, 
veidrodžių sienomis išdabintoje 
repeticijų salėje, pašoko jo kompo
zicijos šokį „Viliotinį". Malonus 
susitikimas baigėsi, aplankant 
ten pat įrengtą Juozo Lingio 
muziejų. 

Bažnyčios, muziejai, miestu 
pastatai. Jaunimas vos galėjo su
laukti, kada atsiras Palangoje 
prie Baltijos jūros. O ten nuvažia
vus, lakstė basi po kopas, brai 
džiojo po sūrų vandenį, ieškojo (ir 
kai kurie rado gintaro gabalėlių. 
Gintaro muziejuje ir Birutes 
kalne liko jų pėdsakai. Sunku 
buvo skirtis su šia nuostabiai 
gražia Lietuvos vasarviete. 

Gargžduose mūsų ansamblį so
čiai pavaišino. Miesto centre 
esančiuose prekybos namuose pi
giai prisipirko suvenyrų ne t ik 
jaunimas, bet ir vadovai. Senutės 
prie kelio pardavinėjo agurkus ir 

(Nukelta į 3 psl.) 
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Dešimtmetis be Aloyzo Barono 
Č E S L O V A S 

G R I N C E V I Č I U S 

Prieš dešimt metų (1980 rugsėjo 
7) į Anapus iškeliavo Aloyzas 
Baronas. Ilgametis Draugo re
daktorius, beletristas, poetas, hu
moristas , kri t ikas, publicistas, 
žodžiu — nepamainomas rašto 
žmogus. Išeivijoje t u rbū t nebuvo 
tokio lietuvio, kuris nebūtų ji 
pažines, apie ji girdėjęs, skaitęs jo 
kūrybos, klausęsis jo humoristi
nių posmų iš dienos aktualijų. Jo 
mir t i s lietuvių išeivijai buvo ne
laimė. 

Ka r t a i s esti, kad kūrėjai savos 
kar tos būna nesuprast i , neįver
t in t i . Apie Aloyzą to negalima 
buvo pasakyti . J is savo kūryba 
buvo visiems suprantamas , sa
vas. Beletristikai temas, siužetus 
ėmė iš dabarties. Savo romanuo
se, novelėse, vaizdeliuose pasa
kojo apie pilko žmogaus gyve
nimą. Pasakojimuose paprastai 
kėlė kokią nors filosofinę a r 
moral inę problemą. St i l ius gana 
puošnus, paįvairintas aforizmais, 
net ikėtom sentencijom, drąsiais 
palyginimais. Jo kūryba skaity
tojų buvo mėgstama, susilaukda
vo plačių komentarų. Knygų ti
ražai lentynose neilgai gulėdavo, 
kai kur ias teko ir pakartot i . 

Aloyzas buvo labai populiarus. 
J o beveik niekas pavarde ir 
nevadino — tik vardu, t ik Aloyzu. 
Populiarumą didino neužsidary 
mas darbo kabinete, bet visur ir 
su visais buvimas, maišymasis 
k iekvienam renginy, dalyvavi
mas diskusijose. Jokie literatūros 
vakara i neapseidavo be jo. Su 
savo kūryba, daugiausia humo
ris t ine, apkeliavo visas didesnes 
lietuvių kolonijas J A V ir Kana
doje. Dar daugiau: išvažiavimai, 
s t ovyk los , d r a u g ų v e s t u v ė s , 
minėjimai — visur j i s būdavo 
kvieč iamas , visur t a i progai 
greitomis sukurdavo, sueiliuoda
vo l inksmus posmelius ir juos pa
skaitydavo. Negailėdavo niekam 
l i teratūr inių dovanėlių, o jam 
klausytojai — pelnytų ovacijų. 

Ilgus metus teko „Drauge" su 

Aloyzas Baronas (1917-19«n> 

juo dirbti redakcinį darbą. Mes 
keturi redaktoriai, tik stiklinėm 
sienelėm perskirti, rūpinomės 
savo puslapiais, %-ienas k i tam 
trukdėm mašinėlių barškėjimu ir 
telefoniniais pasikalbėj imais . 
Aloyzui turbūt buvo daugiausia 
skambinimų. Jo žinioje buvo ! ik-
raščio paskuitnio puslapio smul
ki kronika, pranešimai. Su ta is 
mielais skaitytojais ar infor-

Vytauto Maželio nuotrauka 

matoriais. kur ie bandydavo pla
čiai aiškintis, ginčytis, klausinė
li. Aloyzas moikėdavd greitai susi
tvarkyt i . „Taip. gerai. kas . kur . 
kada. ačiū". Ir viskas. Tempas, 
darbo apkrova neleisdavo eiti į 
diskusijas I dienos pabaigą 
eidavo į spaustuvę, ir ten jo 
pareiga buvo sur inktus ir ištai
sytus rašinius b*-i kronika su
laužyti, sudėti į puslapius. Jo lai

kais „Draugas" neturėjo ofseto, 
viskas būdavo renkama Unotipu. 
Metalo ei lutes, išteptas dažais. 
r e i k ė d a v o sudėti į pus lap io 
rėmus. Reikėdavo dirbti greitai 
nesumaišyt i , mokėti mažas rai
des skai tyt i iš atvirkščios pusės. 
Ir štai r ankos juodos, o kas nors 
skambina ir būtinai nori su juo 
kalbėtis. Nemalonu būdavo ištep 
tom r a n k o m paimti telefono 
ragelį. 

Mokėdavo taupyti laiką. Ne 
sykį sakydavo: „Kol atvažiavau 
į d a r b ą Įiš Cicerol. per tą 
p u s v a l a n d į sugalvojau naują 
siužetą novelei ar vaizdeliui". 
P a s k u i , v idud ien į , kai k i t i 
redaktoriai eina gerti kavos ir pa
juokauti , j is , nugriebęs valandėlę, 
iškart jau ir tarškina, ka buvo su
galvojęs. Ir taip namie ir darbe 
per kelias dienas ir pasidaro kūri
nėlis Jo sugebėjimą kiekvieną 
valandėlę produktyviai sunaudo
ti kūrybai reikėtų palyginti su 
he l i kop te r iu , kur is gali nuo 
žemės į aukštybes pakilti nuo 
kiekvieno kiemo a r stogo, kai 
ki t iems, t a r tum sprausminiams 
lėk tuvams, reikia ilgo jsibėgėji 
mo tako ir kitų sąlygų. Todėl 
Aloyzas p e r savo p a l y g i n t i 
t rumpą gyvenimą — mirė 62 me
tų — parašė ir išleido apie 30 
knygų. Kelios jų išverstos j anglų 
ir latvių kalbas. O ki:' jo kiti 
raš iniai , vedamieji, kai dirbo 

Drauge" nuo 1954 rac'u ir kas 
savai tę parašydavo vieną a r du 
vedamuosius. Kiek tomu dar pri
sidėtų? 

Pieš iant Aloyzo paveikslą, rei
kėtų paminėti dar viena smulk
meną. Buvo jis socialus, draugavo 
ir bičiuliavosi su visais, ne
s k r a i d ė t ik „ a u k š t u o s i u o s e 
s luoksn iuose" (į garbės pre
zidiumus jo nekvi««ftY, bet savo 
vertę žinojo. Svk; į vi iną stu
dentų stovykla buvo pakviestas 
j is ir jo k i t as kolega, gerair drau
gas. Rengėjams stačiai pasakė: 
..Jeigu dalyvaus ir tas ki tas , 
m a n ę s nebus" . Kodėl? Nors 
Aloyzas geresnis rašytojas už tą 
kitą. bet tas kitas ir menkesnį 

kūrinėlį mokėdavo gražiau pa 
skaityti ir galėjo daugiau susi
laukti aplodismentų, komentarų. 
Rengėjams buvo nemaloni parei
ga „ tam ki tam" atsakyti . 

Buvo kilęs iš Vabalninko, vie
no iš nedaugelio Lietuvos mies
telių, kuris davėjai daug žinomų 
rašto žmonių kaip, pavyzdžiui, 
Balys Sruoga, kun. Kazys Žitkus. 
Leonardas Žitkevičius. Vladas 
Būtėnas. Pranė Aukšt ikalny-
tė-Jokimaitienė. Kons tan t inas 
Šakenis. Mamertas Indn l iūnas . 
Ernestas ir Gediminas Galva
n a u s k a i . D a u m a n t a s C i b a s . 
Juozas Laučka, ir kitų veikėjų bei 
visuomenininkų. Savo Vabalnin
ku jo žmonėmis Aloyzas didžia
vosi, daug pasakodavo ir ruošėsi 
kada nors pradėti rašyti tos 
Aukštaitijos apylinkės istoriją, 
platesnę ir už Šakenio. 

Iš Aloyzo Barono šeimos daug 
kas nukentėjo, okupantų buvo 
nužudyti, ištremti, ta i Aloyzas 
bolševikus keikdavo kiekviena 
proga ir nega lėdavo a t le i s t i 
t iems, kurie su jais per daug bro 
liavosi. iŠ prigimties humoristas 
(nors pats ir linksmiausią istoriją 
pasakodamas nesijuokė), kiekvie
ną sunkesni klausimą spręsda
m a s stengėsi pažiūrėti iš links
mesnės puses, todėl draugų turėjo 
daug. Nemaža ir nedraugų. Ypač. 
kad ir nemalonią tiesą pasaky
davo tiesiai} akis tam. kam ji ski
riama. Turėjo ir piktų krit ikų, 
norėjusių jo kūrybą suniekinti. 
Mokėjo jiems ir atsikirsti. 

Nereikia pamiršt i , kad didžioji 
Aloyzo darbų rėmėja buvo jo 
žmona Nijolė. Kaip retai kur 
pastebima, ji stengėsi visus ūkio 
ir namų reikalus tvarkyt i taip. 
kad jis. grįžęs iš darbo, k iek pa
i lsėtų ir už s ida rę s kab ine t e 
galėtų rašyti; kad nevargin tų jo
kie telefonai ir in teresanta i . 

Yra žmonių, kuriuos išleisdami 
iš šio pasaulio, apgailim. apver 
kiam. Po metų, ki tų, dešimties 
juos primirštam ar pamirštam. 
Šviesaus a tminimo Aloyzas ne iš 
tokių. -Jis l ieka gyvas ir ar t imas . 
Mielas bičiulis, bendradarbis , 
atviros sulos brolis lieka ir liks 
gyvas daugelio širdyse. Kaip 
galima pamiršti tokį Draugą? 

Grandinėlės" kelionė 
į tėvų žemę 

'A tke l ta iš 2 psD 

uogas . Šokėjai krykštavo, su 
jomis juokavo. Jau tės i esą savo 
žemėje, tarp žmonių, kurie visur 
juos myli. laiko privilegijuotais. 
Ar mes visi buvome iš tikrųjų to 
verti? 

Saule slinko vakarop. Išsku
bėjome į Varnius, mano tėviškę 
Radome ten po karo atsistačiusį 
miestą ir atnaujintą katedros pa
statą. Jos rūsiuose guli palaidoti, 
balzamuoti vyskupai Giedraičiai. 
Kai kurie mūsiškių ėjo žemyn jų 
pasižiūrėti . Miesto valdžia ir 
k lebonas P e t r a u s k a s ruošėsi 
vyskupo Motiejaus Valančiaus 
paminklo a ts ta tymo šventei, į 
kur ią pats prezidentas Lands 

bergis turėjo atvykti. (Šventė 
įvyko birželio 28 dieną.* Klebonas 
paprašė manęs įrašyti Grandi 
nėlės ir savo vardus į katedros 
svečių knygą 

Tolimesnis kelias vedė pro 
Šiaulius į Kryžių kalną Niekas, 
ten nebuvęs, negalėtu suvokti tos 
nuotaikos, kuri viešpatauja toje 
šimtais tūkstančių kryžių mastą 
tytoje vietoje. Ties k ryž ia i s 
užrašyti prašymai sveikatos . 
Dievo palaimos, šeimos graži 
nimo. Ant tų kalnelių suneštas 
tautos skausmas ir viltis. Kai kur 
ir padėkos žodžiai matyti. Nesku 
bėjome iš ten išvykti. Ant roži 
niais ir medalikėliais nukabintų 
kryžių kabinome savus Tik po 

vidurnakčio sugrįžome j Vilnių 
Paskutines viešnagės dienos 

buvo skirtos pasimatymui ir atsi
sveikinimui su giminėmis, naujai 
įsigytais draugais. Mudviem su 
Sagių teko dalyvauti oficialiame 
šventės men'; vadovų, dirigentu 
it choreografų pagerbime. Ten vi
siems dėkojo organizacinio komi
t e t o p i r m i n i n k a s V y t a u t a s 
Landsbergis. Kalbėjo Kultūros ir 
šv ie t imo m i n i s t r a s D a r i u s 
Kuolys, dainų šventės rengimo 
komisijos pirmininkas Dainius 
Tr inkūnas , Liaudies kul tūros 
centro direktorius Juozas Miku
tavičius, profesorius Vytautas Ja-
kelaitis. a tskirų dienų meno va
dovai ir daug kitų. Viskas t ruko 
tik viena valandą. 

Po pieta) Juozas Mikutavičius 
sukv i e t ė sveč ius šokė jus į 
Kultūros centro pata lpas vai
šėms. Ten jis išdalino visiems or
ganizacinio komiteto pirmininko 
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Vytauto Landsbergį 
padėkos lapus. V 
kaligrafišku raštu 
vieno šventės daly 
Vadovams įteikf s| 
d a l i u s . Apdovar 
žmonių ir gimini 
dieną laimingai &r. 
landą. 

Esu dėkinga vi 
s p a u d o s puslap-
nansiškai rėme m 
Lie tuvą . Mes jų 
a t l ikome visa- m 
pa re igas sąžinių: 
žmonės sakė. ka<1 :• 
reikėjo, kad bu 
šviesos spinduh -. p 
blokados sieną 

D ė k i n g a es 
Grandinėlės m* 
dui Sagiui . kuri-
sveikatos būki' 
ruošė ansamblį V 
r ienei . muzikos 
nei Clevelande 
koncertai nebū | 
padėkos vertos į. 
Renė Booth ir '• 
Ačiū jaunimui 
Kelione lengvu 
sambliui talkir. 
gienė, Gintautą-
Vytauto Kliorio r ' 
prisiminimui ir 
l ingu nuotraukų 
fotografavo. 

Namuose lauk> 
kun. Gediminas K 
Mot inos parap 
Petras Milašius. 
Akvilina ir Bener. 
„Tėvynės garsu' 
Stempužis radij" 
dė žinias apie iš . 
Draugas skyrė pu-
respondentui Va. 
rašančiam apie (•' 
dėka ir Dirvos sa 
Ba l i u i Gaidžiu: 

1 pasirašytus 
duryje lapo 
rašyta kiek-
vio pavarde 
lecialius me
ti va ldž ios 
.. liepos 13 
ome į Cleve 

iems, kur ie 
ose i r fi 
-u kelionę i 
neapvylė m, 
ms sk i r t a s 
i. L ie tuvos 
s ų t e n labai 
nors mažas 

įsilaužęs pro 

*vo v y r u i , 
adovui Liu-
žiūrint savo 
nkamai pa 
1 Ritai Klio-
ovei. Be jos 
i Lietuvoje 
ykę. Šiltos 
s mokytojos 

•ra Gedrytė 
jų t ėvams . 
' v i sur an-
irutė Vedė 
alai t is . Be 

t u m e turėję 
ūdai reika 
-< m u s visur 

isų rėmėjai 
iškas. Dievo 

k l e b o n a s . 
t sBa lba tas . 
as Karkl ia i . 
fėjas Juozas 
gomis sklei 

Dienrašt is 
»ius savo ko 

Rociūnui. 
idinėlę. Pa 
irašciui bei 

J ū s visi 

A n k s t y v o rudens vaizdas — viena is aštuonių nuotraukų c ik lo „Metų nuotaikos 
L ie tuvos gamtova izdyje" , užsk lendž ianč io J u o z o Polio nuotraukų albumą 
„Atgimstant i L ie tuva" (Vi ln ius : I j e t u v o s kul tūros fondas. 1989>. 

Lietuvos fotografo J u o z o Pol io d a r b ų paroda buvo atidaryta vakar, rugsėjo 
14 dieną, Čiurl ionio galer i joje . J a u n i m o centre, l 'hicagoje. Paroda vyksta sį 
ir ateinanti savai tga l i — rugsėjo 21-2:1 d ienomis . 

OtktUZrf**! 

rūpinotės, padėjote. 
Daugiausia turiu dėkoti Lietu

vai. Ačiū už pakvietimą atvykti , 
dar didesnė padėka už nepapras
tai šiitą priėmimą. Kaip mes 
J u m s visiems atsilyginsim? 

J Lietuvą vykę 
Grandinėlės nariai 

Liudas Sagys — Grandinėlės 
meno vadovas 
Rita Kliorienė — Grandinėlės 
muzikos vadovė 
Aleksandra Sagienė — reikalų 
tvarkytoja, kelionės vadovė 

(Nukelta \ 4 psl.j 

RUGSĖJO ŽIRGAI 

Saulėto vario pakinktuose 
Trypia rugsėjo žirgai — 
Saulėgrąžų saules surinkusios 
Vasams rankose miršta daigai 
Ir ant žemės gelstančio stalo 
Krinta šukės paukščių kristalo 

O rytais sunkiai sirpsta saulėtekiai. 
Žemei įkapes mezga vorai — 
— Baigės vasaros meiles nuotykiai, 
ir tušti jos namai-pragarai — 
(Uogienojuose kuždasi bruknės. 
Tankumyne liepsnoja jų suknios —) 

Ir pusiau apsinuoginęs šilas 
Šildo kaulus saulutėj šaltoj — 
Buvęs žalias švarkelio jo milas 
Lfypmiais mėtos žemės asloj — 

Sužaibuoja rugsėjo žirgų 
Deimantiniai voratinklių karčiai. 
Lydi vasara šauksmas laukų. 
Riksmas varnų, atvėrusių burnas — 

Naktimis aidi vienišo žiogo karčiai 
Raudaririo smu ' 

Dalis Grandinėle* vyrų per sv. mi*i 
l iepos mėn. 8 d. 

ik;u K m i m o bažnyčioje . Žvėryne , Vilniuje, sekmadieni. 199*1 m. 

• i ' i iuto Kliorio nuotrauka 
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Mene nėra pusiaukelės 
E G I D I J U S M A Ž I N T A S 

Kauno Muzikinio teatro bu
dintis išlydi paskutinius svečius. 
Baigėsi eilinis spektaklis. Grimo 
kambaryje žiūriu j pavargusius 
dainininkų Danieliaus Vėbros 
(Silvio) ir Stasės Garbatavičiūtės 
(Neda) veidus. Dar girdžiu aplo
dismentus po įspūdingo prologo 
bei Nedos ir Silvio dueto Leonca-
vallo operoje „Pajacai". Šioms 
partijoms reikia ypač geros balso 
valdymo mokyklos. Lietuvos kon
servatorijoje (Vilniuje) Danielius 
žinių sėmėsi pas profesorių 
Vaclovą Daunorą, Stasė — pas 
docentę Eleną Dirsienę. Dar 
studijų metais būsimieji daini
ninkai sukūrė darnią, krikščio
nišką seimą. Abu užaugo Aukš
taitijos sodžiuje, pamaldžiose 
valstiečių šeimose. Iš tėvelių 
pasisėmė tarpusavio pagarbos, 
artimo meilės, darbštumo, lie
tuviškos kantrybės pavyzdžių. 
Todėl nelengvą menininko dalią 
įveikia lengvai, optimistiškai 
šypsodamiesi. Nepaisydami 
užimtumo teatro repertuare, ne
didelių atlyginimų, bu i t in ių 
rūpesčių (butą dainininkai gavo 
tik pernai), užaugino gerus 
vaikus: Liutaurui — 14, o Solvei
gai — 10 metų. 

Jau studijų metais malonaus 
būdo ir reto tembrinio grožio bari-
a tkreipė vokalo special is tų 
dėmesį. Buvo aišku, kad Lietuva 
sulaukė puikaus dainininko. De
ja, baigęs konservatoriją daini
ninkas iš Vilniaus staiga išvyko. 

— Kuo neįtikau vokalinio 
meno korifėjams? Tik tuo, kad 
baigiau dainavimo studijas pas 
profesorių Vaclovą Daunorą, 
kuriam sovietiniai lietuvių teat
ro ideologai sėkmingai kabino 
„antitarybininko" ir „nacionalis
to" etiketes. Todėl daugelis pro
fesoriaus mokinių, žinodami, su 

Stasė Garbataviciūte (Neda) ir Danielius Vėbra (Silvio) Leoncavallo operoje 
„Pajacai" Kauno muzikinio teatro scenoje. 

kokiais sunkumais teks susidur
ti baigus studijas, ir numatydami 
ateities perspektyvas, pasku
tiniuose kursuose pereidavo į 
Valstybinio akademinio operos ir 
baleto teatro direktoriaus Virgili
jaus Noreikos ir profesoriaus 
Zenono Paulausko dainavimo 
klases. Aš taip pasielgti ne
norėjau. Todėl skirstymo komi
sija pasiūlė rašytis paskyrimą net 
į Šiaulius. Atsisakiau. Niekam 
nerūpėjo, ar operos dainininko 
talentas gali atsiskleisti mieste, 
kur nėra operos ar muzikinio 
teatro — pasakoja dainininkas. 

Tačiau netrukus Danieliaus 
Vėbros ir Stasės Garbatavičiūtės 
pavardės pasirodė Kauno Muziki-

Gintare Uogintaitė 

nio teatro afišose. Šiandieną be jų 
sunku įsivaizduoti šio teatro re
pertuarą. Dažnas svečias iš 
Vilniaus, apsilankęs kauniečių 
spektakliuose, prasitaria: Tokio 
baritono Vilniuje nėra! 

Jie teisūs. Danielius Vėbra 
šiandieną pačiame kūrybinių 
jėgų žydėjime. Jis tęsia toje 
pačioje Vals tybės operoje 
dainavusių bari tonų Oreste 
Marini, Juozo Mažeikos, Antano 
Sodeikos vaidmenų tradicijas. 
Per devynis sezonus sukurta visa 
galerija vaidmenų: tai Žermonas 
— Verdi operoje „La Traviata", 
Sebastiianas — D'AIbero ..Slė
nyje", Šarplesas — Puccini 
„Madama Butterfly", Eilis -
Korteso „Motušė Courage", Al-
fijas — Mascagni „Cavaleria 
Rusticana" („Kaimo garbė"). 
Ministras pirmininkas — Johann 
Strauss'o operetėje „Vienos krau
jas", Silvio — Leoncavallo opero
je „Pajacai" ir Guljelmas Mo-
zart*o ,,Cosi fan tut te" bei kiti. 

Po spektaklio kalbuosi su solis
tu. Mūsų tautos istorija mela
gingai pateikta ir apvogta. 
Tačiau nedaug kas nutuokia, kad 
lygiai tas pats ir Lietuvos teatrų 
istorijoje. Štai ką pasakoja 
Muzikinio teatro pažiba Da
nielius Vėbra: 

— Jaukus Kauno Muzikinis 
teatras. Jo koridoriai ir ložės 
mena prezidentus Stulginskį, 
Grinių, Smetoną, užsienio kraštų 
ambasadorius ir diplomatus. 0 
scena — įžymiausias pasaulio ir 
lietuviškos operos žvaigždes. 
Tačiau mūsų teatro istorija pra
dedama nuo 1940 m. lapkričio 27 
d., kai liaudies švietimo komisaro 
Antano Venclovos įsakymu buvo 
organizuotas naujo pavadinimo 
teatras. Ką simbolizavo sovietų 
kompozitoriaus Aleksandrovo 
operetės „Vestuvės Malinovkoje" 
pastatymas? Teatro idėjiškumui 
kelti? Štai mūsų programėlėse 
rašoma, kad ,.La Traviata" 
Muzikiniame teatre pirmąkart 
pastatyta 1952 metais, kai iš 
tikrųjų tai buvo 1920 metais. 
Kaip tik naujametine „Traviata" 

Valstybės opera pradėjo savo 
gyvavimą. Argi, pakeitus pa
vadinimą, r.coelieka ir istorijos? 
1948 metais opera buvo perkelta 
iš Kauno į V:lnių. Išvyko tik ne
didelė trupe bet ji išsivežė ir 
mūsų istor:ją. Žymiausi dai
nininkai bėgo nuo raudonojo tero
ro ir išsiskirstė po įvairius žemy
nus. Nežiūr:rit, nuo kada Lietu
vos opera Vilniuje skaičiuotų 
mūsų operoj pradžią, Lietuvos 
operos istorra prasidėjo Kaune ir 
šito fakto nepaneigsi. 

Danielius Vėbra vienas pir
mųjų teatre įsijungė į Sąjūdžio 
veiklą. Jam. kaip ir šių eilučių 
autoriui, teko dalyvauti Lietuvos 
Persitvarkymo Sąjūdžio pirma
jame suvažiavime. Perpildytuose 
Vilniaus Sporto rūmuose per
traukėlės metu šnekučiavosi 
mokytojas ir mokinys. 

— Dainavimas iš manęs parei
kalavo daug sveikatos ir jėgų. 
Svajodamas apie menininko 
kelią, neįsivaizdavau, kad iš 
stalinizmo ideologų Lietuvoje 
patirsiu tiek klastos ir pinklių. 
Nuo mažens svajojau apie tapy
bą... — sake tada Vaclovas 
Daunoras. 

Stasė Garbataviciūte Kauno 
teatre sukūrė Čio Čio San 
vaidmenį Puccini operoje „Ma
dama Butterfly", Anina — Verdi 
„Traviatoje". Santuca — Mas
cagni „Cavaleria Rusticana" ir 
kt. Džiugina dainininkės su
gebėjimai kurti vaidmenis teatre 
repertuare esančiose operetėse 
bei miuzikluose Jie reikalauja ir 
gero aktorinio meistriškumo. 

Dainininkai nusiima grimą ir 
įsilieja į Laisves alėja skubančių 
praeivių srautą. Atsisveikinau su 
Stase ir Danieliumi, linkėdamas 
jiems naujų kūrybinių laimėjimų, 
optimizmo ir sunkiomis eko
nominės bfokados sąlygomis. 

Kokį jubiliejų švęs Kauno Mu
zikinis teatras 1990-aisiais? Pen
kiasdešimtmetį nuo 1940 metų ar 
septyniasdešimtmetį, kai 1920 m. 
gruodžio 31 d. Kauno Valstybės 
teatre pakilo Verdi operos „La 
Traviata' uždanga? Stasė ir 
Danielius Vėbrai kartu su tais 
menininkais, kurie linki teatrui 
susigrąžinti stalinizmo sūku
riuose prarastą pavadinimą, pa
kels šampano taurę su atgims
tančia tauta už teatro septynias
dešimtmetį. Palinkėkim jiems 
sėkmės. 

„LCA Photography" nuotrauka 

Gintarės Uogintaitės darbų paroda 
Balzeko Lietuvių kultūros muziejuje 
Ateinanti penktadieni, rugsėjo 

21 dieną, Balzeko Lietuvių kul
tūros muziejaus (6500 South Pu 
laski Road, Chicago, Illinois 
meno galerijoje bus atidaryta 
dailininkės iš Lietuvos Gintarės 
Uogintaitės vėliausių tapybos 
darbų paroda. Tai bus dailininkes 
pirmoji personalinė paroda Jung
tinėse Amerikos Valstybėse. 

Gintarė Uogintaitė gimė Vil
niuje 1955 metais Studijavo Lie 
tuvoe dailės institute, kurį baigė 

1981 metais. Nuo tada yra daly
vavusi daugybėje grupinių paro
dų Savo pirmąją personalinę pa 
rodą suruošė 1986 metais Kaune, 
o antrąją 1989 metais Vilniuje. 

Gintarės Uogintaitės darbai 
yra buvę išstatyti įvairiose pa
rodose ne tik Lietuvos miestuose, 
bet ir Lenkijoje bei Austrijoje. Jos 
paveikslų yra įsigiję nemažai Lie
tuves viešųjų įstaigoj ir pastatų. 
Kai kurie jos darbai yra patekę l 
privačias kolekcijas Lietuvoje, 

(Egidijus Mažintas, šios apy
braižos apie Lietuvos solistus 
Stasę Garbatavičiūtę ir Danielių 
Vėbrą autorius, yra Kauno 
Muzikinio teatro solistas, turintis 
du aukšto mokslo diplomus. 1988 
metais baigė Lietuvos konser
vatoriją Vilniuje (profesoriaus 
Vaclovo Daunoro klasę). Debiu
tavo Lietuvos televizijos filme — 
Menotti operoje „The Telephone. 
or L'amour a trois". Kauno 
Muzikinio teatro scenoje sukūrė 
vaidmenis: Puccini operoje 
„Madama Butterfly", von Flotow 
..Martha Moza't'o „Cosi fan 

tit,' ^ e . t u v o s tautinės dainų šventes Šokių diena 1990 m. liepos mėn. 7 d. „Žalgirio" stadione, Vilniuje — nuotraukoje 
Šokių dienos vyriausioji meno vadovė Elena Morkūnienė ir Grandinėlės meno vadovas Liudas Sagys. 

Vytauto Kliorio nuotrauka 

tutte", Lehar'o operetėse „Der 
Graf von Luxemburg" ir „Links
moji našlė", Offenbach'o opere
tėje „La Belle Helene" ir kt. 

Lietuvoje Egidijus Mažintas 
žinomas ir kaip žurnalistas, ra
šantis operos meno ir klasikinės 
muzikos klausimais. Savo kon
certinėse programose atlieka 
Vakarų Europos kompozitorių 
operečių ir operų arijas, lietuvių 
kompozitorių dainas ir romansus, 
lietuvių ir italų liaudies dainas.) 

Lietuvių rašytojų 
draugijos nauja valdyba 

Chicagoje veikusi Lietuvių 
rašytojų draugijos valdyba 1988 
metų ruderų pravedė rinkimus 
korespondenciniu būdu. Nauja 
valdyba sudaryta ir išrinkta New 
Yorko apylinkėje. Pareigos per
duotos 1989 metų pradžioje. 

Naujoji valdyba posėdžiavo 
1989 m. gegužės mėn. 7 d. ir 
pareigos pasiskirstė taip: pirmi
ninkas — P a u l i u s J u r k u s , 
vicepirmininkai: ryšiams su 
Lietuvoje esančiais rašytojais — 
dr. Tomas Venclova; su kitų 
kraštų rašytojais — Algirdas 
Landsbergis; iždininkas — Leo
nas Lėtas; valdybos nariai: Leo
nardas Andriekus ir Danguolė 
Sadūnaitė. Sekretoriaus pareigų 
niekas nenorėjo apsiimti. Jos ati
teko pirmininkui. 

Valdybos nariai visi užsiėmę 
įvairiais darbais, be to, visi 
gyvena atokiai vienas nuo kito. 
New Yorko Kultūros židinio ar
tumoje gyvena tik Leonardas 
Andriekus ir Paulius Jurkus. 
Jiems dažniausiai ir tenka ap
tarti susidariusius Draugijos 
reikalus, vienaip ar kitaip juos 
spręsti. Svarbesniais reikalais 
susisiekiama telefonu. Valdyba 
posėdžiauja maždaug kas antras 
ar trečias mėnuo. Posėdyje daly 
vauja be minėtų gyvenančių 
Židinio artumoje — Algirdas 
Landsbergis ir Leonas Lėtas. 

Grandinėlės kelionė į tėvų žemę 
(Atkelta iš 3 psl.) 

Šokėjos: 

Auksė Bankaitytė 
Sigutė Bankaitytė 

-Andrevv 
Julija Bartkutė 
Judita Bederytė 
Renė Booth 

— šokių mokytoja 
Aida Bublytė 
Colleen Gamber 
Audra Gedrytė 

— šokių mokytoja 
Nida Gelažytė 
Nida Marcinkevičiūtė 
Rita Penkauskaitė 
Ina Šilgalytė 
Kristina Valaitytė 

Kristė Vedegytė 
Lana Vyšnionytė 
Rima Žiedonytė 
Vida Žiedonytė 

Šokėjai: 

Linas Biliūnas 
Edvardas 

Bliumentalis 
Alvydas 

Jasinevičius 
Maris Kampe 
Algis Mainelis 
Darius Mičiūnas 
Saulius Muliolis 
Algis Nagevičius 
Romas 

Pliodžinskas 

Danius Šilgalis 
Darius Steponavičius 
Saulius Steponavičius 
Matas Stungys 
Petras Stungys 

Muzikantai: 

Romas Strimaitis 
Rimas Biliūnas 

Palydovai tėvai: 

Gintautas Valaitis 
Birutė Vedegienė 

Fotografas: 

Vytautas Kliorys 

Grandinėlės ansamblio kelionę po Lietuvą tvarkiusios Aleksandra Sagienė ir 
Ligija Tautkuvieoė. pramoginių tokių choreografė, visur lydėjusi Grandinėlės 
narius Iietuvoje. Romo Strimaičio nuotrauka 

PAPILDYMAS 

Prie straipsnio ..Bendri Estijos 
ir Latvijos praeities bruožai" 
'Draugas. Nr. 171, 1990 m. rug
sėjo mėn. 1 d., Antroji dalis Nr. 
31, p. 1) pačiame dalies apie 
Estija gale turi būti: „Knygos 
Imperatoriaus beprotis autorius — 
Janas Kross" Dalies apie Latviją 

Lenkijoje, Austrijoje, o taipgi ir 
Jungtinėse Amerikos Valstybėse. 

Dailininkės parodos Balzeko 
Lietuvių kul tūros muziejuje 
atidarymo proga penktadienį, 
rugsėjo 21 dieną, 7:30 v.v. bus 
priėmimas į parodą atsilankiu
siems. Parodos atidaryme daly
vaus ir pati dailininkė Gintarė 
Uogintaitė. Paroda vyks iki šių 
metų spalio 14 dienos. Valandos: 
visas septynias savaitės dienas, 
nuo •.') v.r. iki 4 v. p.p Dėl 
daugiau informacijų galima tei
rautis pas Balzeko Lietuvių kul
tūros muziejaus meno galerijos 
vedėją Valentiną Ramonį, tel. 
(312) 582-6500 Gintare l'ojrintait* Natiurmortu* 'aliejų*' 

pabaigoje praleistas sakinys: 
,,Latvijos prezidento J. Čakstės 
sūnus Konstantinas Čakstė buvo 
1943-1945 metais kalinamas 
Stutthof o koncentracijos lageryje 
kaip Latvijos įkaitas (kartu su 
Lietuvos įkaitais) ir per lagerio 
evakuaciją Kašubu žemėje mirė. 

Praleidimai įvyko ne dėl Drau
go redakcijos kaltės. 

Vanda Daugirdaitė 
-Sruogienė 

LAIŠKAS REDAKCIJAI 

[Dėl redakcijos pastabos prie 
Draugo kultūrinio priedo 1990 m. 
liepos mėn 28 d. numeryje' 
spausdinamų šios vasaros studijų 
savaičių ir dienų programų.) Ku
riomis bebūtų dingstimis: ar tai 
studijų dienų bei savaičių, arba 
l i tuanistinių bei vadybos 
seminarų būreliuosna susibė
gusieji entuziastai jokiu būdu' 
neskirtini prie merdinčiųjų, nes 
jie energingai ruošiasi mirčiai 
nugalėti. Tačiau tie, kurie bepajė
gia pažleberiuoti: „Aą lietu
viškas" — tikrai nebeišlaiko 
šiboleto egzamino, j ie yra 
pasmerkti mirčiai, ir jų lavonus 
be pėdsakų nusineš amžinojo 
laiko srovė. 

Draugo kultūrinio priedo 
uolus skaitytojas 
Al A. SimmotM 
Chiraan Tl l inois 


