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KERTINĖ
Žvilgsnis į meninės kūrybos viršūnes

Autentiškas Lenino balsas
— ir Lietuva

Ekrane — į laivų pakraunamos 
Lenino statulos skeveldros; 
dangaus skliautu, žvelgdama į 
tuštumų, lėtai kyla Lenino galva. 
New York’e, Jono Meko filmų ar
chyvo teatre, žiūrime graikų 
režisieriaus Theo Angelopoulos 
filmų „Odisėjaus žvilgsnis”, ku
riame komunizmo žlugimas ir 
Balkanų tragedija vaizduojami 

‘ homeriško epo rėmuose.
Dar neseniai Lenino statulos 

griuvo ir skeldėjo Lietuvoje ir 
visoje Vidurio-Rytų Europoje. Jos 
tebegriūna, kaip simboliai — kny- 
gdsė, paveiksluose, filmuose. Ta
čiau kai kur jos tebestovi, ne 
tiktai Rusijoje ar Gudijoje, bet ir 
Vakarų leninizmo salelėse.

Šias išsilaikiusias statulas 
smarkiai sukrėtė Amerikoje ir 
Anglijoje pernai pasirodžiusi kny- 

—ga.. Nežinomasis Leninas: iš slap- 
■ :tųjų archyvų (The Unknown Le

nini. Joje išspausdinti 122 doku
mentai iš 1917-1922 metų — laiš
kai, telegramos, rezoliucijos — 
atrinkti iš archyvuose komparti
jos slėptų daugiau kaip 6,000 to
kių tekstų. Yale universiteto lei
dyklai knygų paruošti padėjo Ru
sijos valstybinis archyvas.

Sovietų sąjungai pradėjus byrė
ti, Centrinio kompartijos archyvo 
direktorius Smirnov 1990 metais 
perspėjo Centro komitetų tuos 
dokumentus ir toliau laikyti 
paslaptyje, nes jų paskelbimas 
būtų „labai žalingas”. Jis buvo 
teisus.

Leninas šiuose dokumentuose 
save pasmerkia savo paties žo
džiais. Jis dėsto planus sovieti- 
zuoti Lietuvą, Vengriją, Čekiją, 
Rumuniją ir kitas šalis. Partinės 
mitologijos „didysis humanistas” 
įsako „negailestingai deportuoti 
nepatikimus intelektualus” ir 
„nerodyti jokio pasigailėjimo” 
rusų bei ukrainiečių žemdir
biams. (Stalininės žemės ūkio ko
lektyvizacijos užuomazga!) „Kuo 
daugiau reakcinių dvasininkų ir 
buožių išnaikinsime, tuo geriau”, 
tvirtina LSSR vadovėlių „žmoni
jos genijus”. „Terorų” Leninas 
tiesiai ir išdidžiai vadina „tero- 
ru .

Knygų redagavęs istorikas, 
Harvard universiteto profesorius 
Richard Pipes, rašo, jog „tie, ku
rie dar idealizuoja Leninų ir pa
lankiai lygina jį su Stalinu,[šiuo
se dokumentuose] neras paspir
ties”.

Kaip ryškų Maskvos ardomo
sios veiklos pavyzdį, Pipes savo 
įvade pamini Lenino planus suko- 
munistinti Lietuvą 1920 metais, 
sovietams veržiantis į Lenkiją, 
Savo instrukcijose Maskvos agen
tams Lietuvoje jis rašo: „Pirmiau 
sovietizuokite Lietuvą, ir tada jų 
grąžinkite lietuviams”. Anot is
toriko, Leninas net ir nemėgina 
dėtis, kad esą lietuviai patys 
įkursiantys tą „Sovietų Lietuvą”. 
Jo instrukcijos: „Okupuoti, sovie- 
tizuoti, organizuoti revoliuciją”.

Profesoriaus Pipes nuomone, 
šios Lenino instrukcijos tapo for
mule, kuria Stalinas pasinaudo
jo, steigdamas komunistinius re

žimus Baltijos valstybėse ir vė
liau visoje Rytų Europoje.

Knygoje išspatisdintas vienas 
išsamus dokumentas apie Lietu
vą — užsienių reikalų komisaro 
Čičerino 1920 m, liepos 10 d. laiš
kas Leninui, su pastarojo pasta
bomis paraštėse. Yale leidyklai 
Lietuva, aišku, tebuvo šalutinė 
tema. Tačiau lietuvių istorikams 
ir politikams būtina bematant 
susidomėti Lenino archyvais ir iš 
jų išlukštenti visa, kas susiję su 
Lietuva. Lenininė imperializmo 
ir terorizmo išpažintis aktuali ir 
šiandien; joje glūdi svarūs argu
mentai, svarstant stojimą į NA
TO bei Europos Sąjungą, okupaci
jos padarytą žalą ar sutartis bei 
santykius su dabartine Rusija.

Nors jau nebegausios, Lenino 
statulėlės vis dar buvo ramsto
mos ir perdažomos LDDP užuovė
joje. Kai kurie poetai ir pro
zininkai išdidžiai skelbė nesi

Vilniuje, Lukiškių aikštėje, 1991 metų vasarą griaunama ten buvusi pas
tatyta sovietų okupacijos metais Lenino statula.

MARCELIJUS MARTINAITIS

Pernai, o gal šiek tiek anksčiau bes užsienyje, norėdami sužinoti, 
Lietuvoje įvyko perversmas, nuo- koks tas mūsų kultūrinis įvaiz-
stabiausias ir gražiausias per
versmas be ginklų ir kraujo pra
liejimo, be areštų ir atsistaty
dinimų, lauktas ir tylus pervers
mas lietuvių kultūroje ir kūry
boje, kurio niekas jau negali at-
šaukt! — nei teismai, nei Seimas, 
nei prokuratūros. Teatrų salėse, 
muziejuose, bibliotekose jau įsi
gali kultūros valdžia. Šis pervers
mas įvykdytas, naudojant muzi
kos instrumentus, spalvas, grani
tų ir marmurą, poezijos žodžius, 
judesio plastiką. Šiandien nacio
nalinės premijos laureatų meda
liais ir diplomais apdovanojami 
žymiausi šio perversmo dalyviai.

Tokia savo kalbos įžanga noriu 
atkreipti dėmesį į tai, jog kūry
boje ir kultūroje užsimezgė grįž
tamieji ryšiai tarp menininkų ir 
visuomenės, žymiausi kūrėjai ir 
jų kūriniai vis dažniau susilaukia 
publikos atsako. Pagaliau nacio
nalinės premijos tapo garbingo
mis, nes kūrėjai ties savo pavar
dėmis jau pradeda rašyti — nacio
nalinės premijos laureatas. O tai 
reiškia, kad kūrybą vertina ne 
vien šių premijų komitetas, bet 
jau ir visuomenė, spauda, radijas, 
televizija.

Tačiau šia proga noriu apgailes
tauti, jog mūsų valstybė vis dar 
neturi susidariusi tikrojo savo 
kultūros vaizdinio, kuris ne toks 
blogas, net ir tarptautiniu mastu. 
Tačiau veltui klausinėtume įvai
rias valdžios institucįjas, atstovy-

* Kalba, pasakyta 1997 m. vasario 
13 d. Lietuvos menininkų rūmuose, 
Vilniuje, įteikiant Nacionalines lite
ratūros ir meno premijas.

gėdijantys savo odžių Leninui. 
Gal ir Lietuvai praverstų dar 
vienas Lenino raštų — nuslėptų 
dokumentų apie Lietuvą — to
mas.

Algirdas Landsbergis 

dis, kur jo ieškoti. Lietuvių meno 
ir kultūros atžvilgiu, atrodytų, 
veikia niekieno nepaskelbta in
formacinė blokada, tokios žinios 
ir įvykiai keistai filtruojami, net 
kultūrinėje spaudoje, o pirmeny
bę teikiant sensacingiems, bet 
tuštiems renginiams. O štai išpo- 
nėjantis valdininkas menininką 
dar vis nužvelgia tik kaip prašy
toją, amžinai pinigų neturintį 
skurdžių, nesuprantant, kokius 
jis turtus kuria ir valdo. Jau sto
kojama ne vien pinigų, bet ir są
moningos kultųros politikos, 
reguliuojančios kultūros ir vi
suomenės sąryšį ir padedančios 
apsiginti nuo kultūros ir kūrybos 
falsifikavimo.

O dabar štai Nacionalinių lite
ratūros ir meno premįjų komite
to pranešimas apie 1996 metų 
laureatų kūrybą, tos kūrybos ver
tinimas.

Nacionalinių literatūros ir me
no premijų komitetas susipažino 
su kelių dešimčių literatūros ir 
meno kūrėjų darbais, atliktais, 
paskelbtais bei įgyvendintais per 
penketą pastarųjų metų. Visose 
be išimties meno kūrybos srityse 
yra p'astebimas visuotinis pagy
vėjimas, atlikta ir paskelbta įžy
mių kūrinių.

* * *
Kad taip yra, gali patvirtinti 

Eglės Špokaitės kūrybos įverti
nimas, nes pagaliau ir baletas ta
po ryškiai pastebima meno sriti
mi ne vien Lietuvoje. Tai susiję ir 
su Eglės Špokaitės vardu, kurią 
Maja Pliseckaja vadina tarptau
tinio masto balerina. Ji atlieka 
svarbiausius vaidmenis tiek kla
sikinio, tiek šiuolaikinio baleto 
spektakliuose. Žiūrovai pamilo 
baleriną ir už dailią sceninę iš
vaizdą, ir taip pat — už jos muzi
kalumą, emocionalumą, neprie
kaištingų šokio technikos ir 
vaidybos darnų, nuo trapios 
Džiuljetos — iki vienišos, kerštin
gos Medėjos ir savimi pasitikin
čios, laisvos Karmen.

* * *

Kitas praėjusių metų laureatas 
Osvaldas Balakauskas yra vie
nas ryškiausių mūsų muzikinės 
kultūros asmenybių, itin individu
alaus stiliaus kūrėjas, įtaigavęs 
visos dabartinės lietuvių muzikos 
raidų. Pastovios prasmės yra įgi
ję tokie pasakymai, kaip „Bala
kausko tonacija”, „Balakausko 
ritmai”. Kompozitorius savo kū
rybos vizijų grindžia grynosios 
muzikos estetika, kurioje dera 
šimtametės europietiškos tradi
cijos išmintis bei meistrystė ir 
20-ajam amžiui būdingas naujo
vės geismas.

Šios kompozitoriaus kūrybos 
savybės ryškiausiai atsiskleidė 
nacionaline premija įvertintuose 
kūriniuose „Meridionale”, „Sol- 
ža-Gala”, „In memoriam Stasys 
Lozoraitis”, o jų premjeros tapo 
tikrais muzikinio gyvenimo įvy
kiais. Čia, atsigręžus į senųjų po- 
lifonistų kūrybą, atsivėrė ir visai 
naujos kompozitoriaus galimy
bės. Tai liudija, kad gyvybinga 
tradicija yra ne vien praeitis, bet 
ir pamatas suprasti bei muzikos 
garsais išreikšti dabartį.

Lietuvos Nacionalinių literatūros ir meno premijų 1996 metų komiteto pirmininkas poetas Marcelijus Martinai- 
t,s- Arnoldo Baryso nuotrauka

Įteiktos Nacionalinės premijos
Pagal susiklosčiusių tradicijų 

kasmet Lietuvos valstybės atkū
rimo šventės — Vasario Šešiolik
tosios išvakarėse Vilniuje įtei
kiamos Lietuvos Respublikos Na
cionalinės literatūros ir meno 
premijos. Jos skiriamos už pačius 
reikšmingiausius literatūros, te
atro ir kino meno, dailės, muzikos 
kūrinius, sukurtus per pastaruo
sius penkerius metus.

Nacionalinės premijos skiria
mos ir užsienyje gyvenantiems 
lietuviams. Pernai ši premįja už 
kino menų buvo paskirta JAV gy
venančiam Jonui Mekui, o kitos 
srities — Šventraščio tyrinėtojui 
bei jo antikinių tekstų vertėjui į 
lietuvių kalbų, Manhattan Col- 
lege, New York, profesoriui kun. 
Antanui Rubšiui.

* * ♦

Už dailės kūrinius nacionalinė
mis premijomis apdovanoti skulp
torius Stanislovas Kuzma ir daili
ninkas Vytautas Valius. Intelek
tas, jų įdėmus žvilgsnis į gyveni
mą ir meną įtaigavo jų plačia
šakę veiklą.
Stanislovas Kuzma per pasta

ruosius penkerius metus sukūrė 
itin prasmingų sakralinės bei me
morialinės skulptūros ansamblių, 
tarp kurių įžymiausia — „Pieta” 
Antakalnio kapinėse. Taip pat 
minėtinos ir jo altorių kompozici
jos neseniai pastatytose bažnyčio
se. Skulptorius ieškojo nauju prie
monių amžiniems sakraliniams 
bei memorialiniams simboliams
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Lietuva naujoje dokumentų knygoje • Lietuvos nacionalinės literatūros 
ir meno premijos • Marcelijaus Martinaičio žodis premijų šventėje • Iš 
„Margučio” 65-erių metų istorijos • „Dainavos” koncertas Čikagoje • 
Romualdo Kisieliaus eilėraščiai • Knyga apie Pavandenę • Skirtingas 
„Reguiem” Čikagoje

Laureatams įteikiami diplo
mai, vardiniai medaliai. Taip pat 
jiems suteikiama 20,000 litų pi
niginė premija.

Šiemet Nacionalines premijas 
Lietuvos premjeras Gediminas 
Vagnorius Lietuvos menininkų 
rūmuose įteikė kompozitoriui Os
valdui Balakauskui, skulptoriui 
Stanislovui Kuzmai, dailininkui 
Vytautui Valiui, aktoriui Valen
tinui Masalskiui, Operos ir baleto 
teatro solistui Vladimirui Prudni
kovui, poetui Jonui Strielkūnui ir 
baleto šokėjai Eglei Špokaitei.

Kita valstybinė — Jono Basana
vičiaus premija už didelius nuo
pelnus etninės kultūros srityje 
buvo įteikta lietuvių liaudies dai
nų, pasakų ir kitokios tautosakos 
rinkėjui Jurgiui Dovydaičiui. Ei

išreikšti, pasitelkė dar Lietuvoje 
nenaudotas technikas ir medžia
gas, pateikdamas įtaigių erdvės ir 
apšvietimo režisūrų. Stanislovo 
Kuzmos kūrinių daugialypiai 
įvaizdžiai sietini tiek su lietuvių ■ 
liaudies menu, tiek su Europos 
klasika bei 20-ojo amžiaus patir
timi.

Knygų grafikos meistras, tapyto
jas, meno programuotojas Vytau
tas Valius yra atviras įvairioms 
kūrybos sritims, taip pat ir naujo
sioms kartoms. Nacionaline pre
mija įvertintas ciklas „Kultūros 
ekologija” susideda iš daugelio 
tapybos bei grafikos darbų. Ne 
tiek išorinių, kiek motyvų, siuže
tų, technikos priemonių lygmeni

damas iš kaimo į kaimų,“ būvęs 
Vinco Krėvės paragintas, nuo 
1934 metų jis surinko ir užrašė 
160,000 lietuvių liaudies dainų, 
pasakų, pasakojimų. Jo atrasta ir 
užrašyta lietuvių liaudies pasaka 
„Saulės vaduotojas” išversta ir 
išleista dvidešimtyje pasaulio ša
lių, tarp jų ir Japonijoje' Jurgio 
Dovydaičio surinktų liaudies dai
nų tomai leidžiami Lietuvoje.

Padėkos žodį už didelį jų veiklos 
įvertinimą tarė visi laureatai. 
Kalbėjo Seimo pirmininkas Vy
tautas Landsbergis, premjeras 
Gediminas Vagnorius, Kultūros 
ministro pavaduotojas Faustas 
Latėnas, o taip pat Nacionalinių 
literatūros ir meno premijų komi
teto pirmininkas poetas Marceli
jus Martinaitis. Jis apibūdino 
kiekvieno laureato kūrybinę 
veiklų ir jos reikšmę Lietuvai.

Algimantas Antanas Naujokaitis 

mis atsiskleidžia šių darbų aktu
alumas, kūrėjo santykis su pa
sauliu. Profesionaliai nepriekaiš
tingos ir savaip didingos jėgos 
įgyja jo drobės, konstruojamos iš 
prieštaringų plastinių įvaizdžių 
ir kultūros ženklų, liudijančių 
tiek žmonijos gyvenimo ir dvasios 
sklaidą, tiek ir autodestrukciją. 
Komplikuotumas ir aiškumas, 
dezintegracįja ir jungimas Vytau
to Valiaus kompozicijose teigia 
stoišką gyvenimo ir kultūros kai
tos liudininko laikyseną.

♦ * ♦

Šiuolaikiniame Lietuvos teatre 
nedaug kas prilygtų Valentinui 

(Nukelta į 4 psl.)
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V yrŠvenčiame „Margučio” radijo laidos Čikagoje 65-erių metų sukaktį
„Margučio” 
imperijos 
sūkuryje

VYTAUTAS KASNIŪNAS

Po ilgų draugystės metų, po 
ilgo išsiskyrimo, lyg su Kauno 
vĄju įlėkiau į „Margučio” impe
rijos rūmus susitikti su jau
nystės dienų draugu — taip ga
liu dabar rašyti. O buvo taip.

Lietuvos aido redakcija Kau
ne gaudavo iš Amerikos Dirvą, 
Tėvynę; Margutį, Vienybę. Aš 
kaip korespondantas kultūros ir 
švietimo reikalams, tuos laik
raščius pavartydavau ir kai ką 
įdomaus radęs parašydavau. 
Palaikiau ryšius ir su tų laik
raščių redakcijomis, ir kai ką 
parašydavau. O kai gyvenau 
Vokietijoje — tarpininkaujant 
Amerikos kariuomenės lietuvi
ams — su Margučio ir kitomis 
redakcijomis vėl užsimezgė arti
mi ryšiai.

Kai 1949 metų pavasarį atvy
kau į Čikagą, apsistojau žmo
nos pusseserės namuose, kur 
priekyje buvo jų prekyvietė — 
„bučernė” 69-oje gatvėje. Iš sto
ties važiuojant namo giminės 
parodė ir „Margučio” pilį, kuri 
buvo, kaip jie sakė, čia pat, už 
kampo. Tą vakarą vakarienės 
metu teta padarė staigmeną. Po 
kelių naujos rūšies gėrimų nuo
taika buvo linksma. Pasveikinti 
atėjo daugiau giminaičių. Klau
sėmės „Margučio” radijo progra
mos. Teta pasirūpino, kad būtų 
pilnos visos stiklinės. Ir, rodos, 
trenkė perkūnas... pasigirdo 
mums, prieš valandą atvyku- 
siems, Ašmontų giminės skirtas 
sveikinimas su Vanagaičio dai
na. Walteris tuo pačiu ir savo 
„bučernę” pagerino, kad mes 
pas jį esame apsistoję.

Kitą rytą aš su Draugo dien
raščiu rankose, lyg peršokęs 
kaimyno tvorą, buvau „Mar
gutyje”. Radau redaktorių Petrą 
Linkų, buvusį Šiaulių miesto 
burmistrą. O aš ketverius me
tus tryniausi Šiaulių Mokytojų 
seminarijos suolus. Tad kalbų 
netrūko. Vanagaitienės nera
dau. Linkus pasiūlė ateiti po 
penkių. Tada susirenka dau
giau žmonių.

Grįžęs namo, kibau į darbą 
krautuvėje. Vytai čia, Vytai ten,

Jono Tamulaičio nuotrauka

į;
Vytautas Kasniūnas

„Margučio” radijo laidos Čikagoje bendradatbiai 1950 metais: sėdi Lilija Vanagaitienė, radijo stoties savininkas; 
stovi: Petras Linkus, Antanas Lapinskas, Vladas Vijeikis, Casey Deveikis, Antanas Olis

atnešk, nunešk, pakelk, valyk, 
plauk — vieno įsakymus atli
kęs, rikiavau kito, trečio. O tų 
klausimų daugybė. Nuo jų prit
vinko galva. Kada pradėsi 
dažyti kambarius, kada valysi 
rūsį, garažą, kada gausi naują 
darbą, kada išsikraustysi kitur 
gyventi. Tai tau ir mano tėvelio 
„amerikono”, kelis kartus skro- 
džiusio vandenyną į Ameriką ir 
atgal, pasakojimai mums vai
kams apie rojaus Šalį. Rodos, 
akis pradariau, bežiūrėdamas 
vis slaptomis į laikrodį, taip 
užsispyrusiai neskubantį, ro
dos, kad jis niekados nepasieks 
numatytos kelionei į „Margutį” 
penktos valandos.

Mano giminė dūsavo ir pra- 
dūsavo visą savaitę, kol neti
kėtai darbą gavau. Jie sprendė, 
kad aš nenoriu dirbti, o noriu 
tik už „desko” sėdėti. Kaltas į 
galvą ir perkaltas pasakojimais 
apie Amerikos lietuvių gyve
nimą prelato Krupavičiaus, pre
lato Končiaus, Devenienės ir 
kitų, prisiskaitęs laikraščių, ku
rių daug gaudavau, šventai ti
kėjau, kad reikės dirbti. Sun
kiai ar lengvai teks dirbti — 
jaunystėje negalvojau, todėl be 
studijų anglų kalbos, buvau de- 
vynerių amatų specialistas. Bet 
apie pradinį bet kokį baltaran
kio darbą mano Angelas sargas 
gerai žino, kad teisybę sakau, 
jog niekados net pagalvoti nepa
galvojau. Kas kita ateityje, kai 
šeima turės duonos kasdie
ninės. Tada bus galima į šviesos 
kalną kopti — dirbti ir mokytis.

Į „Margutį” skubėjau, kad ten 
nuėjęs dvasia atsigaučiąu.- Per 
pirmąjį dešimtmetį Čikagos 
sraute aš ten radau žemiškąją 
šventyklą, lietuvybės šviesų au
kurą.

Kiek nutolęs nuo prisiminimų 
apie penktą valandą, grįžtu at
gal. Nebandęs atidaryti kiemo 
vartelių, šokau per kaimyno 
tvorą — ir aš vėl „Margutyje”. 
Atsikvėpęs po greitų žirfgsnių, 
kalbėjau su Lilija Vanagaitie- 
ne. Pirmas susidaręs įvaizdis, 
be pasikeitimo, pasiliko per vi
sus ilgus bendradarbiavimo me
tus. Redaktorius Linkus mane 
buvo apšvietęs apie „Margučio 
imperiją”. Tai žymieji rėmėjai 
— talkininkai. Įsiminiau kai 
kurias pavardes: Bačiūnas, 
Bagdžiūnas, Biežis, Kazanaus- 
kas, Lapinskas, Olis, Rudis,’ Ru
dokas. Kai kurias pavardes 
anksčiau buvau užtikęs spau
doje. Besikalbant pradėjo var
stytos durys, aidėjo žingsniai į 
kitą kambarį. Pirmas atėjo in
žinierius Bronius Budginas, su 
kuriuo šiek tiek bendradarbia
vau Vokietijoje. Malonu vėl su
sitikti. Jis jau tikras ameriko
nas — nužiūrėjau jo elgesį, 
pagavau naują kalbos toną. Pa
galvojau — jis čia savas. Nu
žingsniavo dr. Biežis, dr. Rudo
kas. Ir visi į kitą kambarį. Atėjo 
Kazys Deveikis — radijo pro
gramos vedėjas. Susipažinau. 
Prisiminė mano pavardę iš va
karykštės radijo programos. 
Plačiai duris pravėręs įėjo Jo
nas Bagdžiūnas-Borden. Links
mas ir garsingas, net krūp
telėjau. O kai man pasakė jo pa
vardę, iš nustebimo net su
virpėjau. Ar tai tas Laisvės Var
po sumanytojas? Iš džiaugsmo 
per garsiai paklausiau, net iš
sigandau. Juk jis suorganizavo 
komitetą, kuris rūpinosi JAV 
lietuvių sportininkų atvykimu į 
Lietuvą. Kai jam Kaune įteikė 
Vytauto Didžiojo ordiną, aš apie 
jį rašiau.

Po to Vanagaitienė pasiūlė 
man eiti į kitą kambarį ir susi
pažinti su visais. Atėjo Lapins
kas, Olis, Rudis. Jie susirinko 
posėdžiui pasitarti a.a. Antano 
VanatTfličin vardn kultūras na
mų statybos reikalu. Antanas 
Olis pasiūlė nebeieškoti kores
pondento, nes mes jį turime 
savo tarpe. Taip rankom nuplo- 
tas šokau ant laktos. Vanagai
tienė dar pagražino, kad esą 
dalyvaudavau Kauno radijo pro
gramose, pasiūlydama Devei- 
kiui mane rytoj nusivežti į 
„Margučio” radijo studiją.

Ir taip, kuo toliau, tuo 
aukščiau kopiau į „Margučio” 
kalną, artimai bendradarbiau
damas. Kazys Deveikis ruošėsi 
pasveikinti savo tėvą ir klausė, 
ar aš negalėčiau pasakyti porą 
žodžių, kad tėvas prisimintų se
nus laikus, vaikystės dienas. 
Gyvendamas Vokietijoje apie 
ketverius metus, kas savaitę 
rašiau Mūsų kelio laikraščiui

„Gražioji Nemuno šalis” — ke
lionės įspūdžius. Tad ir Devei- 
kiui skirtą sveikinimą sujun
giau pasakojimais apie jo 
gimtinės vietovę, piliakalnius. 
Pasakojau apie atlaidus, gegu
žines, „subatvakarius”. Kelia
vau po apylinkės kaimus. Po 
programos jo tėvas paskambino 
jr verkė, dėkojo. Prašė sūnaus, 
kad atvažiuotumėm į Cicero. O 
ten būdamas prisirašiau ilgą 
sąrašą vietovių, kad pakalbė
čiau apie jų gimtines.

Kazio Deveikio prašomas tę
siau šią šią programą. Rašy
tojas Benediktas Barauskas, 
rašydamas Drauge, nesigailėjo 
gražių, meilinančių žodžių. Olis 
ir Biežis prašė remti Margutį. 
Biežis nesigailėjo gražių žodžių 
apie pasiaukopmą, idealizmą 
lietuviškoje vnfcižje. Vanagaiti
enė, jei ką sakydavo, prašydavo, 
tai vis puse burnos. Dr. Dirmei
kis tvirtindavo, kad ji santūriai 
vertindavo bendradarbius, bi
jodama, kad neprašytų honora
ro. Deveikis manė, kad ji visą 
laiką stipriai „bosavo” ir save 
viską nusimanančia žinove 
laikė. Iš tikrųjų tas vis „Mar
gučio” ratas sukosi atiduodant 
pagarbą genialiam Vanagaičiui 
ir jo dvasinio turto testamento 
vykdytojui advokatui Antanui 
Oliui bei jo sudarytai garsiajai 
imperijai.

Antanas Olis apsidžiaugė 
New York’e suradęs dailininką 
Vladą Vijeikį, tinkamiausią iš 
tinkamiausių „Margučio” radijo 
programų vedėjų, Vanagaičio 
veiklos tęsėjų. Jis visur tiko. 
Rašė, redagavo, piešė, kalbėjo, 
sukeltais juokais plėšė klausy
tojų žandus. Su Vijeikiu buvo 
malonu bendradarbiauti „Mar
gučio” plačiame rate.

Taip ir išsilaikiau apie dešimt 
metų Antano Olio man skirtose 

„Pelkių žiburėlio: programos redaktorius Petras Jurkštas, stoties pranešėjas Joe Kennedy, „Pelkių žiburėlio' 
redaktorė Dalia Sruogaitė ir „Margučio” pranešėjas Casey Deveikis 1953 metais.

„Margučio propagandos mini- 
sterio” pareigose. Labai tyliai 
užtrenkiau „Margučio” duris, su 
savim išsinešdamas ir atneštą 
Kauno vėją — jo supustytą 
idealizmo kalną. Mane papjovė 
nuogirdos, kad renkamos aukos 
šios mano vestos programos da
liai išlaikyti. Būk, klausytojams 
prašant skirti daugiau laiko, 
buvo atsakyta, kad ši valandėlė 
brangiai kainuoja. Kaip tie 
rinkėjai man sakė, jie suprato, 
kad atlyginimo kaina keliama. 
Atseit Kasniūnas pinigauja. Ir 
taip į ausis lindę ir pralindę 
kitų tarti idealizmo žodžiai, o 
juk ir mano paties kalbėti ir 
kartoti, suvirpino širdį. Štai ką 
pelniau! Supurvino mano širdį. 
Buvo sunku pakelti galvą ir 
pažiūrėti į akis.

Biežio ir Olio prašomas tęsti 
programą, nesakiau teisybės, 
nors jie vėliau iš dr. Dirmeikio 
sužinojo. Aš teisinaus, kad, 
pradėjęs mokytojauti amerikie
čių mokykloje, turėjau Illinois 
universitete išklausyti specialų 
kursą. Be to, dairydamasis į 
kitą darbą, užsirašiau į 
žurnalistikos kursą. Pritrūkau 
laiko. Lipo ant kulnų Jonas 
Karvelis, paskelbęs spaudoje, 
kad leis mano paruoštą knygą 
„Gražioji Nemuno šalis”.

Trumpam laikui buvau grįžęs 
į „Margutį”, kai programoms 
vadovavo poetas Algimantas 
Mackus. Jis ir Vanagaitienė 
prašė, kad sutikčiau rengti 
šeštadienio programas, nes 
Mackui septynios dienos radi
juje ir žurnalo redakcijoje 
išsėmė jėgas. Algimanto tėvas 
— mano draugas. Kurį laiką bu
vau Algimanto mokytojas. Se
kiau jo jaunystės kelią į poezi
jos kalną. Bandžiau kurį laiką. 
Siūlomo atlyginimo neėmiau. 
Trūko ieškoto širdingumo. O 
gal aš neparodžiau širdingumo. 
Lengva į kitus pirštu badyti. 
Sunkiau jį į save atsukti.

Su „Margučio” imperija atsis
veikinau 1964 m. gruodžio 29 d.

„Pelkių žiburėlio” programos „Margučio” radijo laidoje redaktoriai 
dešinėje) Dalia Sruogaitė ir Algimantas Mockus stebi valandėlės eigų. 
Kairėje — WHFC stoties inžinierius Chester Lewicki.

Advokatas Antanas Olis 1950-ųjų dešimtmečiu

Vladas Vijeikis paskambino, 
kad automobilio katastrofoje 
žuvo Lilija Vanagaitienė ir Algi
mantas Mackus. Poetas Kazys 
Bradūnas organizuoja „Mar
gučio” radijo specialią atsisvei
kinimo programą. Netektis la
bai skausminga. Tikiu, kad 
skausmingai drebėjo ir Vijeikio 
širdis. Jo vairuojama mašina 
daužėsi keliuose, vis nesurasda
ma La Grange radijo stoties. 
Klysdami kelionėje, jaudinomės 
gal tris keturias valandas, kol 
paskutinę minutę prieš pro
gramą pravėrėme radijo studi
jos duris. Skaičiau iš rašto, 
kalbėjau be rašto, nes ašaros 

temdė akis. Pagarbiai nusilen
kiau paskutiniesiems „Mar
gučio” imperijos valdovams. 
Visą dešimties minučių kalbą, 
pasakytus širdies žodžius, da
bar sutraukiau į vieną sakinį: 
„Atleisk man, ponia Lilija Vana- 
gaitiene, jei ėjau klaidingu ke
liu”.

Rodos, a a. Lilijos Vanagai- 
tienės balsą girdėdavau; kai, 

. Sophie Barčus radijo progra
mos vedėjos prašomas, dažnai 
išsisukinėdavau, atsisakyda
mas tęsti „Margutyje” pradėtus 
kelionės įspūdžius Lietuvos kė
liais kitoje programoje. Bet vie
no klausytojo parašytas laiškas 
taip smarkiai pritrenkė galvą ir 
širdį, kad vėl dešimt metų tę
siau pradėtą programą „Gra
žioji Nemuno šalis”, dabar jau 
Sophie Barčus radijuje. Štai to 
laiško ištrauka: „Jis save garsi
nasi tautiškosios minties, o 
prisidėti prie lietuviško darbo 
nenori. Tautiškas spalvas kelia 
į viršų , o meilės Lietuvai netu
ri. Jei turėtų, tai mums apie 
Lietuvos grožį, istoriją kalbėtų”.

Dar dešimt metų talkinau 
Marijos ir Antano Rudžių veda
mai radijo „Forumas” progra
mai. Jų idealizmas, pasiaukoji
mas lietuvybei ir Lietuvai lyg 
deimantais papuošė mūsų tri
spalvę. Su jais bendradarbiavi
mas papuošė ir mano lietuvišką 
kelią.

* * *

senatvėje atsidusti! 
buvo tie trys dešimt- 
draugaujant su radijo

Galiu
Gražūs 
mečiai, 
mikrofonu ir tūkstančiais klau
sytojų. Tie metai praleisti ne 
pensininko amžiuje,. bet tada, 
kai reikėjo mokytis ir ruoštis 
naujam gyvenimui, reikėjo dirb
ti ilgas valandas, rūpintis šei
ma, vogčiomis jnuo miego va
landas skirti organizacijų veik
lai, ir rašyti, rašyti. Gražesnių 
valandų ir dienų ir sukdamas 
galvą nesugalvosi. Jas palikimo 
keliu skiriu vaikams ir vai
kaičiams, žengiantiems į 21-ąjį 
amžių.

Sveikindamas „Margutį”, lin
kiu šimtmečio sukakties, naujos 
Imperijos sukūrimo! Ilgiausių 
metų! Tautos genijaus Antano 
Vanagaičio paliktas lietuvybės 

, švyturys — aukuras idealizmo, 
pasiaukojimo!

(Straipsnių serija tęsiamą 
ateinantį šeštadienį)
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„Dainų dainelės” Čikagos Jaunimo centre
BRONIUS JUODELIS

Kas būtų patikėjęs čigonės pra
našystėms 1945 metais, kad 
Hanau lietuvių stovykloje, Vokie
tijoje, dainuojantis „Dainavos” 
ansamblis po 52 metų dainuos Či
kagoje, Jaunimo centro 40 metų 
jubiliejaus koncerte? Per tą pusės 
šimtmečio laikotarpį „Dainavos” 
ansamblyje su lietuviška daina 
atėjo trečioji dainininkų karta, su 
retomis žilagalvių dainininkų-ve- 
teranų išimtimis. Šiandien „Dai
navos” pagrindą sudaro jau Ame
rikoje gimę dainininkai ir daini
ninkės. Tarp jų yra ir keletas da
bar iš Lietuvos atvykusių bendra
amžių. Penktadalį ansamblio su
daro Juozo Polikaičio šeimos na
riai iš visų 26 dainininkų.

Besikeičiant „Dainavos” diri
gentams nuo pirmūno Broniaus 
Jonušo, šiapus Atlanto maestro 
Stepono Sodeikos, garsiųjų muzi
kinių Gasparo Veličkos pastaty
mų su folklorine išraiška ir tau
tine dvasia, ansamblis iki šių 
dienų išliko ištikimas lietuvių 
kompozitorių ir liaudies meno 
kūriniams, su meile savajai tau
tai ir jos dainai.

Jau keleri metai, kai „Daina
vos” ansambliui vadovauja nau
jas muzikalus dirigentas Darius 
Polikaitis, nuo jo skirtingo pro
fesinio darbo atliekamu laiku. Jo 
jaunatviška dvasia, išradingu
mas, sugebėjimas į ansamblį pri
traukti jaunus žmones ir muziki
nis talentas „Dainavos” ansamb
lio dainas sugrąžina į anų „aukso 
amžiaus” dienų lygį, ką parodė 
ansamblio koncertas kovo 9 dieną 
Jaunimo centre, pastarajam 
švenčiant 40 metų sukaktį.

Gerai, kad Jaunimo centro va
dovybė sukaktuvinei 40 metų 
šventei paminėti pasikvietė 
„Dainavos” ansamblį. Juk dalis 
šiandieninių dainaviečių nuo vai
kų darželio, per lituanistinę mo
kyklą, užaugo ir pamilo lietuviš
ką dainą šiame Jaunimo centre. 
Jaunimo centre iki šių dienų 
scenoje skambėjo solistų, chorų ir 
ansamblių koncertai. Čia per 40 
metų skambėjo ne tik Lietuvių 
operos repeticijos, „Dainavos” an
samblio renginiai, vokalistų ir 
instrumentalistų rečitaliai, bet ir 
lituanistinių mokyklų, skautų ir 
ateitininkų renginių dainos, išla
vinusios ir dabartinius „Daina
vos” ansamblio dainininkus.

Sukaktuviniam Jaunimo cent
ro 40 metų koncertui „Dainavos” 
ansamblis pateikė specialią prog
ramą, pavadintą „Dainų daine
lės”. Koncertas prąsidėjo su

t

Iš „Dainavos” ansamblio koncerto šių metų kovo 9 dieną Jaunimo centre, Čikagoje.
Jono Tamulaičio nuotraukos

liaudies daina „Padainuosim mes 
sustoję”, kurią sekė kitos J. Ži
levičiaus, J. Karoso,’ A. Mikuls
kio, J. Švedo, J. Juozapaičio har
monizuotos liaudies dainos, atlie
kant jas mišriam chorui. Senovi
nes lietuvių liaudies daugiabal
ses muzikos sutartines „Aš viena 
martelė linelius pasėjau” ir „So- 
dato, sode bitelė” puikiai atliko 
dešimties jaunų dainininkių 
grupė.

Pirmos dalies galė buvo ciklas 
„Išplėtotos lietuvių liaudies 
dainos” — vaikų dainos, su sudė
tingais sąskambiais, parodan-

Po „Dainavos” ansamblio koncerto — Jaunimo centro tarybos pirminin
kas Vaclovas Momkus ir „Dainavos” ansamblio vadovas Darius Poli- 
kaitis. Jono Tamulaičio nuotrauka

čiais dirigento ir dainininkų su
gebėjimus. Čia labiausiai aplo
dismentų sulaukė „Buvo dūda 
Vilniuj”. Pirmosios koncerto da
lies pabaigai buvo darbo dainos, 
su piemenėlių raliavimu, lankoj 
žirgeliu ir linais mėlynaisiais.

Po pertraukos, skambėjo mūsų 
tautos dainiaus Maironio žodžiai 
su Juozo Naujalio muzika: „Jau
nimo giesmė”, „Dainų dainelės” 
ir „Už Raseinių". Skambėjo mo
terų grupės atliekama „Tėvyne 
Lietuva” (žodžiai Vytauto Bložės, 
muzika Algirdo Bražinsko). Iš 
liaudies dainų ciklo „Greitakal
bę” (muzika J. Tamulionio), „Vir
vė, virvelė”, „Rats ratą vytų” rit
mingai, skambiai atliko moterų 
grupė ir vyrų oktetas, jam skam
biai padainuojant „Ant kalno 
karklai” (harmonizuotą J. Juoza
paičio) ir „Žemaičių polka”, (har
monizuota Aloyzo Jurgučio).

Antroji koncerto dalis buvo už
baigta ciklu „Mylėsi Lietuvą iš 
tolo”, visam ansambliui padai
nuojant „Už Lietuvą Tėvynę Mo
tiną” (žodžiai A. Paulavičiaus, 
muzika J. Govėdo); „Laukų dai-

na” (žodžiai S. Prapuolenytės, 
muzika Broniaus Jonušo) ir 
Sauerwein’o „Lietuviais esame 
mes gimę” (muzika Stasio Šim
kaus). Skambant triukšmingiems 
aplodismentams ir valiavimams, 
ansamblis dar padainavo savo 
tradicinę dainą „Kur giria ža
liuoja”.. Visoms dainoms akompa
navo Manigirdas Motekaitis.

Žodį prieš koncertą ir po jo, 
kviesdamas į vaišes kavinėje, 
tarė Jaunimo centro tarybos pir
mininkas Vaclovas Momkus. Dė
kojo „Dainavos” ansambliui, di
rigentui Dariui Polikaičiui, mu
zikui Manigirdui Motekaičiui, vi
siems koncerto talkininkams ir 
visiems susirinkusiems klausyto
jams, kurių buvo pilna Jaunimo 
centro didžioji salė.

Šia proga tenka palinkėti su
kaktuvininkui, pačioje jaunystėje 
Čikagos Jaunimo centrui, ir at
jaunėjusiam „Dainavos” an
sambliui dar daug daug metų 
dirbti lietuvybės išlaikymui ir 
mūsų pačių džiaugsmui, besi
klausant skambių, mielų, lietu
viškų dainų.

Naujos knygos
Romualdas Kisielius. ŽAIZ

DOS ŠIRDYJE. Eilėraščiai. Vilni
us. 1997. Išleido J. Naviko leidykla 
„Austėja”. Spausdino UAB „Pa
nevėžio spaustuvė”. Viršelio ir sky
rių nuotraukos Romualdo Kisie
liaus. 112 puslapių. Tiražas — 600 
egzempliorių. Kaina — 5 doleriai. 
Gaunama pas autorių: Romualdas 
Kisielius, 36 Kenbury Road, Somer- 
ville, New Jersey 08876.

I
Paimu į rankas nedidelę poe-, 

zijos knygelę ir... tarsi savd 
mintis skaitau. Ar Jums niekaĮ 
da nėra taip buvę? Čia, Ameri
koje, turbūt neatsirastų nė vie
no žmogaus, kuris nepagalvotų, 
jog „Visi hies esame / vienos 
tautos vaikai. / Visi mes esame / 
vienos tėvynės kraujas...”, todėl 
kur likimas benublokštų

„Mums reik žmonių, / Kurie pri
keltų tautą, / Kurie ją vestų / 
Ateities keliu...”

Atrodo, kad ir mūsų gyveni
muose, ir Lietuvoje jau praėjo 
vargo ir kanėių laikai. Betgi visi 
mes — tiek išeiviai, tiek Lietu
voje pasilikę, „kad vėl vienybė / 
tarpe mūs žydėtų...”. *

Verčiau puslapį po puslapio ir 
truputį stebiuosi, kad daugybė 
minėių, norų, netgi politinių 
problemų, apie kurias esame 
pripratę skaityti sausa laik
raštine kalba, šioje Romualdo 
Kisieliaus knygelėje liejasi ei
lėraščių posmais. Paskaitykite 
eilėraštį „Nusivylimas”. Kiek 
daug tenka laikraščiuose skai
tyti apie klestintį smurtą, apie

Romualdas Kisielius
VILTYS

Kad šviesus būtų rytojus 
Ir tėvynės ateitis,
Lietuvos žmonių širdyse 
Dega meilė ir viltis...

Savos mintys, savos rankos 
Atgaivins vėl tautą mūs, 
Grįš pavasaris žieduotas 
Įgimtus namus...

Tiktai aš jau nebegrįšiu, 
Pavargau dienų keliuos, 
Čia ant mano tylaus kapo 
Žalios rūtos nežaliuos...

Bet šaltoj mano krūtinėj 
Amžiais būsi tu gyva, 
Mano žeme gintarine, 
Mano Lietuva...

LIETUVOS KRAUJAS

Rauda nusiminus
Lietuva tėvynė,
Kad beširdis laikas
Tiek vaikų išskynė...

Tie, kurie išėjo
Grįžti pasiryžo,
Kiek jų daug išėjo, 
Kiek mažai sugrįžo...

Svetimoj padangėj
Pila kapą juodą, 
Vėl ji savo kraują
Žemei atiduoda...

TAUTOS VEIDAS

Kadaise buvo Lietuva
Kryžių ir dievstulpių tauta... 
Šiandien ji merdi nevilty, 
Tarytum Dievo nubausta...

Kiek daug šiandien Lietuvoje 
Žmonių su žvėries širdimis, 
Kas pasidarė su tauta, 
Kas pasidarė su mumis?..

NUSIVYLIMAS

Mano gimtojoj žemėj 
šiandien per daug 
naujų žaizdų 
ir seno keršto...

Mano gimtojoj žemėj 
šiandien per daug kančios 
ir per daug skausmo...

Mano gimtojoj žemėj 
šiandien per daug vagių 
ir žmogžudžių 
ir daug, per daug, 
raudonų aguonų žydėjimo...

Romualdo Kisieliaus nuotrauka

VIZIJA

Daug dar metų praeis, 
Kol mūs žmonės visi 
Taps garbinga tauta 
į kitas panaši...

Kol jos veidas nušvis 
Ir širdis pasikeis, 
Kol pavasaris grįš — 
Daug dar metų praeis...

Kol Aukščiausio dvasia 
Vėl gyvens su mumis 
Ir kol žmonės išmirs 
Su žvėrių širdimis...

Kol mūs laisvė jauna 
Naujus žiedus išskleis, 
Daug dar metų prabėgs, 
Daug dar metų praeis...

RATAS

Laikas keičia tavo veidą, 
Ratas sukas pamažu,
Saulė kyla, saulė leidžias — 
Kaip čia žemėje gražu...

Čia pavasaris ateina, 
Bręsta dirvoje grūdai, 
Rudenį raudoni lapai, 
Žiemą pūgos ir ledai...

Ir eini žmogus per viską,
Ir džiaugiesi likimu, 
Glosto vėjas rugių lauką,
O širdy tylu, ramu...

Taip gyvenimas praeina — 
Vis tik žemėje gražu, 
Laikas keičia tavo veidą, 
Ratas sukas pamažu...

žmonių nužmogėjimą, kai jie 
tampa žmogžudžiais ar bankų 
vagimis. Ar įsivaizduojate, kad 
visa tai galima sudėti į truputį, 
betgi jausmingą trįjų stulpelių 
eilėraštį? O sudėta. Daug min
čių bei svąjų sudėta į šią plonu
tę, nedidelę knygelę. Tiek daug, 
kad prireikia nemažai laiko, kol 
vieną eilėraštį perskaitęs, išgo- 
doji visas godas.

Štai, kad ir eilėraščio „Tautos 
veidas” stulpelis:

Kadaise buvo Lietuva
Kryžių ir dievstulpių tauta... 
Šiandien ji merdi'nevilty, 
Tarytum Dievo nubausta...
Susimąstai žmogus ir lyg 

netyčia, o gal Dievo ranka pa
stūmėtas, atsiverti kitą pirmą 
pasitaikiusį puslapį:

Mums reik darbuotojų,
Svajūnų ir poetų,
Mums reikia patriotų
Su širdim gyva,
Kad laisvėje
Žydėtų ir žaliuotų
Vėl išsilaisvinus
Ir prisikėlus Lietuva...
Apie Ameriką, apie Čečėniją, 

apie Kalėdas ir pavasarį kartu 
su poetu mąstai, lyg tas Rodin’o 
„Mąstytojas” 89-ajame pusla
pyje. Pergyveni dėl išeivijos liki
mo, dėl tautos veido, kaip tas 
„Rupitojėlis” 7-ajame puslapyje. 
Turbūt ne šiaip sau autorius 
iliustracijoms pasirinko būtent 
šias skulptūras. Kartais lyg ir 
neviltis apima, o kartais vis 
dėlto tiki, kad ne tiek jau „Daug 
metų praeis, / Kol mūs žmonės

visi / Taps garbinga tauta / J ki
tas panaši...” Betgi tam ir yra 
poezija, kad sujaudintų mūsų 
širdis, kad įaudrintų vaizduotę, 
o po to nuramintų jausmus.

Apie šią knygelę daug rašyti 
nereikia. Ją reikia paskaityti. O 
bene gražiausiai ir tiksliausiai 
apie ją pasakė poetas:

Kaip vijoklis raitos 
medžio šakomis, 
taip aš apvyniojau 
savo eilėmis 
visą žmogaus vargą 
likimo keliuos, 
visą žmogaūs džiaugsmą 
saulės spinduliuos.
Tą patį turbūt jis nori iš

reikšti ir knygos viršeliui pa
rinkta savo daryta fotografija.

I.V.S.
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Nuostabioji Pavandenė Pramuši debesis, rasi dangų Kazimiero bažnyčios choras 
“Brevis”.

JURGIS GIMBUTAS

Kraštotyrinės literatūros 
grandinė Lietuvoje tęsiama. 
Šįsyk sustojame prie knygos 
Pavandenė, išleistos Žemaičių 
akademijos per Vilniaus Dailės 
akadeijos leidyklą 1996 metais. 
Tai yra puošni maža knyga, vos 
94 puslapių, su 16 puslapių 
kreidinio popieriaus priedu, ku
riuose sudėtos 64 spalvotos fo
tografijos. Jos rodo Pavandenės 
bažnyčioje sukauptus senovės 
paveikslus ir skulptūras. Knyga 
yra aštuonių autorių straipsnių 
rinkinys, jų tarpe ir veikalo su
darytojai: Adomas Butrimas ir 
Viktorija Daujotytė. Knyga yra 
„Žemaičių praeities” leidinys se
ruos Nr. 6. Tiražas — vos 500 
egzempliorių, tai bus retenybė.

Bibliografinė nuoroda duoda 
tokį apibūdinimą: „Leidinys 
skirtas nedideliam Žemaitijos 
miesteliui — Pavandenei. Pris
tatoma apylinkių, dvaro, para
pijos, bažnyčios istorija. Plačiau 
apžvelgiamas bažnyčioje su
kauptas kultūros paveldas: pa
veikslai, vėliavos, nešiojami al
torėliai. Gana detaliai apta
riamas Pavandenės bažnyčios 
architektūrinis ansamblis”. 
Knygos turinys pasako dau
giau:

Daujotytė V. — Šviesa virš 
, Pavandenės; Butrimas A. — 

Apylinkių istorija; Lotužis A. — 
Mano gimtinė; Butrimas A. — 
Pavandenės dvaras; Butrimas 
A. — Šatrijos Ragana Pavan
denės dvare; Lotužis A. — Mies
telio istorija; Butrimas A. — 
Parapįjos ir bažnyčios istorija; 
Zakrauskas S. — Pavandenės 
bažnyčios ansamblio raida; Jan
kevičienė A. — Pavandenės 
bažnyčios architektūros ištakos; 
Radzevičiūtė U. — Bažnyčios 
vėliavos ir paveikslai; Subačius 
G. — Lietuviški XIX a. Pavan
denės antkapių užrašai; 
Gelžinis A. — 1944 m. kūčios 
Pavandenėje. Šaltiniai ir lite
ratūra. Summaries (Santrau
kos).

Pavandenė yra ’elšių rąjone, 
prisišliejusi prie didelio Biržulio 
ežero, 35 km į pietus nuo 
Telšių, 8 km į šiaurės rytus nuo 
Varnių. Turi apie #00 gyven
tojų. Retas Draugo skaitytojas 
gaus tą knygutę, tai čia verta 
pateikti keletą turinio detalių. 
Dr. Viktorija Daujotytė su meile 
rašo apie miestelį, kur 1962 
metais baigė vidurinę mokyklą. 
Aplink daug jos giminių, sene
lių kapai. Iš Adomo Butrimo 
straipsnių patiriame, kad 
Biržulio ežeras atsirado, kai le
dyno pakraštys stūksojo pietų

PAVANDENE
Muzikinių albumų pristaty

mas klausytojų publikai netu
ri Čikagoje gilių tradicijų. Ta
čiau kodėl gi jų neįvedus? O 
pirmam kartui -- kas galėtų 
tikti labiau nei geriausiu 1996 
metų albumu “Bravo” kon
kurse Lietuvoje pripažintas 

, Romo Lileikio ir Kipro Maša
nausko kūrinys “Reąuiem”.

Romas Lileikis

Pirmieji gyventojai įsikūrė čia 
prieš maždaug 10,000 metų. Jie 
buvę žvejai ir šiaurinių elnių 
medžiotojai. Pavandenės bažny
čioje yra saugomidideli tokio el
nio ragai, atrasti 1892 metais 
apylinkės durpyne, gerai užsi
konservavę Pavandenės apy
linkėje yra iškilę du piliakal
niai: Sprūde (216 m virš jūros 
lygio) ir Moteraitis (219 m). Jie 
susiję su gražia legenda apie 
milžinus. Aplinkui suka būrys 
mažų kalnelių su žemaitiškais 
vardais: Girgždutė, Medvėgalis, 
Šatrija — Maironio apdainuota. 
Stūkso Žąsinas, Starkalnis, 
Gusra, Knebė, Kekuliai, Rude
lis, Balskalnis, Lapkalnis, Būg- 
niukas, Gandrinė ir dar keli 
kalneliai. Nuo tų kalvų žiba 
šeši mėlyni ežerai: Biržulis, 
Lukštas, Stervą, Gusra, Gludas, 
Medainė. Tad ne tik Aukš
taitijoje randama „Lie-tuvos 
Šveicariją”. Pavandenės mieste
lis yra iškilęs 146 metrus virš 
jūros lygio.

Buvęs Vorkutos katorginin
kas A. Latožis, rašydamas apie 
savo gimtinę, sustoja prie Pa
vandenės apylinkės dvarų. Pa
grindiniame Pavandenės vardo 
dvare mokytojavo Marija Peč- 
kauskaitė - Šatrijos Ragana Das

„Reąuiem” žodžių autorius. 
Rašo ne tik eiles, bet ir mu
ziką. Kartu su kompozitoriu
mi Audrium Balsiu yra išlei
dęs kompaktinį diską “Kiau
lės sakmė” ir kasetę “Evange
lija nuo Romo”. Kuria filmus 
- “Olandų gatvė”, “Anapus”. 
Vaidybinis filmas “Aš esu”, su
kurtas 1990 metais su Stasiu 
Motiejūnu, pelnė pagrindinį 
prizą Portugalijoje vykusiame 
filmų festivalyje.

Romas metus studijavo ak
torinį meną, vėliau mokėsi 
Vilniaus universitete, Filologi
jos fakultete. Buvo vienas ini
ciatorių kasmetinių poezijos ir 
muzikos vakarų “Filologijos 
ruduo”. Dabar jis priklauso 
menininkų grupei, pasivadi
nusiai “Užupio pingvinai”, ku
ri kuria filmus, reklaminius 
klipus, įgyvendina kitus kū
rybinius sumanymus. Gyve
na Užupyje su žmona Živile ir 
afganų kurtų veislės Berta.

“Su Kipru susidūrėme visi
škai atsitiktinai”, — prisime
na Romas bendradarbiavimo 
pradžią su dešimt metų jau
nesniu už save kompozitoriu
mi.
Kipras Mašanauskas

“Reąuiem” muzikos autorius 
ir atlikėjas.

„Vienas apie kitą žinojom 
seniai”, — sakė Kipras apie 
Romą, “o susitikom per re
klamą... Bet visad norėjau 
prisėst prie rimtesnių daly
kų... Juo labiau, kad mūsų 
muzikiniai skoniai sutapo...”

„Kai Romas atnešė įžanginį 
trijų puslapių tekstą”, tęsė Ki
pras, “aš išsigandau, nes ten 
tokios ritminės, metrinės str
uktūros, kad jas sunku įveikti. 
Bet kai įveikėme, kai pavyko 
permušti vienokius ritmus ki
tokiais -- jau žinojome, kad 
kitkas negali būti sukurta”.

Paties Kipro Mašanausko 
muzikinė karjera prasidėjo 
dar mokykloje su Vytauto

Romą Lileikį ir Kiprą Mašanauską sveikina aktorė G. Baikštytė.
P. Lileikio nuotrauka

Kernagio “Baltojo Nieko” dai
nelėmis. Po to pats ėmė kurti, 
koncertavo su ansambliu “Tik 
tiek", kurį labiausiai ir išgar
sino Kipro parašyta daina 
“Lietuva”. Vėliau' — keletas 
metų Europoje. Sugrįžęs į Lie
tuvą, jis rašo muziką Jaunimo 
teatro spektakliams, “gamina” 
reklamas, dirba namuose — 
kuria elektroakustinę muziką 
(jo avangardiniai kūriniai, be
je, skambėjo Prancūzijos bei 
Vokietijos festivaliuose). Turi 
žmoną Miglę ir dukrelę Agotą. 
Kodėl — “Reąuiem”?

Lotyniškai tai — “atilsis”. 
“Mes nesiorientavom į bažny

tinę liturgiją”, — sako Romas 
Lileikis.

■Autoriai savąjį “Reąuiem” 
vadina misterija, asmenišku
mu, paslaptimi ir galimybe 
pasidalyti tuo, ką turi. Anot 
Romo Lileikio, “Reąuiem” 
skirtas mąstančiam žmogui. 
Kipras galvoja, kad šį albumą 
klausys tie, kurie mėgsta tea
trą, kiną...

Kiti dalyviai

Neda Malūnavičiūtė, Petras 
Vyšniauskas, Vytautas Labu
tis, Skirmantas Sasnauskas, 
Gediminas Laurinavičius, Šv.

Ko tikėtis?

“Reąuiem” perklausą Vil
niuje, Lietuvos bajorų draugi
jos menėje, jos dalyviai mini 
iki šiol. Dabar gi galimybę su
siburti į šiltą, jaukų, draugiš
ką ratą ir pasiklausyti pui
kios, šiek tiek paslaptingos 
muzikos turėsime čia, Čikago
je, kovo 21 dieną, penktadienį, 
7:30 v.v. Jaunimo centro ka
vinėje. Galėsite įsigyti ir “Re
ąuiem” kasetę arba kompak
tinį diską. Perklausą organi
zuoja Žemė L Productions / 
Lithuanian News Radio 750 
redakcija.

Ir pabaigai:

Iš asmeninio poeto ir kine
matografo Jono Meko laiško 
Romui Lileikiui: "... Negaliu 
užmiršti to vakaro ... kai Tu 
‘demonstravai’ savo vėliausią 
muzikinį kūrinį/misteriją/sim- 
foniją — aš nežinau, kaip jį 
pavadinti — aš laikau, kad tai 
geriausias muzikinis kūrinys, 
kurį esu girdėjęs, lietuvių ar 
nelietuvių, šiais metais...”

Ramunė Zdanavičiūtė ir 
Raimundas Marius Lapas

Pavandenės medinė varpinė. 1968 metų fotografija iš A. Kulpavičiaus 
rinkinio.

dvarininkus Sakelius 1901- 
1905 metais. Tasai dvaras ži
nomas nuo 1553 metų, kada 
buvo sudarytas dvaro žmonių 
sąrašas. Paskutinės rūmų sie
nos nugriautos 1996 metais, iš
sinešiojus plytas. Iš suminė
tųjų dvylikos dvarų išskirtinas 
Milvydo dvaras ir Milvydiškių 
kaimas. Milvydas buvo advoka
tas. Žuvo, pasibaidžius ant kelio 
jo juodiems žemaitukams. 
Barzdžių dvaro rūmuose Ner- 
priklausomoje Lietuvoje buvo 
mokykla. Pavandenės miestelis 
paminėtas raštuose vėlai, 1758 
metais. 19-ojo amžiaus vidury 
čia gyveno 117 katalikų ir apie 
100 žydų. Tarpukario metais 
žydų nebeliko, nes jų verslą 
perėmė kooperatyvas. Paskuti
nis žydas išvažiuodamas par
davė senąją „Siūlę” ir ją nu
griovė. Sakelio dvaro mūri
niame name buvo įrengta gar
inė pieninė. 1956 metais mo
kykla tapo vidurinė. Atvyk
stančius į miestelį iš tolo pasi
tikdavo aukštas vėjo ma-lūnas, 
aptarnavęs apie 10 km apylin
kę. Nugriautas kolūkiečių apie 
1950 metus.

Pavandenės parapija ir baž
nyčia pastatyta 1620 metais 
„ant protėvių kaulų”, nes graži 
vieta — kalvelė. 1802 metais 
bažnyčia perstatyta, aptverta 
mūro tvora, apsodinta įvairiais 
medžiais, įrengti dideli mū
riniai vartai. Pagrindinis funda- * koks buvęs: tribriaunė piram- 
torius buvo Pavandenės dvaro 
to laiko savininkas Antanas 
Gedgaudas. Nuo šventoriaus 
matomos Varnių, Janapolės ir 
Kolainių bažnyčios. Klebonija 
turtinga. Vienu metu joje gyve
no 37 žmonės. Jų tarpe trys var- 
pi-ninkai, dvylika „špitolninkų” 
prieglaudoje. Klebonijos trobe
siai sudaro vertingą 18-ojo am
žiaus pabaigos — 20-ojo pra
džios architektūrinį ansamblį, 
išlikusį iki mūsų laikų. Kleboni
ja turi (devynis kambarius, at
skirai altariją, dvi „špitoles”, 
svirną. Bažnyčia erdvi: ilgis 28 
m, plotis 16 m, aukštis iki lubų 
6,6 m, iki stogo šelmens 9 met
rai. Bažnyčios kompozicija rodo 
gotikinio stiliauis įtaką me
dinėms bažnyčioms; panašių 
yra ir daugiau. Knygoje įdėti 
bažnyčios ir aštuoniakampės 
varpinės brėžiniai.

Sovietinės okupacijos 
džioje prie Pavandenės 
partizanai trys broliai 
driuškiai ir jų sesuo Benedikta. 
1944 metų Kūčių dieną rusų 
kareiviai gaudė žemaičius į ka
riuomenę, plėšė, žudė, sudegino

tris sodybas. Knygoje yra dvi tų 
partizanų fotografijos. 1928 
metais pastatytąjį paminklą 
žuvusiems už Lietuvos laisvę 
okupantai nugriovė. 1990 me
tais tasai paminklas atstatytas

V

Žvilgsnis į meninės kūrybos viršūnes
(Atkelta iš 1 psl.)
Masalskiui, t.y. jo maksimalisti
niam požiūriui į aktoriaus pašau
kimą ir amatą. „Nežinomybės 
siekimas”, pirmą kartą ryškiai iš
reikštas Masalskio Kaligulos, ga
li būti jo dvidešimties metų kūry
binio kelio įvardijimas. Teatro 
klasika jau tapo vis dar vaidina
mas „Pamišėlio užrašų” Popryš- 
činas: mažo užguito žmogaus są
monė ryškiai peršviečia jį supan
čio pasaulio beprotybę. Kad ir kas 
būtų Masalskio personažai, jie vi
sada yra persmelkti savo epochos 
nervo ir visada semiasi galių iš 
transcendentiniu pasauliu. Tačiau 
ta jo aktorystės „metafizika” turi 
ir labai žemišką pamatą — visa
pusišką amato išmanymą, savo 
instrumentarijaus, t.y. kūno, bal
so, psichofizinių duomenų įvaldy
mą. Be tokio įvaldymo nebūtų at
siradęs keistas muzikos ir teatro 
kentauras — Bartulio opera „Pa
moka”, kurioje Masalskio Moky

tojas meta iššūkį įprastoms teatro 
formoms. Jis yra apsigimęs pub
likos valdymo meistras, nes be tų 
savybių nebūtų išgirstas ir Migu- 
el Manara balsas, suprastas kaip 
apsivalymo ir nuskaidrėjimo ak
tas.

* * *

Muzikalus, lengvai naują 
repertuarą įsisavinantis Vladi
miras Prudnikovas išsiskiria 
savo įvairialype kūrybine veikla. 
Nuo 1979 metų dainuodamas 
Operos ir baleto teatre sukūrė 
daugybę vaidmenų, atlikdamas 
pagrindines boso partijas, o jo 
dainavimą sutvirtina nemenkas 
artistinis talentas. Čia reikėtų 
vardinti tokius vaidmenis Gou- 
nod, Verdi, Rossini, Mozart’o ope
rose kaip Mefistofelis, Pilypas, 
Don Bazilijus ir kt.

Pradėdamas savo kūrybinį ke
lią garsiame „Ąžuoliuko” chore,
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idė, apie 4 m aukščio.
Prisimintina, kad 1996 m. 

rugpjūčio 2 d. Pavandenėje 
jįvyko „Žemaičių akademijos” 
vasaros konferencija su šešiais 
pranešimais — visi šios knygos 
autorių. Tada parodą bažnyčioje 
atidarė jos klebonas J. Petraus
kis. Kitą dieną konferencija 
buvo tęsiama Plungėje, skirta 
profesoriaus Igno Končiaus at
minimui. Draugo 1990.12:29 
kultūriniame priede rašiau apie 
„Žemaičių praeities” pirmąjį 
tomą, kur rašoma ir apie Pa
vandenę. Kai kas pasikartoja, 
nes ir ten rašė tie patys auto
riai. Karo, okupacijos ir moder
nizmo įtakoje sparčiai kinta 
Lietuvos kraštovaizdis, ypač jos 
miesteliai. Tad tokios knygos, 
kaip Pavandenė yra svarbios 
kraštotyrai, tęstinumui su 
praeitimi. Kitą kartą gal teks 
supažindinti Draugo skaityto
jus su didesniu veikalu Varniai, 
išleistu tų pačių leidėjų 1996 
metais, kaip ir Pavandenė. Tai 
yra 270 puslapių knyga su dau
giau iliustracijų ir didesnio 
tiražo.

V. ' )

Kipras Mašanauskas 
Romas Lileikis
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jis įgijo įgūdžių stambiems 
oratoriniams kūriniams atlikti. 
Lietuvoje ir įvairiose pasaulio 
šalyse yra dainavęs apie 70 sim
foninio oratorinio žanro kūrinių. 
Kita svarbi jo kūrybos sritis — 
lietuviška muzika. Įvairiuose 
renginiuose yra pažįstamas jo iš
raiškingas, sodrus ir jautrus bo
sas. Kitas gražus Prudnikovo 
bruožasjo žmogiškumas, nuo
širdumas ir nepaprastas darbštu
mas.

* * *

O štai ir septintasis nacionali
nių premįjų laureatas Jonas 
Strielkūnas, kurio kūrybos vir
šūne yra pripažinti pastarųjų me
tų rinkiniai Trečias brolis ir Žir
go maudymas. Tai vienas nuosek
liausiai, sakyčiau, užsispyrusiai 
kuriantis ir savo keliu einantis 
poetas, kurio neišmuša iš vėžių 
jokios krizės, perversmai ir ne
gandos. Jis iki skaidrumo ištobu
lino klasikinį ketureilį, kurį jau 
yra atmetę naujovių ieškotojai. 
Tačiau Strielkūnas tame nedide
liame ketureilio plotelyje yra pa
siekęs stebėtino intensyvumo ir 
jėgos. Jo kūryba yra sugėrusi lie
tuvių dainuotinės poezijos tradi
ciją, klasikos patirtį ir visada 
jinai yra atvėrusi vartus dabar
čiai. Tai vienas iš tų poetų, kuris 
neturi ko išsižadėti, pasmerkti ar 
sudeginti.

Kūryboje jis yra gražiai nu
brėžęs savo gyvenimo ir poezįjos 
kreivę, rinkinyje Trečias brolis ir 
to paties pavadinimo eilėraštyje 
save pavadinęs Jonu. O juk Jonas 
ir yra trečiasis stebuklinių pasa
kų brolis, kuris išvaromas iš na
mų, turi įveikti mišką, įsigyti pa
galbininkų, kad patektų į stebuk
lingą erdvę. Juk taip ir buvo: 
kaip ir daugelis mūsų, poetas ne
teko namų, perėjo gyvenimo miš
ką, kuriame patyrė įvairiausius 
išmėginimus, raganų ir laumių 
gundymus ir atsidūrė ties atvi
rais poezijos karalystės vartais, 
kuriuos praėjęs jis laimi poezijos 
karalaitės ranką ir širdį.

Tokiu būdu, kadangi esi Jonas, 
tai yra paskutinis pasakų brolis, 
ir kad tavo pavardė abėcėlėje yra 
beveik pabaigoje, tai ir apdovanoji
mai bus įteikiami paskutiniam, 
bet laimėjusiam poezijos karalys
tę ir ten įgijusiam laisvę ir visas 
teises valdyti širdis ir jausmus, 
nesirūpinant garbe, pinigais ir vi
sais kitais greit gendančiais da
lykais.
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