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VYTAUTAS A JONYNAS

Darbai užsienyje
Ramutė Vaitiekūnaitė iškėlė
įdomų klausimą
straipsniu
„Darbas — ne vilkas, į mišką
nepabėgs" (Kauno diena, 1997
m. vasario 1 d.). Pokalbyje su
viena moteriške, aplankiusia
Ameriką, šioji tvirtino, kad
Amerikoje net dulkių nėra na
muose. Stebėjosi, svarbiausia, ji
ankstesniųjų imigrantų ištver
me, dirbant juodžiausius dar
bus. Ir klausia, kodėl jie taip
nedirbo Lietuvoje? Aišku, at
plėštas nuo namų žmogus
(emigrantas) pasijaučia vieni
šas, priklausąs pats nuo savęs,
sutelkiantis visas jėgas ir suma
numą, kad užsitikrintų vietą
pasirinktoje naujoje erdvėje.
Straipsnyje nušviečiama, ir
kaip Čekijoje ir Norvegijoje dir
bantys lietuviai stengiasi gerai
atlikti bet kokį jiems duotą
darbą. Šiandien ir naujai atvy
kę į Ameriką turbūt tiek pat
stengiasi, dirbdami bet kokį
darbą, ir daug nesuka galvos.

Taigi iš kur ta ištvermė, kurią
turi ir turėjo išeiviai iš Lietu
vos?
Ištvermė ateina ir iš patirties,
kur yra geriau atlyginama. Už
sienyje lyg geriau apmokama ir
todėl čia nusileidžiama ir pri
imamas iš pradžių bet koks dar
bas.
Sutinkama ir su trijų — šešių
mėnesių išmėginimo laikotar
piu. Jei tinginiausi, pašalins ir
paims kitą iš vis ateinančių
naujų kandidatų. Jei dirbsi,
priims, pamatavę, kiek gali at
likti, ir nemažiau už normą.
Anglijoje vietiniai darbininkai
nekentė naujųjų imigrantų, nes

• Domas Kaunas. AUŠRININ
KAS. Tautinio atgimimo spau
dos kūrėjas Jurgis Miksas. Vil
nius: Mažosios Lietuvos fondas /
Kultūra, 1996. 246 puslapiai.
Yra įprasta laikyti Aušros su
manytoju ir steigėju daktarą
Joną Basanavičių. Užtat ne
vieną nustebins kanauninko
Juozo Tumo-Vaižganto teiginys,
kad „panašiai, kaip dėl Homero
gimtinės varžėsi septyni mies
tai, taip dėl mūsų 'Auszros' tebesivaržo septynių miestų tau
tiškai susipratę vyrai: Andrius
Vištelis-Višteliauskas,
Jonas
Basanavičius, Martynas Jan
kus, Jurgis Miksas, Martynas
Šernas, Jonas Šliupas, ir Me
čislovas
Davainis-Silvestravi
čius" (Knygotyra Nr. 2 '29)
1995;. Bet taip faktiškai buvo.
Savaime suprantama toji kon
troversija, tai veikiau „akade
minis'' dalykas. J a domisi ne
gausus senosios mūsų raštijos
tyrinėtojų būrelis, ir tai toji pro
blema iškyla dažniausiai per
Aušros jubiliejus ar kokio nors
aušrininko atsiminimų pasiro
dymo proga. O jų vis rečiau.
Paskiausią kartą tai atsitiko
1983 metais, minint laikraščio
šimtmečio sukaktuves, kai buvo
suskasta peržvelgt kritiškiau
mūsų žurnalistikos
istoriją.
Nors, sakysim, profesorius Do
mas Kaunas sakosi, kad teisin
gas faktų nušvietimas nedavęs
jam ramybės per dvidešimtį
metų. Kaip bebūtų, vien po ne
priklausomybės atgavimo at
sivėrė galimybės prieiti prie
įvairių fondų bei rankraštynų ir
jų dėka praregėti daugybės
Aušros bendradarbių įnašą į
mūsų valstybės atstatymo dar
bą. Jų tarpe ir visų užmiršto
Mažosios Lietuvos sūnaus —
Jurgio Mikšo.

jie savo uolumu pakeldavo dar
bo normą, suskubdavo operuoti
vis daugiau mašinų. Amerikoje
naujai atvykusieji jautėsi hero
jais, išmokę skubiau už vieti
nius atlikti žemiausius darbus.
Ir tai stebėtina, nes lietuviai
per okupacijų laikus išmoko si
muliuoti. Prie vokiečių, pavyz
džiui, buvo savivaldybėse inži
nierių, kurie dirbo tik vieną dvi
valandas per dieną, valkiodavu
si miesto centre. Prie sovietų
stovėdavo eilėse prie parduotu
vių apsipirkti. Abiem laikotar
piais buvo žema darbo etika. O,
žiūrėk, užsienyje uoliai dirbo
žemiausius darbus.
Dirbo, pasiduodami net Ame
rikos bendrovių šnipinėjimo sis
temai. Sistema gan paprasta,
bet didesnėse įmonėse kiekvie
nas tarnautojas yra sekamas,
ką ir kiek atlieka. Jam kasmet
net pasakoma, kurioje srityje
galėtų labiau pasistengti.
Kažkas panašaus buvo prie
sovietų, kur politrukas ateidavo
prie stalo ir mandagiai paklaus
davo, ką veiki, kuo užsiimi ir
gal ko pageidautum. Amerikoje
yra drąsių tarnautojų, nenorin
čių bendrovių įmonėse varto
jamų kontrolių. Jie toleruojami,
bet kompanija išranda jiems
taikomą individualią sistemą.
Gal darbai užsienyje geriau
apmokami, geriau organizuoti
net juodžiausieji darbai. Žmo
gus būtų tačiau laimingesnis,
galėdamas dirbti savame krašte
. tarp savųjų. Bet dėl įvairių
priežasčių — ekonominių, visuo
meninių, asmeniškų daug kas
dirba užsienyje net juodžiausius
Atvirai kalbant, Jurgio Mikšo
darbus su stebėtina ištverme.
pavardė nėra nežinoma ar ig
noruojama. Ji minima literatū
P e t r a s Melnikas ros vadovėliuose. Apie jo as
menį aptinkami banaloki, žodis
žodin nurašyti, straipsneliai en
ciklopedijose — Mažojoj lietu

Geltonos gėlės klasės draugui
Lietuvių operos Čikagoje šie
metinis spektaklis man buvo
debiutas. Ne, jokiu būdu ne sce
noje, o tik žiūrovų salėje. Pirmą
kartą turėjau galimybę pamaty
ti Čikagos lietuvių ir svečių iš
Lietuvos pastatymą. Važiavau į
šią premjerą, žinodama, kad ji
vyks mokyklos salėje. (Atvirai
prisipažinsiu — skambėjo keis
tokai.) Tačiau išvydusi tą vadi
namą salę, buvau maloniai nus
tebinta: iškilminga aplinka ir
šitiek puikiai nusiteikusiųjų
veidų aplink! Laikas prabėgo
nepastebimai. Nuotaikinga ope
ra žavėjo kiekvieną Atskiros
solistų partijos buvo įvertina
mos ovacijomis, palydimos susi
žavėjimo šūksniais. Smagu bu
vo matyti tikro žiūrovo reakciją
Tikiuosi, kad ši premjera ne
liks be profesionalaus įvertini
mo tiek Čikagoje, tiek Lietu
voje. O man, žiūrovei debiutantei, ji buvo ypatinga ne tik
tuo, kad pirmas apsilankymas
Čikagos Lietuvių operos spek
taklyje neabejotinai turėjo pa
likti nepakartojamą įspūdį. Šios
premjeros dėka įvyko neįtikė
tinas susitikimas su klasės

draugu — vienu iš pagrindinių neįtikėtinas tuo, kad Lietuvoje
vaidmenų atlikėjų
„Martos" mes nebuvome susitikę v:)eveiK
premjeroje, Lietuvos Naciona vienuolika metų! Kokia didelė
linio operos ir baleto teatro so Lietuva — žrrv n ė s. gy•.•n.":r.tvs
listu Vytautu Juozapaičiu. Ne skirtinguose miestuose, • - ai
įtikėtinas tui'. kad įvyko čui. poro- .»in-,t-.i K i l o m e t r ų , iitiek
Amerikos žemėje. Ir dar iabiau metų nesusitinka! Ir kokia ma-

Scena ik praėjusio sekmadienio, balnndžio 13 dienos, Lietuviu operos
Čikagoje spektaklio — Friedrich von Flotov operos .Marta": pačioje
kairėje - SiibinH Mnrtm:«ilvte I./KU [tirriet . M irt:i">. v<durvje
Rit.i

viškoje tarybinėje
enciklope
dijoje (1968) ir pagerintojoje
Lietuviškoje tarybinėje enciklo
pedijoje (1981'. Dvidešimt me
tų anksčiau Jurgio Mikšo asme
nybė buvo visai šauniai nu
šviesta ir mūsų bostoniškėj Lie
tuvių enciklopedijoj, tvirta ran
ka parašytame K. Gudaičio,
evangelikų bažnyčios istoriko,
straipsnyje. Tačiau, palyginus
su kitais to meto veikėjais ir
ypačiai su Jonu Basanavičium,
Jonu Šliūpu ar Martynu Jan
kum, Jurgio Mikšo figūra darės
vis mažiau ir mažiau įžiūrima
pro metų migla Sunku patikėti
profesoriaus Kauno teigimu jo
naujausioj knygoj Aušrininkas,
kad „devyniolikto amžiaus de
vintam dešimtmetyje jo vardas
reiškė tą pat, o kartais ir dau
giau, negu Basanavičiaus, J.
Šliupo, A. Vištelio ar G. Sauerweino".
Kodėl taip nutiko, kas nulėmė
tą Mikšo silueto išnykimą iš
žmonių atminties ekrano, ir su
daro Aušrininko turinį.
Piešdamas Jurgio Mikšo por
tretą — jaunystėj veržlaus, im
laus, impulsyvaus, pusamžyje
— nugeibusiu, mažu pasikakinančio, profesorius Domas Kau
nas pagrindine jo užmaršties
priežastim nurodo „Nepriklau
somoje Lietuvoje aktualumo ne
prarandanti aušrininkų kultą ir
spartėjantį asmenybių mitologizavimą" p. 44). Šį ritualą
skatinęs, jo manymu, pilnų saviliaupsos aušrininkų autobio
grafijų pasirodymas. Tuo tarpu,
nelaiku pasimiręs Jurgis Mik
sas nespėjęs palikt savo atsimi
nimų ir netgi doro atkirčio 'kaip
matyti iš Aušrininko)
savo
šmeižikams.
Todėl ir monografija apie
Miksą Domui Kaunui teks su
durstyti iš aptiktų fonduose
Mikšo susirašinėjimų bei kitų
žmonių atsiminimų. Jai papil
dyti prireiks smulkios Mikšo
rašinių, spausdintų Aušroje ir
Nemuno sarge, analizės, išryš
kinant jo gyvą domėjimąsi dai
liąja raštija, tautosaka ir prie-

Jurgis Miksas (1862 - 1903)
goję.

• Mažosios Lietuvos veikėjas A u š r o s " laikais. Nuotrauka daryta jo gyvenimo pabai-

šinimąsi kaizerinei savivalei.
To koliažo dėka nušvinta kur
kas dėkingesnėj šviesoj Jurgio
Mikšo vaidmuo, steigiant ir to
bulinant Aušrą, Nemuno sargą
ir rūpinantis lietuviškų knygų
leidyba. Tuo pat metu pateikia
ma daug atodangų, tiek apie
pirmojo mūsų laikraščio genezę,
tiek apie priežastis, privedusias
prie jo užsidarymo. Taip, saky
sim, pati mintis leisti savo laik
raštį priskiriama ne veržliajam

žytė Lietuva Amerikoje, jei gali nius metus.
net už tūkstančių mylių ne
Po premjeros, lipant i sceną,
tikėtai sut.kti draugą. Nuo to rankose virpėjo puokštė. Gel
laiko, kai tvykau į šią šalį, tai tonų gėlių puokštė mano klasės
boro •-!••! - iš neįtikėčiausių draugui...
įvykiu, pr.-minimais sugrazi
Dijana ( G e d g a u d a i t ė
nc-s į nerūpestingus mokyki;

Preiktaitė Nanry ,.Julin"i, iiplmk
(tarnaites)

Lietuviu operos moterų, choro nRrės
Jono Kuprio nufitrauki

Jonui Šliupui, bet Mažosios Lie
tuvos lietuvių veikėjams, turin
tiems nemenką patirtį leidybos
srityje:
„Iš tikrųjų, kruopščiau ištyrus
ir palyginus šaltinius, ypač to
meto laiškus, akivaizdžiai maty
ti, kad pirmieji būsimo leidinio
idėją ėmėsi įgyvendinti ir ją su
konkretino, dar neminėdami
Aušros' vardo, A. Vištelis ir
Mažosios Lietuvos lietuviai. D.
Šėmius pirmasis dar 1882 me
tais pasiūlė Didžiajai Lietuvai
skirtą laikraštį leisti Prūsijoj (iš
tikrųjų jis galėjo pasirodyti ir
kitoje Vakarų Europos val
stybėje), o jo redaktorium skirti
vienintelį šioms pareigoms tin
kantį kandidatą — šalies pilie
tybę ir tais laikais aukštą iš
silavinimą turintį, uolųjį Lietu
viškos Ceitungos' bendradarbi
J. Miksą. Pastarasis iš karto su
tiko. Atrodo, kad daugiausia jis
tarėsi su Višteliu, kaipo idėjiniu
vadovu, susirašinėjo su J. Šliu
pu ir pagaliau pačioj 1882 metų
pabaigoj ar 1883 m. pradžioje
parašė J. Basanavičiui".
„[...] Basanavičius nurodė ke
turis asmenis, galinčius reali
zuoti 'Aušros' leidimą: save, G.
Sauenveiną, A. Vištelį ir J.
Miksą, kuriam tektų ir atsakin
gojo redaktoriaus pareigos. Apie
J. šliupą jis net neužsiminė"
'PP 50-51).
Nemažiau įdomiu
dalykų,
bent mums nepasakotų, kai bu
vom gimnazijos suole, atsk
leidžia Domas Kaunas ir svar
stydamas Aušros spaustuvės
bankroto priežastis
„Pagrindinė J Mikšo įmones
nesėkmės ir netikėto žlugimo

priežastis niekuo nesiskyrė nuo
kitų varžytinėm baigusių savo
veiklą įmonių — tai finansiniai
sunkumai. Juos sukėlė skubo
tas didelis grynųjų pinigų inves
tavimas i poligrafinę gamybą ir
nesugebėjimas ne tik gauti pel
no, bet ir laiku susigrąžinti į
spaudos produkciją įdėtų lėšų
J. Miksas leido Aušrą', patirda
mas didelių nuostolių. Daugiau
nei du trečdaliai žurnalo egzem
pliorių likdavo gulėti sandėly
je... (pp. 56-57).
Į...1 Bet buvo keletas kitų, iš
pirmo žvilgsnio nepastebimų
užtvarų, trukdžiusių J. Mikšo
finansinei sėkmei. Vieną jų
atskleidžia įdėmus Aušros' ir
kitų Tilžės miesto spaustuvių
leidinių repertuaro palygini
mas. J. Mikšo poligrafijos įmo
nė leido ir spausdino vien nedi
deles, pasaulietiško turinio,
švietėjiškos paskirties knygu
tes, kai Otto von Mauderode's,
tėvo ir sūnaus Reylaender'ių.
Post'ų firmos — įvairius, bet
daugiausia pelningus, didelės
apimties giesmynus, katekiz
mus, maldaknyges ir kitokią re
liginę literatūra Iš nelegalios
katalikiškos spaudos kai kurie
spaustuvininkai vokiečiai ne tik
pasipelnė, bet ir pralobo. M.
Jankus savo atsiminimuose yra
prasitaręs, kad J. Miksą ignora
vo ir užsakymų nedavė Didžio
sios Lietuvos katalikiškos lite
ratūros leidėjai", (p 156).
Bet, rasit, svariausia atodan
ga naujojoj Domo Kauno studi
joj yra raudonu siūlu nusidrie
kęs per visą leidinį aušrininko
Martyno Jankaus, praminto
fNukelta i 2 psl.i
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Cleveland'o „Exultate" atvyksta į Čikagą
J U O Z A S ŽYGAS
Bus jau beveik dešimt metų
nuo pastarojo klivelandiečių pa
sirodymo Čikagoje. Kažkodėl jų
bendravimas yra žymiai glau
desnis su Torontu, negu su
Čikaga. Galbūt būtumėme dar
ilgai jų laukę, jeigu ne Marija
Remiene, kuri juos pakvietė į
„Draugo" rengiamą koncertą.
Turbūt jau visi žino, kad kon
certas bus gegužės 3 dieną Jau
nimo centre.
O dabar susipažinkime. Kas
yra tas „Exultate"° Jeigu Cleveland'as nebūtų turėjęs kun.
Gedimino Kijausko, SJ, kuris iš
Čikagos tik „laikinai" išbėgo,
galbūt šio choro ir nebūtų. Nes
jo iniciatyva 1982 metais buvo
pradėtas organizuoti choras. O
dar svarbiau yra tai, kad Cleveland'as išaugino gabią ir darbš
čią muzikę Ritą Čyvaitę-Kliorienę. Ji buvo pakviesta chorui
vadovauti. Tas jos pakvietimas
turbūt ir buvo svarbiausias
veiksnys, prisidėjęs prie to, kad
jos vadovaujamas choras išaugo
į pirmaeilį giesmių-dainų vie
netą.
Rita Čyvaitė-Kliorienė akty
viai reiškėsi lietuviškoje veiklo
je nuo 1974 metų. Ji aštuonetą
metų vadovavo lietuvių studen
čių vokaliniam vienetui „Neri
ja", išleidusiam dvi plokšteles ir
su jo koncertais apkeliavo Šiau
rės ir Pietų Amerikos didžią
sias lietuvių kolonijas.
Nuo 1981 ligi 1990 metų Rita
Čyvaite-Kliorienė
dirbo
su
„Grandinėle", būdama jo muzi
kos vadove ir dirigente. 1986-88
metais buvo Lietuvių muzikų
sąjungos pirmininke, o VII
Dainų šventės metu — Repertu
aro komisijos kopirmininke, suorkestravo dalį šventės dainų ir
buvo viena iš jos dirigenčių.
Muzikos šventės 1991 metais —
Repertuaro komisijos kopirmi
ninke ir viena iš šventės diri
genčių.

Knyga apie
'Atkelta iš 1 psl.)
Mažosios Lietuvos patriarchu,
nukaukavimas. Jo kenkėjiškos
elgsenos atskleidimas.
Nėra namų be dūmų. Fak
tiškai, tie priekaištai Martynui
Jankui nebenauji. Jau Basana
vičius vienu metu buvo smerkęs
Jankų, kad jis suvaidinęs Mikšo
istorijoj „bjaurią, nešvankią, nemorališką rolę", nes degdamas
noru atsikratyti konkurento, iš
kasęs jam duobę (p. 160). Kau
no knyga — tai ištisas kalti
namasis aktas. Jankui prie
kaištaujama, kad jis „sutiršti
nąs, kaip visada, spalvas", kad
jis esąs „nenuoseklus", kad jis,
„kaip visada, nepajėgęs įžvelgt
skirtumo tarp tautinio atgimi
mo ideologų ir politinę jų veiklą
remiančių aktyvių eilinių sąjū
džio dalyvių, pagaliau, kad jis
.negęstančiu įkarščiu tęsęs ak
ciją dėl Mikšo pašalinimo iš 'Bi
rutės' draugijos ir klaidinęs ki
tus".
Kaunas nenutyli fakto, kad
ilgą laiką Martynas Jankus ir
Jurgis Miksas buvo geri drau
gai ir kad Jankus yra nemažai
padėjęs Mikšui, bet jo spėlionė
apie nesantarvės priežastis ne
mažiau paveiki:
„Jtampa augo didėjant 'Auš
ros' redaktoriaus ir jo įmonės
prestižui. Ją skatino M. Jan
kaus noras siekti visuomenės
lyderio vaidmens, menkavertiš
kumo jausmas dėl nedidelio iš
silavinimo ir, atrodo, stiprokas
pavydas" (p. 160č.
Ne pro šalį šioj vietoj pažy
mėti, kad nors Kaunas parodo
vargšą Miksa, kaip Jankaus
nedorybių auką. jis anaiptol neprasikalsta savo herojaus auksinimu. Mikšo portretas „nepa-

Cleveland Dievo Motinos parapijos choras JEzultate". kurio koncertą Čikagoje gegužės 3 dieną rengia
„Draugas".

Cleveland'o Dievo Motinos
parapijos choras
„Exultate"
Dabar peržvelkime choro nu
eitą kelią ir svarbesnius pasi
rodymus. Pagrindinis choro
tikslas buvo ir yra giedojimas
bažnyčioje svarbiųjų švenčių
metu. Svarbiausias dėmesys
buvo skiriamas Kalėdų Berne
lių ir Velykų Prisikėlimo mi
šioms, kurios visada būna labai
įspūdingos. Remiantis šiuo ypa
tingu darbu 1991 metais choras
išleido kalėdinių giesmių kasetę
ir kompaktinį diską. Laida buvo
labai greitai išparduota. 1995
metais buvo išleista velykinių
giesmių kasetė „Prisikėlė Jis".
Choro bažnytinių giesmių re
pertuarą sudaro daugiau negu
šimtas giesmių, apimančių lie
tuvių vyresnės kartos kompozi
torių, pvz., Čiurlionio, Sasnaus
ko, Gruodžio, Mikulskio ir kitų
kūrinius. Ir taip pat įtraukiant
šių dienų kompozitorių — Jono
Govedo, Fausto Strolios ir Ritos
Kliorienės kūrybą. Gausu taip
pat ir klasikų kūrinių, pvz.,
Handel, Gruber, Schubert, Vi-

valdi, Palestrina, Roman. Pitoni
irkt.
Šalia šio pagrindinio tikslo,
choro veikla išsišakojo į kitas
sritis, kurios padėjo chorui mu
zikaliai augti ir tobulėti. Pir
mieji žingsniai į sceną buvo
1985 metais su Cleveland'o tau
tinių šokių ansambliu .Gran
dinėle", daina palydint kai ku
riuos šokius. Per kitus trejus
metus panaši jungtinė progra
ma su .Grandinėle" buvo atlik
ta bent keletą kartų. Pirmas
savarankiškas choro pasirody
mas įvyko 1986 metais, kada jis
atliko meninę programą Vasa
rio 16-osios minėjime Cleveland'e. 1987 metais, Cleveland'e
švenčiant Lietuvos krikščio
nybės 600 metų jubiliejų ir at
naujintos Dievo Motinos baž
nyčios šventinimą, choras giedo
jo mišių metu ir iškilmingame
koncerte. Kartu su pianistu An
tanu Smetona atliko Ludvvig
van Beethoven „Chorinę fanta
ziją" ir dainomis
palydėjo
„Grandinėlės" tautinių šokių
pynę „Pabaigtuvių vainikas".
Vasarą išvyko į Romą, kur daly
vavo jungtiniame lietuvių cho

aušrininką
zalatintas", nuosaikus. Realis
tiškas.
Atvirai kalbant, Mikšo gyve
nimo istorija niekuo neimpo
nuojanti ir ne kažin kaip dė
kinga biografiniam kūriniui.
Tai šiaip taip ištrukusio iš kai

mo glūdumos ir mėginančio
prasisiekti mieste kaimietuko
istorija. Pasibaigianti,
deja,
skaudžiu pralaimėjimu gyveni
mo, ringe ir visišku supliuškimu.
Linkusio romantizaviman bio-

Taurinio atgimimo*
spaudos kūrėju
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re, iškilmingai minint jubiliejų.
Gerokai vėliau apie vieną jų
koncertą Cleveland'o visuome
nei spaudoje buvo-šitaip rašyta:
„Koncertinę dalį atliko Dievo
Motinos parapijos choras. Cho
ristai į sceną žengė salės taku
per publiką, giedodami pakilios
nuotaikos giesmę, palydimą
šventiškai skambančiais varpe
liais. Jie atrodė šauniai: Pra
džiai jie sugiedojo V. Daukšos
„Sveika Marija" ir
Jaąues
Berthier „Sanctus". Abi giesmės
skambėjo puikiai, antroje tvir
tai įsijungiant ir solistui tenorui
Edui Kijauskui".
„Balsingas choras koncertą
apvainikavo penkiomis suma
niai aranžuotomis lietuvių liau
dies dainomis: „Aviža prašė"
(Alfonsas Mikulskis), „Oi liūd
nas, liūdnas" (St. Šimkus),
„Buvo dūda Vilniuj" (J. Tamulionis) ir „Linai" (J. Juozapaitis). Šiose dainose Dievo Moti
nos parapijos choras buvo pa
klusniu balsiniu instrumentu,
lengvai valdomu griežtų muzi
kinių reikalavimų dirigentės
Ritos Kliorienės. Jos taupūs
mostai buvo stropiai sekami, jų

grafo, kaip, sakysim, Stefan
ZYveig^o rankose, toks siužetas,
rasit būtų galėjęs būt pagyvin
tas kokia širdį draskančia istorijėle ar spalvingais to laikotar
pio dvasinio sukriošimo kad
rais. Šiuo atveju yra vienas tik
rai dramatiškas įvykis — Mikšo
išmetimas iš Tilžės gimnazijos,
atveriantis rašytojui galimybes
atkurti slogų to laikotarpio foną
ir jaunimo diskriminavimą. Vil
ko bilietas tada galėjo būt
įteiktas vaikinui už menkiausią
nieką. Pakako būt pagautam
valgant mėsą pasninko dieną,
myluojantis su mergina, rūkant
išvietėj ar burnoj ant prieš „cie
sorių ir jo padonus", kad būtų
trenkta su griausmais tokia
anatema. Istorikai teigia, kad
anuomet jaunimo troškimu bu
vo kuo greičiau pasent ar save
susendint. Jie pamėgdžiojo vy
resniuosius visur kur: rėdysėnoje, elgsenoje ir už vis labiau
veidmainystės mene. Vertelgos
siūlė jiems stebuklingą skysčių,
pagreitinančių barzdos žėlimą.
Žodžiu, gražūs buvo laikai...
Kaunui visai nerūpi pamėgint
pavaizduoti to gyvenimo, ap
krėsto militaristais, sektantais,
bibelforšeriais, niūrumo. Jo tei
gimu, atspėti Mikšo išmetimo iš
gimnazijos priežastis -*. bevil
tiškas reikalas. „Šią mįslę įmin
sime, tik suradę naujų šaltinių,
ypač Tilžės gimnazijos archy
vą", sako jis (pp. 45-46).
Nepaisant
knygotyrininko
Domo Kauno pasikliovimo vien
faktais ir dokumentais, nepai
sant jo nepasitikėjimo memua
rine raštija, kuria, jo manymu,
reikia naudotis „labai atsargiai
ir kritiškai", tenka pripažinti,
kad jo škicuojamas Mikšo por
tretas pakankamai gyvas ir įti
kinamas Kažkaip lengva įtikėti
naivaus, sentimentalaus jau
nuolio susižavėjimu Vitolio rau-
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autoritetingi reikalavimai tiks
liai išpildomi".
„'Aviža prašė' buvo smagiai
sudainuota
spartesniu
nei
anksčiau girdėtu, tempu su tik
rai gražia pabaiga. Stasio Šim
kaus 'Oi liūdnas, liūdnas' su so
liste Virginija Bruožyte-Muiioliene, dailiai paįvairinusia iią
dainą švelniu solo, dvelkė lietu
viams įgimtu liūdesiu, nenu
malšinamu ilgesiu. Ką gi gali
ma prikišti linksmajai J Tamulionio 'Buvo dūda Vilniuj'?
Ničnieko' Šios dainos siauruose
slinkties rėmuose bepriekaištingai pynėsi ir taiklus žodžiai,
ir nesudėtinga melodija. Cho
ras, paklusnus dirigentes lakiai
vaizduotei, lengvai išsprendė šį
muzikinį 'galvosūkį'. Chorinė
drausmė šioje dainoje buvo pa
vyzdinga. Tamsesnių nuotaikų
'Aik, aželi, undenia' (J Tamulionis) savo tarmiškumu, užsi
spyrusiai
kantriu
raginimu
'aželiui' eiti gerti 'undenia' buvo
ir pati "keisčiausia' šio koncerto
chorinė daina ir pati įdomiau
sia".
„Paskutinioji koncerto daina
„Linai" skambėjo beveik sutarti
nai. Tai švelniai priekaištauj antis — pašiepiantis vyrų-mo
terų šelmiškas pokalbis-ginčas,
nei vienai pusei nenorint nusi
leisti. Joje buvo gera proga
išgirsti vyrų ir moterų balsus
atskirai. Jie vienas kitam nei
nusileido, nei kitą nustelbė, bet
kartu darniai užbaigė šią gaivią
muzikinę popiete".
„Chorui akompanavęs Jim
Robinson mikliai prisitaikė prie
besikaitaliojančių dainų nuotai
kų. Jo rankose pianinas skam
bėjo ne kaip nepriklausomas
solo instrumentas, bet kaip
svarbi neatskiriama dainuoja
mo kūrinio dalis. Choro daina
vimas paliko labai gerą įspūdį.
Mažesnėj, bet skambesio atžvil
giu palankioj patalpoj balsai
plaukė laisvai ir gana išly
gintai. Nors skaičiumi nedide
lis, choras yra pajėgus, lanks
tus, tvirtas intonacijose, tikslus
įstojimuose ir švarus užbaigose.
Tai pasididžiavimo vertos ypa-
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Virginija

Bruožyte-Muliolienė

Rita Kliorienė

tybės (Vytautas Matulionis Dir
va 1994 m. balandžio 17 d.)."
Negalime praleisti atskirai
nepaminėję Virginijos Bruožytės-Muliolienės. Ji gimė ir augo
Melbourne, Australijoje, muzi
kos mėgėjų šeimoje. Baigė Mel
bourne universiteto fakultetą
bakalauro laipsniu balso lavini
mo srityje ir gavo muzikos pe
dagogikos diplomą. Dainos ke
lią pradėjo 1986 metais „Sva
jonių" trio ir vėliau su „Svajonių
aidų" kvartetu koncertavo Aus
tralijos, Pietų ir Šiaurės Ameri
kos, Kanados, Europos lietu
viams. Mes dar atsimename ją
iš tų laikų, kuomet Čikagoje,

Čįa rencenzuojamos knygos autorius, Martyno Mažvydo „Katekizmo" 450
metų sukakties minėjimo koordinatorius dr. Domas Kaunas su Mažvydo
„Katekizmo" minėjimo JAV komiteto pirmininke Nijole MartinaityteNelaon ir Martyno Mažvydo bibliotekos Vilniuje Lituanistikos skyriaus
vedėja Silvija Vėlaviciene.

da, paskatinusiu jį rašyti pilną
pagarbos laišką Kraševskiui,
lengva įtikėti jo susibičiulia
vimais su Višteliausku, būsi
muoju Garibaldžio kareiviu, su
Miliausku-Miglovara, su Jonu
Šliupu.
Kažkaip panašus į Vydūno
pjesės „Jonuks mergų bijąs" he
rojų, tai neužginčijamai jaus
minga, impulsyvi ir atlaidi bū
tybė. Vaclovas Biržiška manė
MikŠą buvus mažo išsilavinimo,
stokojus kūrybinių ir redakto
riaus sugebėjimų (p. 19). Domo
Kauno nuosprendis nuosaikes
nis. Jis pripažįsta, kad pra
džioje:
„Ypač sunki užduotis buvo
'Aušros' redagavimas. J. Miksas
traukinį galėjo išjudinti, bet iš
pradžių negalėjo jo vairuoti.
Jam stigo patirties, galbūt ir
drąsos. Be to, jaunuolis visiškai
pripažino J. Basanavičiaus au
toritetą ir idėjinę viršenybę.
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[...] Miksas turėjo imtis kas
dieninio darbo — rinkti medžia
gą, ją tvarkyti, rengti spaudai,
ieškoti naujų bendradarbių. Dėl
jų pritraukimo redaktorius nu
merių pabaigoj pradėjo dėti
skelbimus" (p. 60).
Priverstas kruopščiai ir nuo
dugniai ištirti, kuo pasižymėjo
kasdieninė Mikšo veikla, Kau
nas registruoja daugybę pažan
gių reiškinių, rodančių tolydinį
Mikšo akiračių platėjimą:
„Jis galbūt pirmasis iš Mažo
sios Lietuvos lietuvių inteli
gentų suvokė abiejų tautos da
lių vientisumą ir pasisakė už
glaudų suartėjimą. Autorius
savo kra.štiečiams priekaištavo,
kad jie nesidomi Didžiosios Lie
tuvos rašytojais [...]. Tiesa, kar
tais stigdavo aktualumo, nes
"Nemuno sargo' bendradarbių
buvo nedaug, o pats redaktorius
nepajėgė visko aprėpti. Svar
biausioji, išliekamąją vertę tu

Jaunimo centre, buvo „Svajonių„ koncertas. Mums, čikagiečiams, tai buvo maloni atgaiva.
Ne tik geri balsai, bet ir gražiai
atrodančios viešnios iš tolimos
Australijos, mums padovanojo
malonų ir nuotaikingą kon
certą.
Atvykusi į Cleveland'ą, gilino
muzikos studijas Cleveland'o
Muzikos institute, kurį baigė
magistro laipsniu balso lavi
nime ir gavo profesinių studijų
diplomą Studijuodama Cleve
land'e, atliko pagrindines roles
įvairiose operose: Kurt Weil
„Street Scene", Domenico Cimarosa „The Secret Marriage",
Humperdinck „Hansel and Gretel" Buvo priimta aspirante į
Cleveland'o Lyric Opera ir daly
vavo įvairiose operose ir muzi
kiniuose pasirodymuose: „The
Pirates of Penzanse", „Candide", „Orpheus and Euridice",
„Carmen". 1993 metais atliko
pagrindinę rolę operos „Mrs.
Dalloway" pasaulinėje premje
roje.
Be to, Virginija yra gerai ži
noma Cleveland'o lietuvių tarpe
— girdėta ne tik operose ir
rečitaliuose, bet atlikdama solo
partijas su chorinėmis grupė
mis, ir orkestrais — Mozart
„Reąuiem", Handel „The Messiah", Rossini „Stabat Mater", ir
muzikinių dainų koncertą su
Singers' Club of Cleveland, Cle
veland'o universitete.
1993 metais Čikagoje įvyku
siame Alke Stephens muzikos
stipendijų konkurse laimėjo
pirmą vietą ir 1995 bei 1996
metais pasiekė finalus „Opera
Columbus" varžybose. Virginija
sėkmingai koncertavo lietuvių
kolonijose 1994 metais Mel
bourne, Australijoje, St. Petersburg, Floridoje, 1995 metais De
troite, Cleveland'e ir New
York'e. Cleveland'e gerai pažįs
tama kaip solistė Dievo Motinos
parapijos chore, o taip pat ir
kituose lietuviškuose
rengi
niuose. Dar būtų galima daug
ką rašyti, bet per „Draugo" kon
certą bus patiems proga ją iš
girsti.

rinti laikmečio medžiaga buvo
lietuvių sąjūdžio problemų ap
žvalga, viešojo gyvenimo kroni
ka, literatūros kurinių publika
cijos. Lietuvių tautines proble
mas Miksas aiškino, imdamas
pavyzdžius iš suvokietintos mo
kyklos, valdžios įstaigų, kelda
mas į viešumą brutalią vietos
gyventojų diskriminavimų poli
tiką. Redaktorius ir jo bendra
darbiai ragino priešintis, vieny
tis, siųsti kolektyvinius reika
lavimus aukštesniajai valdžiai,
solidarizuoti su didžiąja tautos
dalimi" (p. 85).
Pasitaikydavo žinių apie kitų
tautų garsias asmenybes, nusi
pelniusias lietuviams. Jų įnašas
į lituanistiką ir išskirtinis dė
mesys lietuviams nejučiomis
keldavo skaitytojų tautinės sa
vigarbos ir vertės suvokimo
jausmus.
Miksas stengės žadint gyven
tojų politinius interesus. To
siekdamas jis primindavo rin
kimų į Vokietijos Reichstagą ar
Prūsijos Landstag'ą metu vieti
nių organizacijų siekimus, api
būdindamas atskirus veikėjus.
Redaktorius nepalankiai atsi
liepė apie vokiečius konserva
torius — uoliausius Bismarck'o
politikos ir Mažosios Lietuvos
kolonizavimo vykdytojus.
Miksas pritarė ir visokeriopai
rėmė lietuvių kultūrinės orga
nizacijos steigimo idėją. Steigia
majame susirinkime (1885)
„Birutės" vadovavimo postas
atiteko Mikšui. Pirmininku jis
išbuvo pusę metų (p. 96).
Jo leidžiama Aušra tapo pir
muoju iliustruotu Didžiosios
Lietuvos žurnalu (p. 111).
Profesorius Domas Kaunas
nepraleidžia progos paminėti
Mikšo susirūpinimą spaudos
sveikata:
(Nukelta į 4 psl.

mu
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Aldona

Veščiūnaitė

poetų

žodį

klausos atidžiai. Ateičiai
skirdama
plačias sales jau tviskančias
paveikslais
Jaunutis

Rafaelis

ne kartą lankėsi čia su tėvu
Giovanni
Santi.
Jaunutis Rafaelis augo
Renesansui.
Aukštai šlaite Urbino miestas kėlės virš
tolstančių viduramžių
peizažo.
O Bona Sforza iš Milano kuo pasižymėjo

AKYSE

JURGIS JANKUS
Šiemet sueina 450 metų nuo
pirmos lietuviškos knygos gimi
mo. Ją, „Catechismusa prasti
Szadei, Mokslas skaitima ras
entą yr giesmes dėl kriksezianistės bei del bernelių iaunų
nauiej suguldytas Karaliauczui
VIII dena Meneses Sausia,
Metų uszgimima Diew M.D.
XLVH", parašė Martynas Maž
vydas ir išleido Karaliaučiuje.
Kaip jau iš antraštės matyti,
joje sudėta ne vien katekizmas,
bet dar elementorius ir giesmy
nas. Kaip keista beatrodytų, tas
Mažvydo elementorius ir tebuvo
vienintelis ligi 1708 metų „Skai
tymų", išleistų taip pat Kara
liaučiuje;
Žmonijos kultūros raidoje
knyga vaidino ir tebevaidina
didelį vaidmenį. Ypač jos vaid
muo padidėjo, kai Gutenberg'as
išmoko knygas greičiau paga
minti negu perrašinėjant ran
ka. O Mažvydas lietuvišką kny
gą įjungė į tą naująjį srautą vos
jai išsilukštenus iš vadinamojo
lopšinio laikotarpio. Juk Gutenbergo Biblija, pirmoji knyga
spausdinta iš surenkamų rai
džių, pasirodė 1456 metais. Pa
gal ano laiko technikos pažan
gumą, tas knygų spausdinimo
būdas ne taip greitai ir plito,
todėl Martyno Mažvydo knyga,
išėjusi 1547 metais, tikrai laiky
tina viena iš naujo knygų srau
to pradininkių. Juk va ir čia,
Amerikoje pirmoji knyga tebuvo
išleista 1638 metais.
Ir dar įdomiau, kad pirmoji
lietuviška knyga buvo išleista
ne savo valstybėje, ne Vilniuje
ar kuriame kitame mieste, bet
tik savo tautos ribose Karaliau
čiuje. Kai žvilgteri į jos 450 nu
bėgtą kelią, ima nuostaba. Per
tuos 450 metų ji tik dvidešimt
devynerius metus savam krašte
tegalėjo jaustis namie. Tai tik
nuo 1918 metų ligi 1940 ir nuo
1990 metų ligi šiol. Kitus 400
su viršum metų buvo ujama,
išjuokiama, gaudoma, naikina
ma, verčiama įrankiu savo pa
čios tautą naikinti. Vargu ar
kurios nors kitos tautos knygos
istorija yra pilna tokių skaudu
lių, o kartu ir verto pasidi
džiavimo, kad visus tuos skau
dulius ištvėrė.
Tad nė kiek nenuostabu, kad
Lietuva.nors „dorų" kaimynų ir
gerokai apkarpyta (juk ir Kara
liaučius ne mūsų, bet rusų, o už
Vilniaus telikę tik 30 kilometrų
ligi sienos), šiuos metus skelbia
knygos metais ir rengiasi savo
pirmąją knygą ir jos autorių
Martyną Mažvydą ypatingai pa
gerbti. Ne vien juos, bet ir visą,
gana gruoblėtą 450 metų ilgu
mo savo knygos kelią.
Jau net senų senovėje žmonės
savo knygas brangino ir sten
gėsi savo knygą kaip nors

pamatyti

pažymėti, kad nenuklystų į sve
timas rankas. Ilgainiui atsirado
ir ištobulėjo vadinamieji knygženkliai, lotyniškai Ex libris.
Tai nedideli lapeliai, dailininkų
piešti, su knygos savininko var
du, įlipdomi į vidinę viršelio
pusę, kad atvertęs knygą iš kar
to pamatytum, kieno ji yra. Da
bar ekslibrisų piešimas yra
išaugęs į atskirą taikomojo me
no šaką. Net ir nebe taikomojo.
Pavyzdžiui, mūsų Viktoras Pe
travičius yra prikūręs daugybę
ekslibrisų, skirtų mūsų ir pa
saulio žymūnams, dažniausiai
jau net seniai mirusiems.
Lietuva į savo ilgaamžės kny
gos šventę yra labai vertai
įglaudusi ir ekslibrisus. Ligi
šiol lietuviška knyga tapo pa
gerbta net dviem didelėm tarp
tautinio masto ekslibrisų paro
dom. Abi surengtos Vilniuje.
Pirmąją parodą — tarptautinį
ekslibrisų konkursą — surengė
Vilniaus miesto savivaldybės
Kultūros ir meno skyrius, Lie
tuvos
nacionalinė
Martyno
Mažvydo biblioteka ir Lietuvos
ekslibrisininkų klubas. Joje
savo ekslibrisus rodė 133 daili
ninkai, 96 iš Lietuvos ir 26 iš
kitų pasaulio kraštų. Antrą ek
slibrisų paroda-konkursą su
rengė Lietuvos Kultūros mini
sterija, Vilniaus Dailės akade
mija ir Lietuvos Dailininkų są
jungą. Joje savo darbus rodė 30
Lietuvos dailininkų, 19 daili
ninkų iš kitų kraštų, 15 Vil
niaus Dailės akademijos stu
dentų, 16 Čiurlionio menų gim
nazijos studentų ir 24 Kauno
Dailės gimnazijos studentai.
Peržvelgus svetimšalius daly
vius 'galima tikrai pasidžiaugti,
nes jų buvo net ir iš tikrai to
limų kraštų — iš Australijos,
Japonijos, Pietų Amerikos.
Ta antrąja ekslibrisų paroda,
papildyta pirmosios parodos
darbais, Detroit'o lietuviai, pir
mieji už Lietuvos sienų, turėjo
progos pasidžiaugti kovo mė
nesio 16 dieną Dievo Apvaizdos
parapijos salėje. Ją, grįždami iš
Lietuvos, parvežė Liuda ir Algis
Rugieniai. Juodu atliko gražų ir
vertingą darbą, nors patys ir
vargo turėjo. Reikėjo ne tik ke
lionėje tokiu meno turtu rū
pintis, bet ir čia tik juodu pa
rodą sutvarkė, ja rūpinosi ir dar
jų pačių rūpesčiu ją reikės per
kelti į Čikagą.
Gaila, kad tokia didelė ir turi

ninga paroda tegalėjo čia būti
tik vieną dieną. Per tiek laiko
daugiaui negu du šimtu eksli
brisų net apžvelgti sunku, tai
ką bekalbėti apie šiek tiek giles;
nę įžvalgą į tokio skaičiaus ir
tokio įvairumo dailininkų už
mojus, technikas, idėjas bei su
gebėjimus. Vis tiek, kai keletą
kartų pro tą miniatiūrų marginį
praeini, šis tas atminty lieka.
Kiekvieną sykį praeinant vis
koks paviršutiniškas, vos apgraibus darbelis nubyra, o šir
džiai ir minčiai vertingesnieji
pradeda išsiskirti. Tokių susi
telkia gana smagi dauguma ir
ima stebinti rengėjų užmojo
platumas. Tiek dailininkų su
sibėgo iš tolimiausių pasaulio
kampų, ir visus taip nuostabiai
riša j a u k u s dvasinis minties
bendrumas, susispietęs apie pa
garbą knygai. Toji pagarba ir
bendrumas išsakomas tokia
daugybe išraiškos formų, kad
norėdamas jas apibendrinti tu
rėtum, nežinau, kiek laiko su jo
mis pagyventi. Čia ir istorine
teisybe spindįs čekas Hadomskis, ir erdvėsna iškilęs ukrainie
tis Korol, simboliškai knygą nu
kryžiavęs vengras Urmos, ir pasakon nugrimzdęs lietuvis Krupauskas, ir t.t., ir t.t. Jeigu ne
dėl ko kito, tai vien dėl to šilto
žmogiško aplink knygą susitel
kimo, parodą buvo verta pama
tyti ir ja pasidžiaugti. Juk tokio
masto pasaulio dailininkų pa
bendravimas grynai lietuviška
tema tikrai yra pirmas mūsų is
torijoje.
Būtų paroda buvusi dar įdo
mesnė, jeigu dailininkų tam
darbui teikėjai būtų radę būdą
konkurso dalyvių paskatinti
savo darbais pakeliauti skau
džiu mūsų knygos keliu, bet la
bai gera ir tai. kas yra padary
ta. Daug darbų skirtų Maž
vydui ir jo pirmajai knygai,
daug apskritai sukakties ir kny
gos simbolikai, bet jos kryžiaus
kelias paliko nepastebėtas, o
gal net nepažintas. Bet ir tai
normalu: džiaugsmingam šur
muly nelengva viską prisiminti.
Vis tiek tą parodą, kur kada
bus rodoma, o planuojamąją ro
dyti labai daug vietų, verta ir
labai verta pamatyti ir pasi
džiaugti. Nebloga būtų, kad
šalia parodos būtų galima tų
ekslibrisų ir nusipirkti. Čia, Detroit'e, ne vienas klausinėjo, bet
tebuvo gaiima tik pasižiūrėti. .

Mažvydo „Katekizmo"
sukakties minėjimai JAV
Jau anksčiau šiuose pusla
piuose
buvo
spausdinami
straipsniai ryšium su pirmosios
lietuviškos knygos, Martyno
Mažvydo „Katekizmo", 450 me
tų sukaktimi. Čia norėtume pa
teikti trumpą apžvalgą JAV

Lietuvių Bendruomenės organi
zuojamų renginių paminėti šį
jubiliejų
Praėjusiais metais
JAV LB Kultūros taryba sudarė
komitetą šiai užduočiai. Nijolė
(Nukelta i 4 psl.)

ŽUVIES

SIDABRAS

JO vardas Thera.
Liaunai ištįsęs kvepia
vandeniu.
Žuvys peršviestos rytine saule
mėlynumą jūros
tebegaudo
žiopčioja,
blaškosi rankoj
sveriamos.

Tarptautinis ekslibrisų konkursas, skirtas pirmosios lietuviškos knygos 450 metų sukakčiai: trys iš konkurse da
lyvavusių — Danutes Gražienės (II premija), Angelo Arrigoni (Italija) ir Alfonso Č e p a u s k o (Prizus). Ateinantį
šeštadienį, balandžio 26 dieną, ši ekslibrisu paroda bus atidaryta Lietuviu dailės muziejuje. Lemont Illinois.

Verta

ŠVYTI

lietuviškoj
šiaurėj?

Plaukuose žolės įsimetę,
akyse švyti žuvies
sidabras.
Jis eina — nenueina
LAIKAS

KLAUSYTIS

PASAKOJIMŲ

Ritmingai supasi tamsiam
danguj
tamsių šakų dar tik
nujaučiami
vainikai
kiekvienas lapas šakose
savaip
atsako ryto
vėsumai
taip atsistot kur nors tarp
ir laukt kol saulė
patekės

medžių

Laikas klausytis valandom
Beethoveno
sonatų kilniai
melodingų
įsups ir nulydės
Patetiškoji
Adagio
contabile-Rondo-Allegro
Laikas klausytis
pasakojimų
Peterio Camenzindo
kartu
peržengiant
Nimikon
kaimą
įstrigusį giliai tarp uolėtų
kalnų
kur medžiai kitaip
kalba
rungiasi savaip su greitais
vėjais
šiurkščiai išraižančiais
jų
liemenį
Laikas

klausytis
valandom
užgeriant
vandeniu
duslaus ir prislopinto
balso — kadais
Mačernis taip
kalbėjo:
„Po sustingusiu
ir statišku
paveikslu
(žoūrėto ritmą, kuriantį ir veiklų".

VISA APYLINKĖ

GIEDA

MEDŽIAIS

Visa apylinkė gieda medžiais.
Pierro della Francesca prisėjo
prisidaigstė — prisagstė kalvų
kalvelių,
permatomų linksmų
giraičių
nuostabai atspėjęs
perspektyvos
paslaptis.
Išblyškęs kunigaikštienės
veidas.
Tampriai prigludęs plaukų
apdangalas,
vėriniai perlų veriančiai
apsjuosia
kaklą, puošia senovišką
drabužį.
Protingas veidas.
Mąstantis? Sekantis upokšnį
Metaurus?
Nujojantį
Guidobaldo?
Išėjus pasivaikščioti už miesto vartų
jei aptrauktų:
dosniai užsipila spalvomis
miestas.
Išdidūs rūmai dunkso
pastoviai
nesikeičia...
Rodos neliečiami laiko.
Battista Sforza Montefeltrų garso
įneša moterišką rimtį itališkajam
vaizdui.
Gracingais mostais,
judesiais
palydi — pasitinka

trys tūkstančiai
aštuoniasdešimt

nenujausdamas
kad
devyni šimtai
devyneri metai
jau

prabėgo
(o laikas bėga

nesugrįžtamai).

Pačiuose
tolimiausiuose
Graikijos salynuose jis kasdien
žuvaudavo.
Akyse nepažįstamas
to meto
nedelsdamas
spalvas sodrias pulsuojančioje namo sienoj

LE JEUD'EAULA
D'ESTE
8LISZT)

tepė.

VILLA

Įkvėpęs saulės spindesio
senasis
Pisanello nupaišė medžių
kontūrus,
sparnus plaštakių aplink galvutę ryškiai
plazdenančius.
Ginevra d'Este žiedų
draugystėje
gyvenus,
auksinius savo plaukus kaspinais
aukso
persmaukusi,
amžinu profiliu — gulbės kaklu
kartojasi švelniai per
nuskriejančius
amžius.
Jaunutė

tamsiaplaukė

iš

šiurkščios
Azijos,
ilgisi nepasiekiamų
Viduržemio jūros
pakrančių,
aukštuose rūmuose skambančių
nesibaigiančių
grakščių melodijų —
godžiai įkvėpus saulės
spindesio
ji skambina ir skambina ir skambina
LE JEU D'EAU DE LA
VILLA
D'ESTE.
Jei lengvai pasilenkęs
pažvelgsi
į gėles slaptingai kvepiančias —
jos tau primins keturiolikto
amžiaus
nepasiekiamai
šviesias gėles.
Australijoje gyvenanti poetė Aldona Veščiūnaitė (g.
1923) apie save taip sakosi: „Gimiau ir užaugau Alytuje, Dai
navos krašte. Studijavau Vilniaus Dailės akademijoje tapybą.
Vėliau baigiau Ecole des Arts et Metiers Freiburg'e, Vokieti
joje. Spalva, linija, šviesos-šešėlio žaidimas figūrinėje kompo
zicijoje buvo meno studijų centre. Vidiniai gamtovaizdžiai
pradėjo formuotis žodžiais, jau gyvenant Australijoje, Sydney
mieste. Stebėjau ryškius šio krašto kontrastus spalvose, gam
tovaizdyje. Rašau maždaug nuo 1964 metų. Mano pirmoji poe
zijos knyga Žodžiai kaip salos buvo išleista 1976 metais
Amerikoje Algimanto Mackaus knygų leidinio fondo, kaip ir
antroji Aidinčios upės 1985 m. Kokios bebūtų poeto pastan
gos, žodžiai ir jų prasmės atitolsta kartais, kaip nepasiekia
mos salos, ar priartėja — ryškėja, kaip gaivūs, nauji atradi
mai. Man atrodo, kad poetas yra ypatingai jautrus žodžio
reikšmei žmogaus bendravime su žmogumi, kūrybiniame
žmogaus tęstinume"
Čia spausdinami eilėraščiai yra iš spaudai ruošiamo
naujo Aldonos Veščiūnaitės poezijos rinkinio Medžiai ryto
laisvėj.
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Švenčiame

99Margučio"

V A L D A S ADAMKUS
Prieš šešiasdešimt penkerius
metus Čikagoje į eterį išsiuntę
lietuvišką žodį ir dainą M a r 
gučio" steigėjai net neįsivaiz
davo, kokį vaidmenį ši radijo
programa suvaidins lietuvių
išeivijos gyvenime.
Jeigu iki 1948 metų „Mar
gutis" apie save būrė jau seniai
čia įsikūrusią lietuvių imigra
ciją, siekiant palaikyti lietu
višką dvasią, tai po Antrojo pa
saulinio karo, prasidėjus didžia
jai imigracijos bangai, Čikagoje
ir jos apylinkėse apsigyvenę lie
tuviai Margučio" laidose gir
dėjo kasdieninį patarėją, supa
žindinantį kaip įsipilietinti nau
joje visuomenėje, ir drauge rado
dvasinės stiprybės, atsidūrus
svetimoje kultūrinėje aplinkoje.
Šį laikotarpį gerai prisimena
Čikagos lietuviai, gyvai dalyva
vę Margučio" veikloje, kuri
išsiliejo į įvairias kultūrinio ir
visuomeninio gyvenimo sritis.
Apie „Margučio" radijo informa
cinį ir kultūrinį darbą pasisakė
ne vienas rašantis mano bend
ražygis, su kuriais riša ilgi ben
dradarbiavimo metai.

„Margutis" šioje srityje yra at
likęs milžinišką darbą, daugelio
neįžvelgtą, nesuprastą,
o ką
jau bekalbėti apie įvertinimą.
Prisimena kreipimaisi į visuo
menę: atsiliepti į ALTo pra
šymus siųsti telegramas JAV
kongreso nariams imigracijos
įstatymų reikalais. Reaguoti į
genocido veiksmus Lietuvoje bei

Vaidas Adamkus Lietuvoje

numatomus Kongreso suvar
žymus „Amerikos balso" radijo
transliacijoms į Lietuvą. Galų
gale nepamirštama telegramų
akcija, uždarius Lietuvos pasiutinybę Vatikane (o tai buvo pa
daryta paties „Margučio" inicia
tyva, nelaukiant nurodymų iš
politinių vadovybių). Panaši ini
ciatyva buvo parodyta ir kitais
atvejais: Simo Kudirkos pabė
gimas iš sovietinio laivo, Leo
nardo Valiuko organizuotos re
zoliucijų akcijos JAV Kongrese,
kiekvienos Vasario 16-osios pro
ga telegramų siuntimo organi
zavimas. Ir ne vien tik infor
muojant bei raginant lietuvių
visuomenę judėti veikė „Mar
gutis". Petro Petručio ir jo tal
kininkų pastangų ir ištver
mingumo lygiai taip pat įkvėpti
dirbo savanoriai, kurie tūks
tančius tų telegramų priimdavo
ir persiųsdavo. Koks tai didelis
darbas!

Mažvydo minėjimai JAV
Atkelta iš 3 psl.)
Martinaitytė- Nelson
apsiėmė
šiam komitetui vadovauti. Tuo
pačiu metu JAV LB, tardamasi
su Lietuvos Seimo atstovais, pa
prašė, kad Lietuvos Kultūros
ministerija nepamirštų ir mūsų,
planuojant kaip švęsti šį jubi
liejų Kultūros ministerija pa
kvietė profesorių dr. Domą
Kauna, Vytautą Balčiūną ir
Kgidijų Mikšį prisidėti prie
mūsų darbo. Pokalbiuose buvo
sutarta, kad Vilniuje bus pa
ruoštos dvi keliaujančios paro
dos ir bus pasirūpinta pakviesti
du mokslininkus.kurie skaitytų
paskaitas įvairiose Amerikos
lietuvių vietovėse bei JAV litu
anistinėse mokyklose

MOKSLAS,

65 metų sukaktį

„Margučio" reikšmė Amerikos lietuviams

Aš noriu iškelti vieną veiklos
sritį, kur „Margutis", drįstu
teigti, suvaidino svarbų vaid
menį. Būtent: Lietuvos laisvini
mo pastangose nepriklausomy
bei atgauti, suburti, vienyti,
informuoti ir kviesti greitai bei
koordinuotai veiklai.
Čikaga visada buvo Amerikos
lietuvių pagrindinis veiklos cen
tras. Gausiausia lietuvių kon
centracija, organizacijų dau
gybė, spaudos centras bei vienu
metu net penkerių radijo pro
gramų
egzistavimas sudarė
idealias sąlygas greitai visuo
menės informacijai, tuo pačiu
išjudinant ją skubiai reakcijai
Lietuvos bylos reikalus ginant.
Didieji lietuvių visuomeniniai ir
politiniai centrai, be galimybės
skubiai pasiekti visuomenę, bū
tų buvę neefektyvūs ir rezulta
tai daug menkesni.

-

roda bus atidaryta Lietuvių
dailės muziejuje. Lemont Illi
nois, ir tęsis iki gegužės 11 die
nos. Po to. paroda keliaus į kit
us Amerikos lietuvių telkinius.
2. Spalio 12 dieną Balzeko
Lietuvių kultūros muziejuje, Či
kagoje, paskaitą apie Mažvydo
„Katekizmo" religinę reikšmę
skaitys Arūnas Baublys. Klai
pėdos universiteto Teologijos
katedros vyresnysis lektorius;

Šeštadienis. 1997 m. balandžio men 19 d.

LITERATŪRA

(7)
bell Avenue kampinėje studi
joje, o vėliau 71-osios gatvės
net dviejose vietose. Visa tai
tesėti, jau neminint kasdieninės
radijo programos paruošimo ir
vykdymo, atrodo, reikėjo „Mar
gutyje" turėti pakankamai di
delį štabą. Deja, per paskuti
nius dešimtmečius čia darbavo
si tik... vienas žmogus, su pro
giniais talkininkais, — tai Pe
tras Petrutis. Jo įgimtas vi
suomeninės veiklos įžvalgu
mas, sugebėjimas greitai įvetinti besivystai.oius įvykius ir
skubiai veikti buvo neįkai
nojamas turtas .Margučio" tar
nyboje. Visa tai -katino visuom
enę efektyviai ;sijungti ) dar
bus Tebūnie tai mano viešas
pagarbos ir padėkos žodis Pe
trui Petručiua, MOS jubiliejines
šventes proga.

Neišvengiama: reikia pami
nėti „Margučio" veiklą Atgimi
mo dienomis. Radijo laidose
gaudėme kiekvieną žodį. kiek
vieną žinutę. „Margučio" suma
numu lietuviai Čikagoje beveik
valandų trukmėje girdėjo ir
žinojo, kas vyk.. Lietuvoje. Tie
sioginiu telefono ryšiu su Vil
niumi buvo ne r.k sužinoma, bet
ir veikiama, organizuojant mo
ralini spaudimą JAV vyriau
sybes vyrams. Tad galbūt taip
buvo likimo lemta, kad „Mar
gutis" Čikagoje. Jaunimo centro
didžiojoje salėje pirmasis prabi
lo t gausiai susirinkusius pa
minėti Antaną Vanagaitį 1990
metų kovo vienuoliktąją, pra
Džojos Barysaitės n u o t r a u k a nešdamas, kad Vilniuje Aukš
čiausioji Taryba paskelbė atstaEsu įsitikinęs, kad ALTAS ir tanti
Lietuvos
nepriklausoVLIKas puikiai žinojo, kad be mybę! Salėje buvusieji niekad
„Margučio" daug jų suplanuotų nepamiršime to; valandos. Tai.
ir organizuotų darbų nebūtų
sėkmingai įgyvendinti. Čia pa sakyčiau, buvo lyg apvainikavi
minėjau vos dalelytę visuomeni mas tų ilgamečių pastangų ir
nio darbo baro. O dar kiek tie „Margučio" institucijai, ir vi
sioginio talkininkavimo žmo siems jos darbininkams, kurie
nėms! „Margučio" durys niekad puoselėjo tą visuomeninę sritj
neužsidarydavo, telefonas nie plačioje Margučio" veikloje.
Akyse mirga daugybė vardų:
kad nesustodavo skambėjęs: tai
Vanagaičiai,
Bačiūnai, Olis.
darbo beieškantys, buto ar kam
Biežis,
Zubas,
Gedminas. Gu
bario norintys, giminių pa
das,
Dirmeikis,
Deveikis, Vijeiieškos... Iš Lietuvos atklydęs
kis,
Lapinskas,
Kasniunas.
laiškas neranda adresato; pa- Mackus, Žemelis, Petrutis. Bubėgo šunelis ar katytė... Bena- lotaitė, Sruogaitė-Bylaitienė su
talentingais
„Pelkių
mis ir alkanas lietuvis neturi visais
kur galvos priglausti, galų gale žiburėlio" talkininkais, Jurkšgyvenimo palaužtas tautietis tas, Sakadolskis, Vilutienė, Re
užeina pasipasakoti savo karčią gis, Aglinskas, ir kiek dar daug
būties dalią. Ir taip nuo ryto iki vardų... Teatleidžia man visi čia
vėlyvos nakties — čia valandų neišvardinti. „Margutyje" jūs
niekas nepažįsta.
visi buvote lygūs tarp lygių.
Tas darbas buvo dirbamas Visi jūs esate „Margučio" impeČikagoje VVestern Avenue patai- rijos, kaip ją pavadino Antanas
pose, Marąuette Road ir Camp- Vanagaitis, šeimos nariai.

koreferentas bus tėvas Antanas
Saulaitis, SJ.
3. Spalio 25 dieną Nevvberry
bibliotekoje, Čikagoje, bus ati
daryta lietuviškų knygų paro
da, sudaryta iš Newberry Bona
parte rinkinio. Parodos atida
ryme paskaitą skaitys profeso
rius dr. Leonas Gerulaitis.
4. Spalio 26 dieną Balzeko
Lietuvių kultūros muziejuje, Či
kagoje, bus atidaryta Mažvydianos paroda, paruošta Silvijos
Vėlavičienės, Mažvydo bibliote
kos lituanistikos skyriaus ve-

Mažvydo „Katekizmo" minė
jimo komitetas yra paruošęs to
kia programą
1 Lietuvos Kultūros ministe
rija suorganizavo tarptautini
ekslibrisu konkursą Konkurse
dalyvavo menininkai iš Lietu
vos ir iš vienuolikos kitų pasau
lio valstybių Paroda buvo rodo
ma Vilniuje, o dabar, atvežta į
Ameriką, jau buvo rodyta De
troite Balandžio 26 dieną ši pa

MENAS,

Maivydo „Katekizmo" minėjimo JAV nariai: (pirmoje eilėje) dr. Giedriu*
Subačių*, Nijolė Martinaitytė-Sel*on 'pirmininkei, I.aima P e t r a u » k a i t e VanderStoep; (antroje eilėje) dr. Algirs Kelertą*, dr. .Jurgi* Anyta*. Dalia
S. Anystenė ir Vilius Trumpjonas. Trūksta narių Dalios Slenienė*,
Ramūno Buntino ir d r . Peter Paul Zansitis.

dėjos, taip pat paruošusios ir
minėtas keliaujančias parodas
Šioji paroda aprėps ne tik pa
ties Mažvydo knygas ir įtaką
lietuvių kalbotyrai, literatūrai
ir menui, bet taip pat įjungs ir
leidinius, išleistus lietuvių, ka
ro pabėgėlių, 1947 metais Vo
kietijoje, minint Mažvydo „Ka
tekizmo" 400 metų jubiliejų. Ši
paroda vėliau keliaus ir į kitas
JAV vietoves.
5. Mažvydo „Katekizmo" mi
nėjimo JAV komiteto pastango
mis bus išleista faksimilė pir
mos lietuviškos knygos Ameri
koje — Mykolo Tvarausko Ang
lų-lietuviu
I
Lietuvių-anglų
kalbų žodyno, 1875.
6. Iš Lietuvos į JAV atvyks du
paskaitininkai: dr. Domas Kau
nas, Vilniaus universiteto profe
sorius ir Pirmosios lietuviškos
knygos
450 metų sukakties
minėjimo valstybinės komisijos
sekretorius, ir dr. Darius Kuo
lys, Lietuvių literatūros ir tau
totyros instituto direktoriaus
pavaduotojas ir Vilniaus uni
versiteto docentas.
7. Kiti minėjimai yra planuo
jami šiose vietovėse:
— New York spalio 19 dieną;
— Los Angeles lapkričio 1-2
dienomis;
— Detroit lapkričio 8-9 dieno
mis;

Valdan A d a m k u s . „VI ITĮJUČK
torių t a r y h o s p i e n i n i n k ą '
1996;

direk
• 1««t
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va> Klcizii
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irao kapela", vadovaujama Stasės Jaguiinienes, grojusi ir dainavusi „Margučio" šventėje.
Zigmo Degučio nuotraukos

Momentai iš „Margučio" 65 metų sukaktuvių šventės kovo 15 dieną Jaunimo centre. Čikagoje
Baigdami „.Margučio" sukakčiai skirta straipsnių ir vaizdų seriją, linkim? jam toliau ir gyvuoti, ir klestėti.

Knyga apie
•Atkelta iš 2 psl.)
„Redaktorius pirmasis paban
dė esmingiau reformuoti Mažo
sios Lietuvos lietuviškų laik
raščiu kalbą ir priartinti ben
drinei. Jis vengė, kiek leido as
meninė patirtis ir nuovoka, vo
kiškų gramatinių konstrukcijų,
atsisakė daiktavardžių rašymo
didžiąja raide, pamažu grynino
— Philadelphia, University of
Pennsyivania. lapkričio 13-15
dienomis;
— VVashington, D.C lapkričio
16 dieną;
— New Haven. Connecticut.
lapkričio 18-21 dienomis;
— Boston lapkričio 22-23 die
nomis;
— Mokslo ir kūrybos simpo
ziumo metu Čikagoje lapkričio
27-29 dienomis
JAV Lietuvių Bendruomenės
Mažvydo „Katekizmo" minėjimo
komitetas nuoširdžiai kviečia
visus kuo gausiau dalyvauti
šiuose renginiuose ir visiems
kartu švęsti pirmosios lietu
viškos knygos 450 sukakti
Mažvydo „Katekizmo"
minėjimo komitetas

aušrininką
net leksiką. J. Miksas pirmas
Mažojoje Lietuvoje pradėjo ra
šyti lietuviškus mėnesių pava
dinimus: balandis, gegužis, jau
nis..." (p. 120).
Kaunas nepažymi konkrečiai
pavardžių asmenų, kurie su
darė kliką, užsipuolusią Miksą
už jo .nemoralų elgesį". Jis tik
paneigia stambiausią tų fari
ziejų priekaištą — Mikšo taria
mą polinkį išgėrinėti. Nesama
nei vieno amžininko liudijimo,
patvirtinančio tą pramaną.
Kauno manymu, daugiausia
tiesos įpie Mikšo charakteri ir
elgesį esama Jono Siiupo atsi
minimuose. Būtent, kad Aušros
spaustuvininkui stigę energijos
ir sugebėjimų išnaudot pažintis
fpp 156-157). Kurioziška, bet
Kauno knygoj yra nemažai kal
bama, kaip patekęs į nelaimę
Miksas šaukės draugi] bei pa
žįstamų paramos ir nieko ne
pešė, liet gal iš tiesų jis neturėjo
pakankamai vadinamųjų „dip
lomatinių" gabumų.
Visais nusivylęs ir vargais,
negalais susiradęs menkai ap
mokamą vietele Tilžės apskri
ties karališkojo teismo raštinėj,
Miksas pasitraukė iš lietuviš
kos veiklos. Kauno prielaida.

tikriausiai todėl, kad baiminosi
okupacinės valdžios priekabių
ir sankcijų. Ten skursdamas
Miksas vis dėlto atliko reikš
mingą darbą, išversdamas Josef
Marcuso knyga Privattestament und Nottestament nach
dem buergerlichen Gesetzbuch
fuer das Deutsche Reich Išgul
dytas ant lietuviško liežuvio tas
pavadinimas skambėjo dar klai
kiau, bet Mikšo nuopelnu yra
tai, kad tekstą lydėjo žodynėlis,
rodantis, pasak Kauno, „neblo
gą Mikšo teisinių dalyku žinoumą ir leksikografinio darbo
nuovoką" (p. 175).
Aptariant profesoriaus Domo
Kauno knygą, nebuvo kaip pa
minėti, kad autorius, cituoda
mas šaltinius, niekad nepralei
džia progos juos pakomentuoti,
dažniausia' suabejodamas (pa
grįstai) jų verte. Visa tai, lygiai
ka.p pridedamas sąrašas nau
dotų šaltiniu 'bibliografijai pa
kartojamai parodo, kad susidu
riam su rimtai paruošta studija.
Aušrininko
išleidimą finan
sine parama parėmė Mažosios
Lietuvos fondas Kaip ir kiti šio
fondo leidiniai, knyga gausiai
iliustruota aušrininkų. Aušros
spaudiniu tituliniu lapų nuo
traukom ir graviūromis. Tekstą
palydi santrauka vokiečiu kalba
ir pavardžių rodyklė.

