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Martyno Mažvydo minėjimas Čikagoje
GRAŽINA MARECKAITĖ

Didžiosios Britanijos lietuviai 
išleidžia savo istoriją

Prieš 21-erius metus Didžio
sios Britanijos Lietuvių sąjunga 
išleido stambią knygą, pava
dintą Britanijos lietuviai nuo 
1947 iki 1973 metų. Ji aprėpė 
ketvirtį šimtmečio nuo didžio
sios pokarinės lietuvių imig
rantų bangos iki jų bendruome
ninės veiklos viršūnės.

Šių metų vasarą susilaukėme 
antro didelio tomo, apimančio 
tolimesnius dvidešimt metų — 
nuo 1974 iki 1994.

Už abiejų knygų pasirodymą 
pirmiausia reikia dėkoti jų su
darytojui Kazimierui Barėnui. 
I Angliją atvykęs jau 41-erių 
metų pripažintas rašytojas, jis 
plunksnos nenuleido nuo pir
mųjų darbo dienų tekstilės fab
rike iki šiandienos. Su neprik
lausomą Lietuvą kūrusios kar
tos atkaklumu ir pasišventimu 
jis padėjo kurti lietuviškos kul
tūros salelę Didžiojoje Britani
joje — vadovavo „Nidos” knygų 
leidyklai, redagavo savaitraštį 
Europos lietuvis. O tuo pačiu 
metu parašė seriją vertingų ro
manų bei novelių.

Įvedęs Didžiosios Britanijos 
lietuvių buitį ir būtį į grožinę 
literatūrą, Barėnas tapo ir jų 
metraštininkas. Jo pagrindiniai 
šaltiniai buvo jų periodiniai lei
diniai, tenykštės Lietuvių są
jungos dokumentai ir Boston’e, 
JAV išleistoji Lietuvių enciklo
pedija.

Versdami šios knygos pusla
pius vėl užčiuopiame London’o, 
kitų Anglijos miestų, Valijos ir 
Škotijos lietuvių gyvenimo pul
są. Smulkmeniškai aprašoma 
Didžiosios Britanijos lietuvių ir 
jaunimo sąjungų, politinių par-

Kazimieras Barėnas1

Nesvarbu, kieno galvoje gimė 
šis puikus sumanymas — Pir
mosios lietuviškos knygos 450 
metų jubiliejų švęsti abipus At
lanto kaip bendrą Lietuvos ir 
Amerikos lietuvių šventę, bet 
jau šiandien akivaizdi šios idė
jos realizavimo sėkmė. Mažvydo 
minėjimai įvairiuose Amerikos 
miestuose ne vien suburia lietu
vius, bet ir padeda visiems aiš
kiau suvokti lietuvių kultūros 
vietą pasaulio tautų bendrijoje. 
Kai 1547 metais pasirodė pir
moji spausdinta knyga lietuvių 
kalba, Kolumbas jau buvo atvė
ręs europiečiams Amerikos že
myną ir jie čia žengė pirmuo
sius žingsnius.

Martyno Mažvydo minėjimo 
Čikagoje išvakarėse pirmuosius

tijų, organizacijų bei fondų veik
la. Vėl subruzda London’o Lie
tuvių namai, parapijos centras 
su bažnyčia, Lietuvių sodyba. 
Pasirodo veikėjų, rašytojų, žur
nalistų, menininkų, aktorių 
vardai ir darbai. Visa tai kny
gos redaktorius išdėsto su jam 
būdingu atidumu ir kruopš
tumu.

Knygą puošia gausybė nuo
traukų. Čia praeina premjerė 
Margaret Thatcher, kunigaikš
tis Charles, London’e besilan
kantys išsivadavusios Lietuvos 
vadovai. Tačiau pagrindiniai 
veikėjai čia — lietuvių bendruo
menės nariai. Tai šeimos albu
mas.

Savo įvadiniame žodyje Ba
rėnas primena, jog tai jau praei
ties paveikslai. Lietuvai atga
vus nepriklausomybę, pasikeitė 
Britanijos lietuvių veikla — 
užuot telkus visas pastangas į 
tėvynės laisvinimą, dabar tel
kiamos lėšos jai atstatyti. Su 
daug kuo jau atsisveikinama,

nebėra chorų, vaidinimų, tauti
nių šokių grupių, krepšinio ko
mandos. Užgęso ir tradiciniai 
literatūros vakarai.

Senoji karta išmiršta, jaunoji 
asimiliuojasi — toksai imig
rantų bendruomenių dėsnis. 
Bet į Angliją, ypač į London’ą, 
pastaraisiais metais vėl plūste
lėjo nauja ateivių iš Lietuvos 
bangelė. London’o lietuvių baž
nyčioje vėl krikštijami jų nau
jagimiai. Ar jie mėgins ir pajėgs 
atgaivinti blėstančią) ą Didžio
sios Britanijos lietuvių bendru
omenę ir sukaupti pakankamai 
medžiagos trečiajam jos istori
jos tomui?

Dalis atsakymo glūdi šiame, 
antrajame, tome. Jame atsis
pindi lietuvių išeivijos men
kystė ir didybė. Kaip veidrodyje 
čia regime ne tiktai iliuzijas, 
smulkias ambicijas ir barnių, 
bet ir daug idealizmo, pasišven
timo, kūrybinio impulso, kurį 
įžiebė didžioji netektis ir geis
mas atsikurti, kad ir iliuzinę 
Lietuvėlę. Kažin ar tokį impul
są suteiks vien ūkinės gerovės 
ir platesnių profesinių galimy
bių siekis.

Algirdas Landsbergis

Martyno Mažvydo „Katekizmo” 450 metų sukakties minėjimo Jungtinėse Amerikos Valstybėse komitetas su 
prelegentais: (sėdi) Silvija Vėlavičienė ir Nijolė Martinaitytė-Nelson (komiteto pirmininkė), (stovi) dr. Domas 
Kaunas, Laima Petrauskaitė-VanderStoep, Dalia Anysienė, Vilius Trumpjonas, vyskupas Hansas Dumpys, Ed
mundas Kulikauskas, Ramūnas Buntinas ir dr. Jurgis Anysas. Zigmo Degučio nuotrauka
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žingsnius savo atrandamoje 
Amerikoje žengė ir šių eilučių 
autorė, spalio 25 dieną patekusi 
į lietuviškos knygos iškilmes 
The Newberry Library. Didin
gas Nevvberry bibliotekos pasta
tas ir Johann Sebastian Bach 
paroda gretimoje salėje pakėlė 
visų mūsų, Mažvydo tėvynai
nių, dvasią, suteikė dar dides
nio iškilmingumo Pirmosios lie
tuviškos knygos minėjimui, ku
ris buvo skirtas platesnei Čika
gos visuomenei ir todėl vyko 
anglų kalba. Juo maloniau, kad 
senojo lietuviško katekizmo 
minėjimas sutampa su Newber- 
ry bibliotekos interesais: lietu
viškosios raštijos pradininko 
pagerbimas įsiterpė į kitus šios 
bibliotekos vykdomus tyrinėji
mus, kaip amerikietiška-euro- 
pietiška genealogija, Renesanso 
literatūra, Mąjų hieroglifai, 
Šekspyro kūryba, juodųjų teolo
gija, šv. Augustino raštai ir 
įvairiausios pasaulinės kultūros 
sritys. Pirmą kartą tarp šių sie
nų skambėjo Martyno Mažvydo 
vardas.

JAV Lietuvių Bendruomenės 
Kultūros tarybos Mažvydo Ka
tekizmo minėjimo komiteto pir
mininkė Nijolė Martinaitytė- 
Nelson ir Nevvberry bibliotekos 
programų direktorė Mary Jan- 
zen pasveikino susirinkusius ir 
paskelbė Mažvydo dienų Čika
goje pradžią. Lietuvos Vyčių 
choro giedamos giesmės iš pir
mojo lietuviško giesmyno pasi
beldė į minėjimo dalyvių širdis, 
kaip jau daugelį amžių į mūsų 
širdis beldžiasi Mažvydo žodžiai
— intymūs ir meilūs, švelnūs ir 
rūstūs, su vos girdima abejone 
ir viltimi: imkiet, skaitykiet, ne- 
užtrukiet, neatmeskiet, prisiar- 
tynkiet, prijmkiet, — jūs, mano 
bralei ir mano seseris...

Margame triukšmingame pa
saulyje tik mes, lietuviai, gali
me tiksliai ir teisingai girdėti tų 
žodžių, atskambančių pro šimt
mečių tolumas, prasmes ir niu
ansus. Žodžio stebuklas leidžia 
mums suvokti savo tautinį ir 
žmogišką identitetą. Mažvydas
— lyg tas senolis, kurio taip 
šaukėsi Maironis, norėdamas 
išgirsti nors vieną, bet „gyvą žo
delį iš senųjų laikų”. Išgirdome 
ir supratome. Ar tai ne stebuk
las?

Michigan Oakland universite
to profesorius, Viduramžių bei 
Renesanso rašytinio palikimo 
tyrinėtojas dr. Leonas Vytautas 
Gerulaitis anglų kalba perskai
tė išsamų pranešimą apie Mar
tyno Mažvydo raštus ir lietu
viško spausdinto žodžio kelius 
istorijos vingiuose. Nevvberry 
bibliotekai padovanotas Pirmo
sios lietuviškos knygos, išleistos 
Amerikoje 1875 metais, per
spaudas — Mykolo Tverausko 
angliškai-lietuviškas ir lietuviš- 
kai-angliškas žodynas, 19-ame 
amžiuje vadintas „tlumocziumi” 
arba „slovvniku”. Ir Mykolas 
Tverauskas, kaip kadaise Mar
tynas Mažvydas, savo „tlumo- 
cziuje” į skaitytojus kreipiasi 
knygos vardu: „Asz pyrmas atej- 
nu pas jus, tlumoczidamas an- 
gielskus žodžius”.

Minėjimo proga Nevvberry 
biblioteka parengė senųjų lietu- 

(Nukelta į 2 psl.)

Medalis Martyno Mažvydo 450 metų sukakčiai

Medalis Pirmosios lietuviškos knygos 450 metų jubi
liejui — dailininkas Petras Repšys. Aversas (skirtas 
pirmąjai lietuviškai knygai). Legendoje: Catechismvsa 
praSty Szadei. Įrašas: 1547-1997. Karaliaučiaus vaiz
das; liūtai, laikantys Prūsijos Kunigaikštystės ir Kara
liaučiaus herbus; kairėje šalia herbų — egzilas; 
dešinėje šalia liūto — akmuo su medalio autoriaus ini
cialais ir medalio sukūrimo data.

Reversas (skirtas Martynui Mažvydui). Įrašas Sigito 
Gedos panegirika Mažvydui:

Žvaigždės prašo lietaus o žmogus amžinybės
Rožės vasaros karšty be žodžių maldauja vandens

Žodžiai per darbą ir maldą sugula klusniai į knygą 
To kas per Dievą suguldė laukia šlovė amžina

Vilniaus fone renesansinė arka, knygų tituliniuose 
puslapiuose viršum kolonos kairėje — angelas, laikan
tis Lietuvos herbą, dešinėje — moteris, laikanti Vil
niaus herbą, herbo žodžiai unitas ^vienybė), justitia 
(teisingumas), spės (viltis) išreikšti fašina,. svarstyk
lėmis ir inkaru; apačioje kairėje — moteris, dešinėje 
rankoje laikanti gyvatę, ryjančią savo uodegą 
(amžinybė); dešinėje pusėje — moteris, dešinėje ran
koje laikanti karūną, o kairėje — piramidę (šlovė); vi
duryje — už stalo sėdintis ir rašantis jaunuolis, ant 
stalo — gaidys, žvakė (darbas).

AMERIKOS LIETUVIŲ BENDRUOMENEI

19971014 
Vilnius

Sveikinimas pirmosios lietuviškos knygos 450-vjų metinių proga

Gražiai Martynas Mažvydas aplankė Lietuvą 1997- aisiais. Pasivaikščiojo po 
bibliotekas, muziejus, mokyklas ir koncertų sales, pasilypėjo ant granito postamento 
Klaipėdoje,pabylojo mokslinėse konferencijose, televizorių ekranuose, naujų knygų ir 
kasdienės spaudos puslapiuose. Pasakė naudingų dalykų, pamokė lietuviško žodžio 
ir rašto dar sykį. Išgirdo apie Martyną Mažvydą ir mūsų kaimynai. Pasikvietė jį 
estai, latviai, rusai, baltarusiai, lenkai, vokiečiai, skandinavų šalys. Panoro išgirsti 
apie Mažvydą ir JAV Kongreso biblioteka. Pirmosios lietuviškos knygos autorius lyg 
viską suprantantis tėvas nužvelgė tėviškės išeivius. Paragino juos išleisti pirmąją 
Amerikos lietuvišką ir daugelį kitų naudingų knygų, pagerbti tautos išminčius, burtis 
ir išlikti po svetimu dangum. Martynas Mažvydas neapsirinka: jis Jumis tiki ir 
pasitiki, laukia gyvos lietuviškos kalbos, naujų darbų vardan vienos - anų ir šių dienų 
Lietuvos. Gera turėti tokį Mažvydą.

Lietuviškos knygos metai - dvasios metai. Šia proga nuoširdžiai sveikinu 
Amerikos lietuvių bendruomenę, linkiu kūrybingos minties ir vaisingo darbo, meilės 
saviesiems ir senajai tėvynei. Tegu pavyzdžiu Jums būna pirmosios lietuviškos 
knygos autorius Martynas Mažvydas.

Vytautas Landsbergis

Lietuvos Respublikos
Seimo Pirmininkas,
Pirmosios lietuviškos knygos 
450 metų sukakties minėjimo 
Valstybinės komisijos pirmininkas
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(Atkelta iš 1 psl)
vilkų knygų ekspoziciją iš savo 
fondų, o Mažvydo minėjimo ko
miteto iniciatyva nutarta nu
veikti dar vieną gerą darbą lie
tuvių raštijos labui — sudaryti 
ir Išleisti Newberry Library ko
lekcijoje saugomų lietuviškų 
knygų katalogą. ,

| va. 4 r,
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Sekmadienį, spalio 26 dieną; 
Pirmosios lietuviškos knygos 
minėjimas, dalyvaujant Lietu
vių evangelikų liuteronų bažny
čioj vyskupui Hansui Pumpiui, 
prasidėjo iškilmingomis' phmat- 
dogiis Tėviškės parapijos baž
nyčioje. Parapijos choro gieda
mo^ autentiškos Mažvydo, gies
mės vėl kėlė širdis aukštyn. 
Mažvydo Katekizmo ištraukas 
skaitė Jurgis Lampsatis, o po 
pamaldų į vaišingą parapijos 
salę susirinkusius.žmpnes svei, . 
kino Jonas Jurkšaitis, Domas 
Kaunas, Nijolė Martinaitytė- 
Nelson, Silvija Vėlavičiehė. Y'- ' 

t t“' •' v L* * *
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Svarbiausioji „mažvydianos” 
dalis prasidėjo tos pačios dienos

i

Poezijos

Mažvydo minėjimo Newberry bib
liotekoje paskaitininkas dr. Leonas 
Gerulaitis,,

šviesa ir piltis. Bernardo Brazdžionio redaguotas lietu
vių rašytojų metraštis „Tremties metai” mūsų kartai 
buvo tartum katekizmas, o eilėraštis „Šiaurės pašvaistė”, 
lyg malda, kurią mes mokėjom atmintinai, 
žodžiai ir po 50 metų tebėra gyvi:

Nijolė Martinaitytė (Martyno Mažvydo „Katekizmo" 450 metų minėjimo 
komisijos JAV pirmininkė Newberry bibliotekoje, Čikagoje, spalio 25 
dieną. Zigmo Degučio nuotrauka
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Dr. Domas Kaunas įteikia perspausdintą pirmąją Amerikoje lietuvišką knygą — Mykolo Tverausko žodyną — 
dviem,šio perspausdinimo projekto mecenatams: Marijai J. Krauchunas ir Balzeko Lietuvių kultūros muziejaus 
Čikagoje moterų gildijai. Visos nuotraukos Zigmo Degučio

i ................. ........... . ...... . ...........................
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ALGIMANTAS ANTANAS NAUJOKAITIS

Nijolės Martinaitytės žodis, 
pradedant Mažvydo dienas Čikagoj

Mūsų tėvynė Lietuva, blaškoma istorijos audrų, nuo 
amžių turėjo apsaugą. Tai buvo lietuviškas žodis, tai 
buvo gimtoji kalba ir knyga.

Tūkstančiai karo pabėgėlių, tarp jų vaikai, suradę 
laikiną prieglobstį pokario Europoje, kartu su duonos 
kąsniu gavo ir lietuvišką knygą.

1947-taisiais metais, kai Mažvydo katekizmui suka
ko 400 metų, mus, karo vaikus, pasiekė mielos lietu
viškos knygos. Jos atvyko iš Tuebingeno, Augsburg’o, 
Wuerzburg’o, Kassel’io ir kitų vietovių, kur buvo įsteigtos 
lietuvių stovyklos. Kuklios buvo šios knygelės. Bet jos 

popietę Čikagos Balzeko Lietu, ..V buv° mus* Jo°m“s " u8de- J°s buv0 '
vių kultūros muziejuje. Per 
pliaupiantį lietų į minėjimą su
plaukė kaip reta gausus būrys 
dalyvių. J susirinkusius kreipė
si JAV LB Krašto valdybos pir
mininkė Regina Narušienė. Po 
to skambėjo Lietuvos respubli
kos Seimo pirmininko, Pirmo
sios T ’ ” ’ " „il
ties minėjimo valstybinės komi
sijos pirmininko Vytauto Lands
bergio žodis. (Sveikinimą per
skaitė Nijolė Martinaitytė).

Lietuva mano šiaurės pašvaistė
Seimo pirmininko, Pirmo- Irgėlė sidabrinių rytų
lietuviškos knygos sųtfpjpį -VV. Kas ifcraų/u Tavo veidą nulaistė 

' j • ■ • • Ir ktr raudi prie kryžkelės Tu

Šios šventės Mažvydo knygos minėjimo komitetas 
daugiausia ir susideda iš tų karo vaikų. Daugelis mūsų 
tik dabar sužinojom, kad knygos, kurios mus augino ir 
guodė, turi įrašus „400 lietuviškos knygos sukakties me
tai”. Ir tada Mažvydas atsistojo šalia mūsų.

Mes dėkojame JAV Lietuvių Bendruomenei už 
mtirhs suteiktą galimybę suruošti šią šventę ir padėkoti d 
Mažvydui už dovanotą lietuvišką žodį.

Drauge dėkojame Pirmosios lietuviškos knygos 450 
metų sukakties minėjimo valstybinei komisijai Lietuvoje 

Gilijos vadovams už suteiktą pagalbą ir nuoširdų bendra
darbiavimą. Be jų šis ir būsimi minėjimai Šiaurės 
Amerikoje būtų buvę daug kuklesni.

1997 m. spalio 25 d. 
Nevvberry biblioteka 

Čikaga

Kilnojama lietuviškų knygų 
paroda (ji keliama per daugelį 
Amerikos miestų), parengta 
darbščiosios bibliografės Silvi
jos Vėlavičienės, Lietuvos na
cionalinės Martyno Mažvydo 
bibliotekos lituanistikos sky
riaus vedėjos, supažindina ne 
tik "su Martyno Mažvydo raš- » 
tais,1 bet ir su lietuvių kalboty
ros,''literatūros, kūltūros istori
jos ’ darbais, skirtais senajai' 
spaudai. Paroda atskleidžia 
daugeliui nežinomus faktus. 
Plačiau nebuvo žinoma, kaip 
taukiai ir prasmingai buvo pa
minėta Pirmosios lietuviškos 
knygos 400 metų sukaktis 1947 
metais. 'Tūkstančiams lietuvių, 
palikusių sovietų okupuotą tė
vynę ir prisiglaudusių karo nu
siaubtoje Europoje, buvo mes
tas ;vilties inkaras. Pabėgėlių 
stovyklas, greitomis suorgani
zuotas mokyklas pasiekė naujai 
išleistos lietuviškos knygos, de
dikuotos įžymiajai datai.1

Apie tai plačiau kalbėjo mi- 
nėji(no komiteto pirmininkė Ni
jolėj Martinaitytė-Nelson savo 
kreipimesi. Ji kalbėjo ne tik ko-., 
mitinto, bet ir savo kartos vardu. 
Juk’ 450 metų Mažvydo minė
jimą komitetą sudaro „stovyklų 
vaidai”, kurie, pasak Nijolės 
Maijtinaitytės, „kartu su duonos 
kąsąiu gavo ir lietuvišką kny
gą”.; Tai buvo tikros lietuviškos 
knygos — puikios Stepo Zobars- 
ko, |Jono ir Adolfo Melcų pasa
kos,} Maironio ir Brazdžionio 
poezija, Vydūno ir Kudirkos 
raštfci, lietuvių literatūros an
tologijos, istorijos vadovėliai, 
svetimų kalbų žodynai ir daug 
kitokių leidinių, sunkiausiomis 
sąlygomis, kritišku tautai mo- 
merjtu palaikiusių dvasinį tau
tos gyvenimą, pratęsusių kultū- 
rinigio ir švietimo darbą.

|
Tup tarpu mums, pradėju- 

siemfe pokario metais lankyti 
lietuviškas sovietines mokyklas 
kitapus „geležinės uždangos”, 
b u ve} brukamos knygos apie 
rusųL^iidyjirį „pionierių. Moro- ..gos pradininką. Gerbia juos. Jų- 1835 ixXt. .

zovą, išdavusį bolševikams mo
tiną ir tėvą, apie revoliucįjoą fa- 
natiką Ostrovskį, apie Marusią 
Melnik (Marytę Melnikaitę) ir 
genialų garbanotgalvį berniuką 
Leniną. Net meškiukas Rudno- 
siukas buvo paskelbtas liaudies 
priešu. Ši literatūra turėjo ug
dyti tvirtus komunizmo statyto
jus. Prisiminiau tai, apžiūrinė
dama parodos eksponatus — 
kūklins Tuebingen’e, Augsbur- 
g’e, Kassel-Mattenberg’e išleis
tų lietnviškų knygų viršelius, 
tokius mielus ir savus, lyg ano- 

1 ji) pusei šimto metų prarastoji 
.■ Lietuva.

Senojo Lietuvos Vyčių choro, 
solisto Algirdo Brazio giedamos 
giesmės bylojo tą patį — mes, 
Mažvydo Tauta, istorijos aud
rose nepraradome atminties, to
dėl tebesame.

* * *

Vilniaus universiteto profeso
rius, Mažvydo minėjimo valsty
binės komisijos sekretorius dr. 
Domas Kaunas glaustai ir vaiz
dingai nušvietė senosios lietu
viškos knygos istoriją. Prelegen
tas kalbėjo:

Kiekviena tauta turi savo 
Mažvydus.

Kiekviena tauta turi tokį savo 
žodžio, spausdinto žodžio, kny-

Paskaitą skaito dr. Domas Kaunas 
iš Lietuvos.

., •. . _■ < t yaonr.A
vardais vadina gatves, steigia Iškilminga minėjimo akimir- 
muziejus, stato paminklus. ka buvo septynių [nrmosios lie- 

*' ' tuviškos knygos Amerikoje per-
i • spausdinimo mecenatų apdova-

Lietuvių evangelikų liuteronų.nojjmas savito lietuvių dailinin- 
išeivijoje vyskupas Hansas į0 pe(-ro Repšio sukurtu meda- 
Dumpys apsistojo prie labai jju pįrmosiųs lietuviškos kny- 
svarbios, tačiau lyg ir pri
mirštos Pirmosios lietuviškos 
knygos temos — Martyno Maž
vydo Katekizmo religinės reikš
mės. Labai svarbu šiandien ak
tualizuoti senąjį Katekizmą re
ligine prasme. Tiesos žodis ne
sensta, Jei tą maža krikščianiu 
maksla makiesit ir pagal io ius 
pats save redisit”. Vyskupo pra
nešimas priminė mums, kad 
minimoje knygoje vis dar slypi 
neišsemti dvasiniai turtai, kad 
Mažvydo knyga skatina pasau
liečius Dievo žodį „malonei ir su 
džiauksmu” priimti, o dvasi
ninkus atkakliai jo žodį skelbti.

* * *

Pristatydamas Mykolo Tve- 
rausko žodyną (aukšto poligrafi
nio lygio knygos perspaudas 
pasirodė komiteto pirmininkės 
Nijolės Martinaitytės-Nelson 
atkaklių pastangų dėka), dr. 
Domas Kaunas pateikė vertin
gų žinių apie šią bibliografine 
retenybe tapusią pirmąją Ame
rikos lietuvių knygą bei apie 
pirmųjų lietuviškų knygų pasi
rodymą kituose kraštuose — 
Anglijoje 1660 metais, Vokieti
joje — 1729, Prancūzijoje —

gos 450 metų sukakčiai.
Vienerius mėtės frukęs vals

tybinio Martyno įJažvvdo mi
nėjimo komiteto dąębas prie šio 
didžiulio projektų, jau davė ir 
dar duos gražių vaisių — ir čia, 
Amerikoje, ir Lietuvoje. Įkvėpti 
seno lietuviško žodžio skam
bėjimo, menininkai Lietuvoje 
sukūrė daug puikįų dalykų — 
spektaklį jaunimui pagąl Justi
no Marcinkevičrads „Mažvydą”, 
originalią muzikinę dainininko 
Danieliaus Sadausko' Mažvydo 
giesmių interpretaciją (išleista 
kasetė ir kompaktinis diskas), 
sukurta daug proginių eksli
brisų (jų paroda taip pat keliau
ja po Amerikos miestus). Senieji 
lietuviški tekstai nušvinta vis 
naujomis varsomis. Mačiau, 
kaip Lietuvos Vaikai susižavėję 
klausosi archaiško Mažvydo ele
mentoriaus skiemenavimo, nes 
talentingas5 atlikėjas pateikė 
senąjį elementorių kaip žais
mingą naujovę.

Mažvydo dėka visi meš — ju- 
biliejąus rengėjai ir. dalyviai at
sigėrėme gaivaus vandens iš 
amžinojo Šaltinio ir tapome au
gesni keturiais šimtais penkias- 
dešimčia metų. .---- —

Iš Martyno Mažvydo dienų Čikagoje: (kairėje) Lietuvių evangelikų liute
ronų išeivijoje vyskupas Hansas Dumpys, (dešinėje) muzikas Faustas 
Strolia, Teresė Strolienė, ir muzikologė Loreta Venclauskienė.

Lietuvos vyčių choras gieda Mažvydo minėjimo programoje.

Lietuviškas džiazas

Lyginant su džiazo tėvyne — 
Amerika, Lietuvos džiazas dar 
jaunas, bet jau spėjo susilaukti 
pripažinimo net ir užsienyje, 
ypač kasmet rengiamais tarp- 
tduiiniais Vilniaus džiazo festi
valiais. Šių metų vėlų rudenį

daug klausytojų sulaukė jubilie
jinio — jau dešimtojo festivalio 
„Vilnius — JAZZ’97”.

Prie lietuviško džiazo lopšio 
stovėjęs gabus muzikantas ir 
kompozitorius V. Ganelinas, da
bar gyvenantis Izraelyje, atvy-

kęs į Vilnių, į jubiliejinį festi
valį, žurnalistams sakė, kad 
šiandieniniam Lietuvos džiazui 
artimesnė avangardinė jo kryp
tis.

Su savo projektais jubilieji
niame festivalyje, be minėto V. 
Ganelino, grojo išeivijoje jau ži
nomas saksofonistas Petras 
Vyšniauskas, Vytautas Labutis, 
Juozas Milašius, Vladimiras

(Nukelta į 4 psl.)

Festivalyje „Vilnius JAZZ ’97” groja Algirdas Klova ir Leonidas Šinkarenka.
Dainiaus Labučio nuotrauka
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Mokytojas ir poetas Albertas Skyrelis
ALGIMANTAS ANTANAS 

NAUJOKAITIS

Jau 36 metus Albertas Skyre
lis dirba lietuvių kalbos moky
toju Vilniaus rajono Eitminiš- 
kių mokykloje. Šiame sulenkė
jusiame Pietryčių Lietuvos 
krašte nelengvos mokytojo — li
tuanisto darbo sąlygos. Pasak 
Alberto Skyrelio, jos iš esmės 
skiriasi nuo kolegų, dirbančių 
Marijampolės, Biržų ar kituose 
lietuviškuose rajonuose.

— Čia, Pietryčių Lietuvoje, 
reikia prikelti lietuvių kalbą iš 
mirusių, atgaivinti lietuvišku
mą, — sako mokytojas.

Jis to ir siekia. Per ilgus mo
kytojavimo metus į Eitminiškes 
Skyrelis atnešė daug šviesos, 
vaikus išmokė lietuvių kalbos, 
literatūros, surado bendrą kal
bą su šio krašto žmonėmis. Da
bar Eitminiškių gyventojai, 
apie Albertą Skyrelį taip kalba: 
„Nors jis ir ’litvinas’, bet geras 
žmogus”.

Kartu su bendraautoriumi Al
bertas Skyrelis parašė lietuvių 
kalbos vadovėlį VI klasei, yra 
Vilniaus rajono, lituanistų me
todinės tarybos narys, Lietuvos 
mokytojų literatų klubo „Spin
dulys” pirmininkas.

Albertas Skyrelis — ne tik 
mokytojas, bet ir poetas, Lietu
vos Rašytojų sąjungos narys. 
Jis garsėja satyriniais eilėraš
čiais, išleidęs dvi satyrines poe
zijos knygas Būkim pažįstami ir 
Kas kvailesnio? Rašo ir lyrinius 
eilėraščius. Jie sudėti 1992 me
tais išleistoje Alberto Skyrelio

Solistės Juozės Augaitytės karjeros 
kelionės pradžia

Juozas Žilevičius —

JONAS P. LENKTAITIS

(Tęsinys iš praėjusio šeštadienio)

Dainininkės karjeros 
pradžia

Juozefina Agota Augaitytė gi
mė Žemaitijoje, Tauragės apsk
rityje, Kuisių-Balandiškių kai
mų lygumoje, 1906 metais, ge
gužės pirmą dieną. Jos žodžius 
pakartojant, „širdį veriančios 
ramybės ir romantiško grožio” 
aplinkoje. Juzytė, taip ją vadino 
Valstybės teatro, radiofono, fil
harmonijos bendradarbiai, kon
certų rengėjai ir įvairių organi
zacijų atstovai, augo gausioje 
šeimoje. Trečioji iš eilės. Turėjo 
tris brolius ir dvi seseris. Iš mo
tinos paveldėjo gražų balsą, mu
zikalią klausą ir išmoko daug 
retai dainuojamų, liaudies dai
nų. Šeimoje ir kaimyninių ben
draamžių tarpe iškilo kaip dai
nų užvedėja.

Ketveri metai be tėvo

1914 metų karui prasidėjus, 
tėvą paėmė į rusų kariuomenę. 
Motina liko su šešiais vaikais, 
kurių jauniausias buvo dvejų su 
puse metų. 1918 metais tėvas 
grįžęs rado šeimą paaugusią, 
susispaudusią ankštose patal
pose. Gavęs darbą Tauragėje, 
pasiėmė šeimą iš gimtojo kam
pelio į erdvesnes patalpas, bet 
svetimą aplinką.

Pirmasis žvilgsnis nuo 
scenos į salę

Juozei esant antroje gimnazi
jos klasėje, į Tauragę koncer
tuoti atvyko senyvo amžiaus as
muo, kanklininkas ir dainius. 
Jis kreipėsi į gimnazijos muzi
kos mokytoją Izidorių Austyną, 
kad šis paskirtų jam „gražų bal
są turinčią” jauną mergaitę, ku
ri sutiktų su juo kartu dainuoti 
scenoje. Mokytojas nedvejoda
mas paskyrė Juzytė. Dvi dienas 
po kelias valandas repetavę,

Albertas Skyrelis

knygoje Aš atsiliepsiu. Dabar 
Albertas Skyrelis rengia naują 
savo poezijos rinktinę.

Draugo šeštadieniniam prie

Juozė Augaitytė 1940 metų birželio 
mėnesi

išėjo į sceną dainuoti. Pasiseki
mas buvo netikėtai didelis. Pro
gramos atlikimas nustebino 
koncerto lankytojus.

Gimnazijos choras 
Pirmojoje dainų šventėje

1924 metų pavasarį į Tauragę 
atvyko Klaipėdos konservatori
jos direktorius, kompozitorius 
Stasys Šimkus patikrinti gim
nazijos chorą, ar jis bus tinka
mai parengtas vasarą dalyvauti 
ruošiamoje Pirmojoje dainų 
šventėje Kaune.

Šventė įvyko Žaliakalnyje, 
Petro Vileišio aikštėje. Dalyva
vo daug chorų iš visos Lietuvos. 
Jungtinį chorą sudarė daugiau 
negu 3,000 dainininkų. Juzytė 
buvo viena tos šventės daininin
kių, kuri girdėjo šventėje daly
vavusiems dainininkams neuž
mirštamą dirigento Stasio Šim
kaus „paskatinimą”. Po pusant
ros valandos trukusios repetici
jos choras nedainavo taip, kaip 
Šimkus norėjo. Pagaliau, kant
rybei susvyravus, sustabdęs 
chorą, griežtu tonu garsiai suri
ko: „Rupūžės! Nustokit bliauti 
ir pradėki! dainuoti. Šekit diri
gento mostus!” Po tokios pasta
bos dainavimas pagerėjo. 

dui Albertas Skyrelis parinko 
pluoštelį savo satyrinių eilėraš
čių, kurių dalis dar niekur ne
spausdinti.

pirmasis patikrina balsą.

1925 metų pavasarį Tauragės 
kultūrininkai rengė koncertą, 
kurio programą atlikti buvo 
pakviestas Klaipėdos konser
vatorijos nonetas, susidedantis 
iš devynių instrumentalistų. 
Grupei vadovavo profesorius 
Juozas Žilevičius. Gimnazijos 
muzikos mokytojas Žilevičiui 
pasiūlė patikrinti Juzytės bal
są. Žilevičius, grįžęs į Klaipėdą, 
savo nuomonę perdavė direkto
riui. Pranešimo išklausęs Sta
sys Šimkus įsakė Juzytei at
vežti į Klaipėdą. Patikrinęs bal
są, patarė jai dalyvauti į kon
servatoriją stojimo konkurso eg
zaminuose. Juose dalyvavo dau
giau nei 200 jaunuolių.

Atostogos Palangoje 
ir pirmasis koncertas

Baigus konservatoriją 1927 . 
metais, pasitaikė proga praleis
ti vasarą Palangoje. Ten Juozė 
buvo paprašyta dainuoti kon
certe, į kurį rengėjai tikėjosi, 
kad atsilankys atostogauti atvy
kęs Respublikos prezidentas 
Antanas Smetona. Dalyvauti 
sutiko. Ypač, kad Palangoje gy
veno konservatorijos bendrak
lasės Regina Staknytė, kuri ge
rai skambino pianinu. Atsitik
tinai jųdviejų repeticijos klausė
si iš Kauno atostogauti atvyku
sios dvi ponios. Viena iš jų buvo 
Jadvyga Tūbelienė, Finansų 
ministro Juozo Tūbelio žmona. 
Koncertas buvo sėkmingas. Po 
koncerto Tūbelienė teiravosi 
apie Juzytės planus tobulinti 
balsą užsienyje. Tada Juzytė iš 
viso jokių planų neturėjo. Ke
lioms dienoms praėjus, nepažįs
tamas asmuo atnešė jai pa
reiškimą prašyti Švietimo mi
nistrą paskirti stipendiją tęsti 
ir tobulinti dainavimo studijas, 
Italijoje.

Išvaizda — pirmoji kliūtis

Po apklausinėjimo Švietimo 
ministerijoje jos dainavimo 

(Nukelta į 4 psl.)

Albertas Skyrelis

Lietuviški rubajatai

I

Žinau, gyvuoji pagiry, 
Žinau, mažiau nūnai geri. 
Bedievis perkasi rožančių, 
O ekspijokas — M. Valančių.

II

Pas mus tų partijų priviso. 
Nežino nieks, kiek jų iš viso. 
Jos tarp savęs kovoja, pešas 
Ir tautą erzina lyg šašas.

III

Bastaus po miesto skruzdėlyną, 
Prakiuręs batas koją trina
Skurdu veidų, kad juos kur plynės!
Drūti sprandai. Ant jų — sėdynės...

IV

Visi laisvi — ar liberalūs: 
Pirštu jau daug kas nosį valos. 
Ir nežiūrėkime siaurai — 
Nors negražu, bet jiems — gerai.

V

Padirbti pinigus. Ar vaiką. 
Naudinga, sako. Netgi sveika. 
O širdį man ir vėl susopo — 
Nebėr kuo kelnės užsilopo.

VI

Gariūnai* skamba, klega, tviska, 
Čionai parduoda, perka viską, 
Greta Dievulio vaipos seksas... 
Apsilankykit. Gal ir seksis.

•Gariūnai — didžiausia Vilniaus turgavietė.

VII

Kanopų ir snukių nė kiek nenuplovę 
Vėl grūdas peniūkšliai prie valdiško lovio, 
Nes žino, jog laiko mažai jiems beduota — 
Kažkas panašaus į numirėlių puotą.

VIII

Tave myluoja, kerpa ir skuta 
Tik už žaliuosius, tik už valiutą. 
Jei tu nevykęs, doras ir lėtas — 
Taip ir nukeipsi nepamylėtas.

IX

Pasaulis skaidos, integruoja.
Tas gaudo vėžį. Kitas — lengią 
Vieniems kas rytą — svieste blynas, 
Kitiems putra ir kiauras klynas.

X

Kol šypsos gražuolės — kol sklidinos taurės, 
Nebūkim pikti ar pamėkliškai niaurūs.
Kol gausūs mesijai ir guodžia ir žada — 
Pažaiskim toliau šį būties maskaradą.

XI

Išėję į naują, nežinomą krantą, 
Lietuvis lietuvio jau nebesupranta. 
Tas šaukė užkimęs, o kitas — tylėjo. 
Tikriausiai prireiks iš... Zimbabvės vertėjo.

XII

Kai gauni į snukį. Neaišku už ką, 
Ar mauniesi kelnes skubesne tvarka, 
Tau darosi aišku (ar bent panašu) — 
Gyvenam šaly netikrų pranašų.

XIII

Buities marmalynėj triukšmingo absurdo 
Jau protas atbuko, jau ausys apkurto. 
Ir kartais atrodo —gyvenam ne sau, 
Ir traukia kažkas į... Gvinėją Bicau.

XIV

Valdžia po valdžios — kas kartą nauja. 
Grupuojasi vėl chunveibinų gauja. 
Pažįstamas braižas — netikras, kraupus, 
Tad kelias jų aiškus — pirmyn į... kapus.

XV

Kiekvienas patrakusiai skuba — 
Vis keičia ir spalvą, ir rūbą. 
Kai kas jau alsuoja vos vos... 
Kas liks iš gimtos Lietuvos?

Epigramos
KALEIDOSKOPAS

Brangsta kelnės. Ir blaivyklos brangsta. 
Pasitaiko — vaikštai be galvos. 
Atsikėlus rytmetėlį ankstų, 
Jau nebepažįsti Lietuvos.

PATARIMAS

Nevertėtų, premjere, šypsotis, 
Kai pakampėse tiek ubagų.
Prostitučių ir bankų — lig soties. 
Trūksta meilės ir pinigų.

PAGAL SALOMĖJĄ NĖRĮ

Mūsų dienos — kaip šventė, 
Kaip žydėjimas vyšnios.
Tai skubėkime vogti,
Nes kiti apvalys jus.

Tai skubėkite džiaugtis 
Mafijozų gerove.
Kelkit galvą į aukštį,
Kol dar jos... nenupjovė.

SFINKSAI

Atsakingi ant kiekvieno kampo — 
Nustebintam žmogui nervus tampo. 
Atsakingi ant kiekvieno tako..
Tik nė vienas už kiaulystę neatsako.

MADOS

Spalvų keitimo karalystė... 
Vėl mano tėviškėj gražu.
Raudoni — gelsta, tamsūs — blykšta. — 
Tik ar užteks visiems dažų?

POLITFUTBOLAS

Kas daros Lietuvėlėj.
Ne dažnas susigaudys:
Visi — politpuolėjai, 
Tik vartuos — burus liaudis.
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Magdalenos Birutės Stankūnienės 
sėkminga meno paroda

JUOZAS ŽYGAS

„Tolima žemė” batikos ir gra
fikos paroda buvo atidaryta šių 
metų spalio 18 dienų Lietuvių 
dailės muziejuje, Lemont, Illi- 
nois. J parodos atidarymą atsi
lankė gana daug meno, o galbūt 
Magdalenos Birutės Stankū
nienės gerbėjų. Daugelis buvo 
nustebę, tiek daug kurinių pa
matę, kuriais buvo nukabinėtos 
muziejaus sienos. Kurie žino, 
kad aš su dailininke pažįsta
mas, manęs klausė „kuomet ji 
galėjo tiek daug kūrinių sukur
ti?” Manau todėl, kad ji į kū
rybą žiūri labai rimtai. Jos 
žodžiais: „Tai, ką darai, reikia 
mylėti”. Todėl jos darbai nėra 
atmestinai, bet su meile atlikti. 
Manau, neklysiu sakydamas, 
kad ji yra kūrybingiausia išei
vijos dailininkė.

Parodą atidarė Dalia Šlenie- 
nė, Lietuvių dailės muziejaus 
direktorė, pakviesdama Algi
mantą Kezį raiškiu žodžiu pa
rodą susirinkusiems pristatyti. 
Algimanto Kezio kalbos neužsi
rašiau, tik atsimenu pagrindi
nes jo mintis. Pasidžiaugė, kad 
dailininkė yra labai kūrybinga. 
Išbandžiusi tapybą ir grafiką, 
dabar pradėjo kurti, pasinau
dodama batikos technika. Kuri 
pas mus yra dar nauja meno 
šaka, kurios kilmė yra tolimieji 
rytai. Indonezijoje batika yra la
bai populiari. Kalbant apie 
Magdalenos Birutės Stankū
nienės kūrybą, tai jos paveiks
lams t?ū|y sunku duoti pavadi
nimus. Bet tai ir nėra svarbu. 
Menininkas kuria pagal savo 
nuotaiką, visai negalvodamas, 
kaip tas darbas turėtų vadintis.

Po savo įžanginės kalbos Algi
mantas Kezys pakvietė poetę 
Juliją Švabaitę-Gylienę, kuri iš 
savo eilėraščių rinkinio Žiemos 
erškėtis paskaitė penketą eilė
raščių. Kuriuos, dabar iš jos 
knygos skaitydamas, suprantu, 
kad jie buvo skirti Magdalenai
Stankūnienei. Nes juose poeti
niais žodžiais yra pavaizduoja
mas, jos gyvenimo tragiškas 
epizodas. Dabar dar atidžiau 
pervartydamas ir skaitydamas 
Švabaitės eilėraščius skyriuje 
„Dabar grąžini skolą” tai su
prantu, ta antraštėle yra raidė 
„M” — tai kaip tik patvirtina 
mano prielaidą, kad jie yra skir
ti Magdalenai. 1. Būtum užau
gus „ ant vilkų ir hienų, / gal 
piešus Žemę motiną / ant mau
medžio, / ant mirusiųjų lentos, 
/ šiaurės pašvaisčių... Lemta 
buvo tau / išsigelbėt... 2. Būtum 
būtum būtum / raudotoja prie 
karsto / išverkus paskutinį aša
rą, / dideliu kaulėtu / kūnu/ 
uždengus nuo šalčio / mažą 
drebantį angelą, / čiulpiantį ko
jos / pirštelį — savo ledinį /

Algimantas Kezys su Magdalena Stankūniene.

Julija Švabaitė-Gylienė su Magdalena Stankūniene. 

žaislą — — — 3. Būtum iš-
siuvinėjus / druskos maišų / 
drobėj / nemirksinčią Dievo / 
Akį, / Širdį, / pervertą kalavi
ju, / nes jau būtų atėjusi / mal
dos valanda t prašyt staigios / 
netikėtos / mirties-----------5.
Gyvulinio vagono durys — / 
vartai į / Amžinybį, / ir tu nie
kada nežinosi, / kodėl buvai / 
išgelbėta... / nenuskinta meilės 
/ žibuoklė / uždrausto vaisiaus 
/ stebukle, / nuvytus jungtuvių 
/ gėlė ... / Kišenėje veidrodėlis, 
/ kvepiančio muilo / aitrumas, 
/ rankose nosinė, / persunkta 
tėvo / krauju.../ Už geležinkelio 
bėgių / žydi balandos, / Vai
čiulaičių sode / noksta saldi
niai / obuoliai----------.

Poetei Julijai Švabaitei be
skaitant šį paskutinį eilėraštį, 
dailininkė pradėjo pastebimai 
verkti, paskui apsisuko ir paėjo 
porą žingsnių atgal. Nes tai 
buvo jos istoriją. Per 1941 metų 
birželio mėnesį trėmimus, jų 
šeima buvo įrašyta į tremia
mųjų tarpą. NKVD-istams ir jų 
talkininkams atvažiavus juos 
išvežti, jos tėvas bandė pabėgti, 
bet buvo nušautas. Jai pačiai iš 
geležinkelio stoties pavyko pa
bėgti. Praėjusiais metais, kuo
met kartu dalyvavome Kapsų 
poezijos pavasario šventėje ir 
kitą dieną važinėjome ir aplan
kėme istorines vietas. Kuomet 
važiavome pro šalį Vilkaviškio 
geležinkelio stoties, ji tuos tra
giškus momentus prisiminė, bet 
kadangi neužsirašiau — tai de
talių dabar ir nebeatsimenu.

Dar trumpu dailininkę žodžiu 
sveikino Dalia Kučėnienė, bu
vusi JAV LB Kultūros tarybos 
pirmininkė ir įteikė gėlių 
puokštę. Taip pat gėlių puokštę 
įteikė Aldona Jurkutė. Po to 
vyko parodos apžiūrėjimas, pa
sikalbėjimai ir pasivaišinimas. 
Žiūrintieji stebėjosi paveikslų 
atlikimo kruopštumu. Kiekvie
name paveiksle yra nesuskaito
ma daugybė smulkių detalių. 
Galima sakyti, kad visi darbai 
atlikti orientališku kruopštu
mu. Taip pat dailininkė savo 
kūriniams nenaudoja nesupran
tamų pavadinimų. Prieš karą 
Lietuvoje ir išeivijoje buvo rašy
tojų ir poetų, kurie savo kūryba 
rėmėsi į lietuvišką kaimą ir nuo 
žemės nenutolo. Jie buvo vadi
nami „žemininkais”. Tas sąjūdis 
lietuvių literatūrai davė daug 
žymių žmonių. Tad ir Magdale
na Birutė Stankūnienė savo 
kūrybos tematika taip pat yra 

Jodo Tamulaičio nuotraukos

„žemininke”. Nes ji savo kūry
bai ieško įkvėpimo lietuviškoje 
mitologijoje, dainose, kaimo 
žmonių buitiniame gyvenime ir 
atsiremia į lietuvišką žemę. Šio
je parodoje ji buvo naujai paren
gusi ir išstačiusi 72 batikos, 
grafikos ir tapybos darbus. Vy
ravo batika, nes buvo net 47 pa
veikslai ir kiekvieno pavadini
mas „Tolima žemė”. Visi sukur
ti 1997 metais. Taigi, kas galėtų 
paneigti tai, kad ji yra tikra 
šimtaprocentinė „žemininke”.

Būtų beprasmiška klausti, ką 
jos kūriniai vaizduoja? Būtent 
tie, kurie yra sužymėti „Tolima 
žemė” numeriais. Menininkas 
kuria pagal savo nuotaiką — tai 
yra jo vidinis pasaulis,kuriuo jis 
tuo metu gyvena. Ir tai negali
ma į jokius rėmus įsprausti. 
Kūryba yra lyg paukščio čiulbė
jimas, kuris čiulba savo giesmę 
be jokių gaidų. Stankūnienė yra 
jau subrendusi menininkė, ne- 
klaidžioja ir žino tai, ko ji savo 
mene siekia. Turi savo aiškų 
braižą ir iš tolo galima jos pa
veikslus atpažinti. Tiek tapy
boje, tiek grafikoje ir batikoje — 
vis tiek ji yra Magdalena. Bet 
tai dar nereiškia, kad ji jau vie
toje stovėtų.

O ką ji dar ateityje sukurs, tai 
mes dar pamatysime. Reikia ti
kėtis, kad ši jos paroda nėra 
paskutinioji. Žinant jos darbš
tumą ir energiją, tai galime 
tikėtis, kad labai ilgai laukti ne
reikės. Visuomenėje ji yra žino
ma ir populiari. Viena, dėl jos 
draugiško charakterio. O antra, 
tai yra todėl, kad savo kūrinių 
ji nelaiko susikrovusi. Kur tik 
beeitume, tai visur jos kūrinius 
matysime. Jaunimo centras 
Čikagoje yra jos kūriniais iš
puoštas. Neatsilieka ir Le- 

mont’e Lietuvių centras. Jos 
kūrinius matysime ir Balzeko 
Lietuvių kultūros muziejuje. Be 
to, daugelis butų ir rezidencijų 
irgi yra jos kūriniais pasipuošę.

Kiek jos kūrinių yra priva
čiuose rankose, tai yra gal kiek 
sunkiau žinoti. Bet žinau, kad 
labai daug kūrinių ji yra į Lie
tuvą išvežusi. Dar tais laikais, 
kai daugelis bijojo ir tautinis 
solidarumas net draudė į oku
puotą Lietuvą važiuoti. Magda
lena Birutė Stankūnienė nuvy
ko ir 1968 metais turėjo savo 
darbų parodą Čiurlionio galeri
joje, Kaune. Po parodos beveik 
visus savo kūrinius ten ir pali
ko. Nemažai jos parodų buvo ir 
Amerikoje. Kiek asmeniškai at
simenu, tai buvo jos parodos 
Čikagoje — Čiurlionio galeri
joje, Jaunimo centre, ir Balzeko 
Lietuvių kultūros muziejuje. O 
be to, jos parodos buvo Cleve- 
land’e, Detroit’e ir Los Angeles. 
Dailininkė net į tolimąją Aust
raliją savo parodą nuvežė, kur 
ji įvyko su dideliu pasisekimu ir 
beveik visi kūriniai buvo išpar
duoti. Dailininkė neužsidarė tik 
lietuviškose salėse ar galerijose, 
bet dalyvavo ir amerikiečių pa
rodose, kur ji buvo pastebėta ir 
įvertinta.

Dar didesnis jos įnašas yra 
skirtas Lietuvai. Be jau anks
čiau minėtos parodos Čiurlionio 
galerijoje, Kaune, ji turėjo dide
lę parodą Dailės muziejuje, Vil
niuje. Žinau, kad ji yra daug ką 
davusi Vilkaviškio ir Marijam
polės muziejams ir bibliote
koms. Praėjusiais metais teko 
asmeniškai dalyvauti jos bati
kos parodoje, kuri buvo sureng
ta Vilkaviškio kultūros na
muose. Paroda sutapo su Kapsų 
Poezijos pavasariu, kuris vyko 
Salomėjos Nėries tėviškėje, ne
toli nuo Vilkaviškio. Beje, tai 
kelionei Magdalenai Birutei 
Stankūnienei autobusiuką „Lat
viją” parūpino Vilniaus Dailės 
muziejaus direktorius Romual
das Budrys. Šiais metais Vilka
viškis, pagerbdamas savo kraš
tietę Magdaleną Stankūnienę, 
suteikė jai Garbės pilietės var
dą. Be to, naujai atidarytame 
Vilkaviškio muziejuje, kuris 
persikėlė į Paežerių dvaro rū
mus, vienas salonas yra iš
puoštas Magdalenos kūriniais.

Lietuviškas džiazas
(Atkelta iš 2 psl.)

Čekasinas, Tomas Kutavičius, 
Leonidas Šinkarenka ir kitos 
Lietuvos džiazo įžymybės. Pub
lika šiltai priėmė Vladimiro 
Čekasino projektą. Jame tarp 
avangardinio džiazo skambėji
mo buvo įpinti ir senųjų lietu
vių liaudies dainų motyvai. Šio 
muzikanto ir kompozitoriaus 
projektams tai būdinga — jo 
džiazo kūriniuose perpinamos, 
jungiamos, varijuojamos įvai
rios lietuvių dainos. Kaip ir vi
sada, taip ir šiame festivalyje 
tai buvo žavu ir įdomu.

Į savo grupės grojimą įpynęs 
seną dzūkų dainą, savo pro
jektą Vilniaus džiazo žvaigždė 
V. Tarasovas pavadino „Lietu
viškas divertismentas”.

Jau ne pirmi metai į Vilniaus 
džiazo festivalius mielai atvyk
sta ir garsūs muzikantai iš ki
tų, net tolimiausių šalių, pri
pažindami, kad į šiuos festiva
lius verta važiuoti, nes jie pa
kankamai aukšto lygio. Ir šį 
kartą jubiliejiniame festivalyje 
„Vilnius JAZZ ’97” grojo džiazo 
meistrai iš JAV, Japonijos, 
Šveicarijos.

Vilniaus profsąjungų rūmuo
se, kur vyko festivalis, veikė 
nuolat Vilniaus džiazo festiva
lių dalyvius fotografuojančio fo
tografo Dainiaus Labučio nuo
traukų paroda „Džiazo portre
tai”.

• 1879 m. lapkričio 6 d. gi
mė kalbininkas Kazimieras 
Būga. Mirė 1985 m. Viekš
niuose.

Juozės Augaitytės 
karjeros pradžia

(Atkelta iš 3 psl.)
klausę keli „ekspertai” pareiškė 
nepalankią nuomonę, nurody
dami, kad „prašančioji stipendi
jos yra jauna, graži, šviesia
plaukė, patekusi tarp tamsia
plaukių italų nesimokys, ište
kės už italo arba ištvirks ir į 
Lietuvą negrįš”. Valstybės pini
gai bus veltui išleisti ir Lietuvai 
jokios naudos neatneš.

Apie Švietimo ministerijos 
padarytą neigiamą pareiškimą 
Juozė sužinojo tą patį vakarą. 
Žinios prislėgta, kitą dieną ei
dama Laisvės alėja, netikėtai 
pamatė priešais ateinantį bu
vusį direktorių Stasį Šimkų. Jį 
sustabdžiusi, ašaras sulaikyda
ma, jam papasakojo girdėtą sti
pendijų komisijos įvertinamąją 
nuomonę, pridėdama, „tie dur
niai nežino, kad Augaitytė stu
dijuos, neištekės, neištvirks ir į 
Lietuvą sugrįžusi dainuos”. Tai 
išgirdęs, Šimkus pradėjo garsiai 
juoktis, prispaudė ją prie savęs, 
ištaręs vieną žodį „nenusi
mink”, nuėjo savo keliu. Po pie
tų, įstaigoms jau esant uždary
toms, Švietimo ministerijos pa
siuntinys atnešė į namus voką, 
kuriame buvo Švietimo minist
ro Šakenio pasirašytas raštas, 
skiriantis 25 dolerius mėnesiui 
valstybinę stipendiją studijuoti 
dainavimą ir lavinti balsą Mi- 
lan’e, Italijoje. (Tuo metu vie
nas doleris buvo lygus dešimčiai 
litų, o eilinio ministerijos tar
nautojo alga buvo 240 litų mė
nesiui).

Italijoje

Atvykusi į Milaną, Juozė rado 
ten studijuojančių lietuvių ir 
greit apsiprato. Jų tarpe buvo 
Vincė Januškaitė-Zaunienė ir 
Amerikos lietuvaitė Ona Kat- 
kauskaitė. Šioji, baigusi studi
jas, padainavo kelis spektaklius 
Lietuvoje, išvyko į Ameriką, 
pakeitė pavardę į Anna Kaskas 
ir Metropolitan operoje dainavo 
Wagner’io operų partijas.

Vincė Jonuškaitė rekomenda
vo Juzytę savo dainavimo mo
kytojui, profesoriui Mario Sam- 
marco, kuris Italijoje ir pasaulio 
dainininkų tarpe buvo labai 
vertinamas. Po pusantrų metų 
intensyvių studijų, profesorius 
Sammarco staiga mirė. Dalį jo 
mokinių perėmė rusė Anna 
Kraisky, kuri Petrapilyje studi
javo kartu su Klaipėdos konser- 
vatorįjos dainavimo mokytoja 
Mariana Čerkaskaja. Šioji pa
tarė Juozei įstoti į ten esantį 
Frescobaldi institutą ir studi
juoti pedagoginius balso forma
vimo metodus, dainos interpre
tavimą scenoje, prisitaikant 
prie skirtingų scenos reikalavi
mų ir salės aplinkybių, lavintis 
skambinti fortepijonu, sau pa
čiai akompanavimo būdu, taip 
pat „scenos amatu” vadinamus 
metodus ir priemones, reikalin
gus žinoti kiekvienam meninin
kui ar asmeniui, kalbančiam 
nuo scenos. Instituto programa 
buvo pagrįsta K. Stanislavskio 
ir I. Nemirovič-Donenko įkurto 
Maskvos dailės teatro aktoriaus 
parengimo metodais, pritaiky
tais Vakarų kultūros reikalavi
mams.

Institute buvo aktyvus dra
mos veikalų studijų skyrius, 
gausiai lankomas dramos akto
rių, literatūros kritikų, žurna
listų ir pradedančių rašytojų. 
Jame smulkmeniškai buvo nag
rinėjama veikaluose aprašomų 
asmenų būdo savybės, reikalin
gos dramos aktoriams tinkamai 
asmenį pavaizduoti scenoje, o 
dramos kritikui palyginti akto
riaus sugebėjimus rolės perso
nažo savybes perkelti nuo sce
nos į salę ir perduoti ten esan
tiems žiūrovams.

Darbo būvo daug, ypač pir
maisiais metais daug laiko teko 
skirti mokytis italų kalbos. No
rint lankyti koncertus ar operą, 

tekdavo atitinkamai susiskirs
tyti ne tik laiką, bet ir turimas 
liras, nes stipendija buvo men
ka, kurios vos užtekdavo pragy
venimui. Todėl dažnai tekdavo 
mažai valgyti.

Visų pastangų varikliu pa
siekti nusistatytą tikslą buvo 
Švietimo ministerijos stipendijų 
komisijos nepasitikėjimo pareiš
kimas, kad gavusi stipendiją 
nestudįjuos, pasiliks Italijoje ir 
į Lietuvą negrįš.

Institute Juozė artimai susi
pažino su profesorium Mario 
Cantu, kurio kompozicijas grojo 
Italijos simfoniniai orkestrai, o 
per jį su daugeliu kultūrininkų 
ir įtakingų asmenų, ir būdavo 
kviečiama dainuoti jų organiza
cijų ruoštuose koncertuose. Po 
koncertų susilaukdavo pasiūly
mų pasilikti Italijoje ir pažadų 
padėti įsikurti La Scala ar Ro
mos operose.

Atėjo laikas 
grįžti namon

1932 metų birželio 1 dieną at
sisveikinus su daugeliu malo
nių, daug jai padėjusių italų, 
ašarodama išvyko namon, į Lie
tuvą, kupina vilčių pradėti ope
ros solistės karjerą savame 
krašte, Lietuvos Valstybinėje 
operoje. Grįžimo laikas buvo ne
palankus, nes birželio 15 dieną 
teatras užsidarydavo keturių 
mėnesių vasaros atostogoms. 
Naujasis sezonas prasidėdavo 
lapkričio 15 dieną. Po malonaus 
ir draugiško sutikimo teątre 'įr 
Švietimo ministerijoje, teatro 
meno vadovybė paskyrė balso 
patikrinimo datą nustatyti ko
kių operų rolėms teks pasireng
ti. I teatro salę susirinko gana 
didelis skaičius operos, dramos, 
baleto, orkestro dalyvių, režisie
rių ir scenos darbininkų pasik
lausyti ir įvertinti užsienyje 
studijuotų muzikos mokslų pa
siekimus. Jų tarpe buvo ir ra
diofono direktorius Antanas 
Sutkus, anksčiau buvęs Val
stybės teatro direktorius. Daini
ninkams akompanavo kompozi
torius Juozas Gruodis.

Skaidrios viltys virto 
skaudžiu nusivylimu

Patikrinime dalyvavo penki 
„naujokai”. Trys iš jų daina
vimą studijavę Italijoje. Salėje 
buvusieji visiems garsiai ir ilgai 
plojo. Iš šalies stebint atrodė, 
kad priėmimas į teatrą yra vi
siems užtikrintas. Tačiau, kitą 
dieną paaiškėjo, kad meno va
dovybė nutarė Juzytės „tuo tar
pu” — į teatrą nepriimti.

(Bus daugiau)

VLADO JURGUČIO 
PREMIJA — PROF. 

ŽILĖNUI

Pirmojo Lietuvos banko val
dytojo akademiko Vlado Jur- 
gučio premija — 10,000 litų — 
spalio 3 d. buvo įteikta profe
soriui, habilituotam socialinių 
mokslų daktarui Alfonsui 
Žilėnui.

Tokį įvertinimą 75 metų A. 
Žilėnas pelnė savo monografi
ja „Lietuvos Didžiosios kuni
gaikštystės finansų pagrin
dai”. Kaip pažymėjo Lietuvos 
banko vadovas Reinoldijus 
Šarkinas, Vilniaus universi
tete profesorius Alfonsas Žilė
nas išmokė daug Lietuvos fi
nansininkų, nemažai jų šian
dien dirba Lietuvos bankuose.

1990 metais spalio 30 dieną 
Lietuvos banko valdybos 
įsteigta Vlado Jurgučio premi
ja skiriama už reikšmingus 
darbus Lietuvos pinigų ir ban
kininkystės srityje. (Elta)
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