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Genties giesmės
Haris Subačius

Šiandieną su visu Vakarų 
pasauliu prieiname naujo am
žiaus prieangį. Dar keletas sa
vaičių ir žengsim į naują 
šimtmetį bei naują tūkstan
tmetį. Taip jau esam išsivystę, 
kad mūsuose skaičiai įgyja sa
vo nepriklausomą tikrovę. 
Dvidešimt devyni ar trisde
šimt trys nė kuo ne geresnis 
skaičius negu trisdešimt, ta
čiau trisdešimtas gimtadienis 
žymiai svarbesnis už kitus du. 
Suprantama 21-ojo svarba — 
tada asmeniui suteikiamos 
pilno piliečio teisės; arba 65- 
ojo — tada jau galima išeit į 
pensiją, bet trisdešimt tikrai 
jokio prasmingo pasaulinio 
atitikmens neturi. Kone rytoj, 
vadovaudamiesi vakarietišku 
nuo Kristaus gimties skaičiuo
jamu kalendoriumi, risimės 
per dar vieno šimtmečio 
sle ikstį ir per antrojo tūks
tančio ribą. Čia ne 30-imt, ne 
50-imt ir net ne šimtas. Du 
tūkstančiai metų!

Žmoųės jubiliejus stengiasi 
-prasmipgai pažymėti šventė
mis, susiėjimu su artimaisiais 
ir pažįstamais, visuomeniniais 
paminėjimais ar paminklais. 
Paminėti artėjantį mūsų Vieš
paties gimtadienį į vieną 
sklandų vienetą susieina trys 
Šiaurės Amerikos kultūriniai 
milžinai ir kviečią visus išei-. 
vijos žmones kartu įprasminti 
šią sukaktį ir tai, ką kaip ji 
mūsuose šiandien reikšmin
ga. Tęsdamas savo neįkaino
jamą ir nepakeičiamą lietu
vybės puoselėjimo išeivijoje 
paprotį, dienraštis Draugas 
iškels pavėsinę, kurion daina 
ir tauriu žodžiu lietuviškai pa
sveikint Kristų susiburs Čika
gos Lietuvių meno ansamblis 
„Dainava”, Toronto lietuvių 
choras „Volungė” ir Clevėlan- 
do Dievo Motinos parapijos 
choras ,JExultate”. Koncerto 
Čikagoje metu ir pats Drau
gas minės savo paties 90-ties 
metų sukaktį. Gražus ir šlo
vingas šis jo nukeliautas ke
lias. Jo pakelėse gausiai želia 
ne vienas Draugo pastango
mis pasodintas ąžuolas *- 
šiandien jau galiūnas. Artė
jantis įvykis — tai nauja 
sėkla, iš kurios tikimės gau
saus derliaus.

Šventinė puota įvyks Čika
goje, lapkričio 28-ios sekma
dienio popietę. Antrą valandą 
po pietų Mother McAuley var
do gimnazijoje (3737 W. 99th 
Street, Chicago, IL 60655) 
jungtinio išeivijos choro kon
certas „Genties giesmės” gar
siai paskelbs Kristaus 2000- 
ąjį gimtadienį lietuvių pavėsi
nėje. Daina, žodžiu ir pakelta 
dvasia prisidėsime prie visuo
tinės krikščionių šventės. 
Ateinančių metų pavasarį šį 
tikrai neeilinį kultūrinį įvykį 
jungtinis choras atkartos To
ronte, o dutūkstantųjų vasarą 
iškilmes priglaus Clevelandas. 
Visi trys didieji lietuvybės tel
kiniai išeivijoje gaus progą pa
sidžiaugti kaskart naujai at
gimstančios vilties pavėsyje.

Minint gimtadienius, ypač 
tokius nepaprastus, kaip šis 
dutūkstantasis, įprasta jų 
„kaltininkus” gražiai apkalbė
ti. Kad jau taip tolimai išsi
vystęs, norisi kažkaip gyve
nimą peržvelgti, įvertinti ir 
ryškiai atspindėti svarbiau

sius bei tauriausius, tą gyve
nimą liudįjančiu's, žingsnius. 
Svečiams tokiam sambūryje
— proga iš kažkieno kito nu
gyvento gyvenimo pasisemti 
prasmės, galbūt įkvėpti į savo 
pačių sielas nauju minčių, pa
siryžti naujiems darbams ir 
svajonių skrydžiams. Gimta
dienis — tai laikas įsižiūrėti į 
praeitį, ją prisiminus, įpras
minti ir tada ta praeitimi 
grįsti ateities planų greitke
lius, brandinti joje naujus 
šlovingos ateities siekius. O 
šid neeilinio asmens — Dievo
— ištisų dviejų tūkstančių 
metų sukaktis savaime krei
pia mintį gilesne vaga tekėti,, 
traukia žvilgsnį arčiau ir įdė
miau įsižiūrėti, kad nieko ne- 
praleistume.

Kas mums yra Kristus, ku
rio žmogiškąjį gimtadienį mi
nėsime, paklausė savęs šio su
siėjimo minties audėjai, trįjų 
chorų vadovai ir koncerto di
rigentai: Rita Čyvaitė-Kliorie- 
nė iš Clevelando, Darius Poli- 
kaitis iš Čikagos ir Dalia Vis- 
kontienė iš Toronto. Jų žvilgs
nis kaip tik ir nukrypo į pra
eitį. Bandant šitokio lygio įvy? 
kį išjudinti, būtinai norėtųsi, 
kad turinys atspindėtų Jubi
liato istorįją, Jo nueitą kelią ir 
Jo prasmę mums — tiems, ku
rie Jo jubiliejų švęsime. „Tai 
bent užmojis!” — išsižiotume 
ne vienas. Aišku, iš karto, kad 
užduotas klausimas tikrai ne
paprastas. Svarbiausia — per 
visą platų pasaulį Jis šaukia
mas daugybe vardų, bet Jėzu
mi Kristumi Jį vadiname tik 
mes — lietuviai. Nė viena kita 
tauta į Visagalį taip nesikrei
pia.

Mes, lietuviai, palyginti vė
lai įsiliejome į krikščionišką 
srovę, užplūdusią pasaulį 
prieš du tūkstančius metų. 
Tačiau, kartą savo Dievą lie
tuviškai įvardinę, jau daugiau 
kaip 600 metų savaip prie Jo 
glaudžiamės, savaip Jį garbi
name, savaip su Juo einame 
laiko ir istorįjos taku. Negali
ma suprasti lietuviškojo Kris
taus, nepaminint visos lietu
vių tautos istorinės tapatybės. 
Kristus Atpirkėjas ir varga- 
nėlė Lietuva — tai dvi upelės, 
kurios keturioliktame amžiuje 
susiliejo į vieną ir ligi šiol teka 
viena vaga.

Mes, lietuviai, Viešpatį sim
boliškai įkūnįjam Rūpintojėlio 
mediniame drožinyje ir sta
tome tuos drožinius ne bet 
kur, o dažniausiai kryžkelėse, 
kur gyvenimo turinio ieškan
čiam pasaulio keleiviui reika
lingas kelrodis. Dar siekiame 
Jo mūsų tarpe vien tik lietu
vio sielai supratamose švento
vėse.

Kaipgi paaiškinsim atsitik
tiniam praeiviui, kodėl atsi
sėdo Jis Dainavos stovykla
vietėje toli nuo Lietuvos? Būti
na suprasti ne tik šios stovyk
lavietės, bet ir visos tautos is
toriją. Reikalingas supratimas 
apie Lietuvą bei jos, taip pat 
ir visos lietuvių tautos, likimą 
karo pabaigoje. O toliau, jei 
kas paklaus, kodėl jis medinis, 
kodėl sėdi galvą ant rankos 
parėmęs? Čia jau kvietimas 
grįžti į tikrai tolimą ir žilą se
novę...

Ruošėjų surinktas koncerto 
„Genties giesmės” turinys — 

tai tarytum mėginimas nu
šviesti istorinio Lietuvos Kris
taus šaknis, šiandien tvirtai 
įsisupusias lietuvių tautos sie
los dirvoje. Pirmoji koncerto 
dalis būtent skirta lietuvio 
sielai. Joje gilinamės į istorinę 
dvasią — padavimuose ir isto
rijos vadovėlių puslapiuose 
ieškome išsaugotos Mindaugo, 
Gedimino ir Vytauto laikų lie
tuvių sielos; knygnešių ir mū
sų gyvų prosenelių dvasios; 
tėvų ir senelių pergyvenimų 
istorijos plynlaukiuose, siau
čiant politinėms vėtroms ir 
galiausiai mūsų pačių, šian
dienos, dvidešimto amžiaus 
pabaigos nūdienos, lietuvių 
sielos. Pirmojoje dalyje choris
tų balsais klausytojus dva
sinėmis gėrybėmis maitins pa
žįstamos gaidos ir pažįstami 
žodžiai iš praeities: čia ūžia 
girelė, ten papartis žydi, kupo- 
lia Joninių naktį, antai saulė 
jau teka brangioj šalelėj Lietu
voj. Senų lietuviškų dainų 
eilėmis nuspalvintas portretas
— tai su gamta gyvybiškai 
suaugusi tauta. Šis — tai gi
liausias lietuvio sielos sluoks
nis, tvirtas kaip ąžuolas jos 
pamatas, priešistorine pagp- 
nybės dvasia dvelkiančių lai
kų išmintis. Anų amžių pa
saulėžiūra bylojo šitą gamtos 
ir žmogaus nedalomą vienybę 
žilos praeities lietuvių genčių 
vyrams ir moterims, vaikams 
ir seneliams. Lyg upelis ji iš
varė pirminę vagą, kuria, dau
geliui šimtmečių praėjus, vis 
dar teka Lietuvos siela, neper
traukiamai dvasiniais ryšiais 
surišta su motina žeme ir jo
sios išlaikomu gamtos pasau
liu.

Pirmosios dalies šerdis — 
būtent šitam įvykiui Jono Ta- 
mulionio sukurti penkių dalių 
„Tėviškės giedojimai”. Kom
pozitorius muziką sulipdė ant 
Justino Marcinkevičiaus eilė
raščių griaučių, kuriuose kaip 
tik tą istorįjoje išsitiesusią 
Lietuvą ir galime atpažinti. 
Tamulionio kūrinio mecenatai
— tai Amerikos ir Kanados 
lietuvių fondai su džiaugsmu 
investavę į šią tautinės sėklos
sėją. „Tėviškės giedojimai” — 
tai per dabartį nutiestas tiltas 
tarp praeities ir ateities.

„Žmogaus uždavinys tegali 
būti didinti žmoniškumo 
reikšmę gyvenimui, arba, ki
taip sakant, kelti kultūros 
turtų vertingumą”, — byloja 
mums Lietuvos išminčius Vy
dūnas. „Tėviškės giedojimai” 
ieško lietuviškos kultūros išta
kų ir esmės praeityje, o kul
tūriškai painioje dabartyje ke
lia klausimą apie tautos ateitį. 
Poetas Marcinkevičius, be
rods, lietuvių genties esmę 
įžvelgia giesmėje. Jo taip įvar
dinta genties giesmė, kaip lėta 
upė, nerangiai teka duobėto
mis tikrovės lankomis. Ji teka 
negarsiai. Pasaulio istorijoje 
Lietuvos upės garsūs ir srau
nūs slenksčiai paliko jau toli
moje praeity. Ji teka sunkiai, 
nes pakeliui iš praeities į at
eitį daug vingių,. daug, oi 
daug, kliūčių. Tačiau genties 
upė teka, tekėjo’ir tekės — ak
menis nuolankiai aplenkda
ma, duobes kantriai užpildy
dama, posūkių kampus nuo
sekliai ir palaipsniui išly
gindama. Liesis ta giesmė iš 
kartos į kartą, nuolat pirmyn, 
į sieloje neklystamai pažįsta
mą tobulybės tikslą. Poetas 
taikliai apibūdina tautinės sa
viraiškos esmę. Jei Lietuvos

GENTIES NEGARSI GIESMĖ

Tekėjo per lauką duobėtu gyvenimu 
genties negarsi giesmė.
Gal nukrito koks žodis į raudą ar dainą: 
lapelis į temstančius vandenis.

. < . *

Vaikai musų gimė. 
Darbai mūsų mirė.
Išgąsdintas laikas vis lakstė 
po keturias mūsų pasaulio šalis.

IŠ TOLO ATPLAŪKIA

Iš tolo atplaukia, 
atplaukia iš tolo 
ir šaukia, ir šaukia, 
ir šaukia namolio.

Ir šaukia namolio, 
ir šaukia, ir šaukia, 
prie žemės, prie molio, 
kur laukia — nelaukia.

Kur laukia — nelaukia 
apniūkusios girios, 
kur pėdos per la ūką 
kaip sielvartas gilios.

Kur diemedžio šilkas 
po gęstančiu langu 
ir vieškelis šiltas 
kaip tiltas į dangų.

Kaip tiltas į dangų, 
į saulės verdenę, 
kaip siūlas tarp rankų 
į tolstančią žemę.

SESUO TYLIOJI, RUDENINE ŽOLE

Sesuo tylioji, Rudenine žole!
Tenai, už miško dunkso tie namai, 
kuriuos prisiminimais glamonėju. 
Palikit nakčiai praviras duris.

Sesuo tylioji, rudenine žeme! 
Prilytos telkšo avinėlio pėdos, 
ir tu jau nieko man nebesakai, 
kai, gert ištroškęs, aš prie jų klaupiuos. 
Sesuo tylioji, žvaigžde rudenine!

Žalios bangos ritasi per Lietuvą — 
žalias gaivalingas uraganas. 
Pliūpteli žalia žolė kaip lietūs. 
Žalos karvės po tą žolę ganos.

Žalios žuvys, ežerai ir pilys. 
Žalios samanos ant kuorų želia. 
Žalias pienas pro koštuvą pilas. 
Žalias audeklas per veją žalią.

Naktimis žaliais žaibais žaibuoja. 
Prislopintas tolimas griaustinis. 
Medžiai kaip jausmai įsisiūbuoja. 
O lietus — ir žalias, ir auksinis.

Gimsta vasara iš žalio gando. 
Naktys traukias į dienų pavėsį. 
Upeliukuose vaikai triukšmingai gaudo 
šeštą Zodiako ženklą — žalią vėžį.

O TĖVIŠKE... I

O tėviške, laukų drugeli margas!
Jau tavo pieva — mano atmintis, 
kur tu skraidai skambi, lengva, spalvinga 
kaip atlaidų skarelės parugėm.

■tiįiaua 
O tėviške, nuvirtęs vartų stulpe, 
nulūžęs šaukšte, peili be kriaunų, 
takeli, dingstantis vaikystės soduos, 
kur šviečia motinos graži galva.

O tėviške, suskilus tėvo klumpe, • . ...
puodeli šilto pieno vakare.
sesers maldaknyge, elementoriau, <
į dilgėles nukritęs obuoly.

O tėviške, drugeli mano margas! 
Po tavo sutrūnijusiu slenksčiu 
lig šiol dar guli stebuklingi žodžiai, r
kurių turbūt jau niekam nebereiks. .

O tėviške, laukų drugeli margas!
Jau tavo pieva — mano atmintis, 
kur tu skraidai skamba, lengva, spalvinga, 
kaip atlaidų skarelės parugėm.

esmę išsireiškiam per dainą, 
tai ta daina yra džiaugsmo 
giesmė ir liūdesio rauda tuo 
pačiu metu. Mūsų žodžiai, 
kaip sėklos, krenta į tautos 
epo vagas ir tikimės, kad „gal 
nukrito koks žodis į raudą ar 
dainą”. Kūrinys kupinas pa
našių priešpastatymų: mirtis 
šalia gimimo, temstantys van
denys šalia vienas kito su 
skaisčia saulės verdene, čia 
sielvartas ir džiaugsinas — 
vienas polius vis šliejasi prie 
priešingojo. Kartais prieštara
vimas sutelpa ir viename vie
ninteliame žodyje. Štai ketvir
toji dalis apie vėžį. Kaip Zo
diako ženklas, vėžys — tai gy
vybinės jėgos simbolis, tačiau 
vėžiu pavadinta ir pavojin
giausia žmonijos liga. O kas 
gražiau gamtos mylėtojui už 
gėles? Bet ir čia — lietuviai 
prideda triraidį priešdėlį, o iš 
grožio esmės žodis virsta kar
čia dil-gėle.

Šitaip metaforoje aptaręs 
tautos istorinę esmę, poetas 
prabyla apie tai, kaip jis da
bartyje mato jos santykį su 
savo’ praeitim. Marcinkevičiui 
šį santykį nusako slogus ilge
sio jausmas. Šiandienos lietu
vio sieloje nenutildomai gau
džia įgimtas balsas, kuris 
„šaukia namolio prie žemės, 
prie molio, kur laukia nelau

Justinas Marcinkevičius
• 1

Tėviškės giedojimai
Padėki man iš visko, kas yra, 
surinkti savo veidą, balsą, sielą, 
kad vėl sugrįžčiau toks, koks išėjau.

ŽALIAS VĖŽYS

kia apniūkusios girios”. Bet gi
liau įsiklausius, išgirsti, kad 
šauksmas ateina iš aukščiau, 
kad link tikrųjų mūsų tautos 
ištakų veda šiltas vieškelis į 
dangų.

Antrosios dalies eilutėse nu
tapyta nuolatinė žemiškojo ir 
dieviškojo žmogaus prado ko
va. Siekdami dangiškosios to
bulybės, esame šaukiami pa
likti žemišką būtį ir išskleisti 
grynai dvasiškus sparnus, bet 
nuolat atsimušame į tikrovės 
ribas. Kad ir kiek pakylame 
saulės gyvastingosios versmės 
link, visuomet riša mus su že
miškaisiais namais tas trapus 
ir silpnas „siūlas tarp rankų”.

Tikrieji žemiškai įkūnytos 
lietuviškos sielos namai tūno 
prisiminimų ūkanoj. Lietuvį 
didžia dalimi apibūdina istori
ja. Ji didinga, garbinga ir mil
žiniška — gal net per milži
niška tam, kad jaustųsi vi
siškai sava. „Palikit nakčiai 
atviras duris”, — šaukia Mar
cinkevičiaus žodžiais poetinė 
lietuvaitė. Aš noriu grįžt į at
mintyje aukso raidėmis įra
šytą gilios senovės didybę. Bet 
kelias į didybę ilgas ir painus, 
o pakeliui tyko kliūtys. Pake
liui prisimenam močiutės pa
saką apie vandenį iš avinėlio 
pėdos. „Su kuo sutapsi, tuo ir 
tapsi”, arba, „ką gersi, tuo pa

virsi”, — byloja prosenelių iš
mintis. Ir kaip taikliai šis 
vaizdas nusako lietuvių tautos 
nūdienę tikrovę! Tai išeivįjos 
nenusakomos valios pastangos 
atsispirti didžiųjų kraštų kul
tūros įtakai, Icad išlaikytume 
savąją. Lietuva taip pat dar 
nėra saugiai atsistojusi tvirtoj 
savimonės sausumoj. Visai ne
seniai išsikrapštė mūsų tėvy
nė iš sovietnuodžių liūno ir 
kiekvienas žingsnis pakeliui į 
ateitį — lemtingas, kiekvie
nam žingsny — daugybė klyst
kelių. Mūsų dar toli gražu 
neužtikrintos ateities akivaiz
doje girdime tautos šauksmą: 
„sesuo, tylioji žvaigžde rude
nine, padėki man iš visko, kas 
yra, susirinkti savo veidą, balsą, 
sielą”.

Sakytume, kad ligšiolinis 
vaizdas gan niūrus, bet „Tė
viškės giedojimai” iš esmės — 
optimistiškas kūrinys. Ketvir
toji dalis — žalia! Gimties, vil
ties ir gyvybės spalva! Žais
mingas atgimimas nuvilnyja 
eilėraščio eilutėmis ir pamini 
niūrią, griaustiniais ir žaibais 
tolstančią, audrą kaip būtiną 
ir neatskiriamą gyvasties 
pirmtakę. „Gimsta vasara iš 
žalio gando, naktys traukiasi į 
dienų pavėsį, upeliukuose vai
kai triukšmingai gaudo... žalią 
vėži”

Penktoje kūrinio dalyje su
grįžta pirmų trijų dalių rimtis. 
Dabar jau mūsų tėviškė pie
šiama, kaip lengvesnė ir spal
vingesnė atmintis, per atlai
dus nušvitusia iššvarinta dva
sia. Čia skausmingi, bet tuo 
pačiu ir iki Širdies gelmių pa
žįstami, sulūžusio šaukšto, 
peilio be kriaunų, nuvirtusio 
vartų stulpo ir įskilusios su
dėvėtos tėvo klumpės įvaiz
džiai. Pagarbi praeitis, nors ir 
aplūžus, apdulkėjus, dar šian
dien išlaiko savo vertę ir nuro
do į stebuklingus žodžius, ku
rie užkasti po sutrūnijusiu na
mų sodybos slenksčiu. Marcin
kevičiaus lietuvis tiki, kad dar 
gyvi tie stebuklingi žodžiai, 
kurie pamaitins ir įkvėps lie
tuvio sielą ateities didybei. 
Tiki, bet užbaigia šį kūrinį ir 
vėl savotiškai paneigdamas ką 
tik pakeltą šviesią vilties vė
liavą, kai ištaria, kad tų ste
buklingų žodžių „turbūt jau 
niekam nebereiks”. Ir toliau 
teka „duobėtu gyvenimu gen
ties negarsi giesmė”...

Ar tų gyvybės žodžių tikrai 
jau niekam nebereiks? Kūri
nio paskutinį skyrybos ženklą 
— tašką arba klaustuką — de
dame kiekvienas asmeniškai, 
kiekvienas sau.

Nukelta į 2 psl.
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Poetas Justinas Marcinkevičius

Justinas Marcinkevičius

„Dainava”

Justinas Marcinkevičius yra 
vienas talentingiausių paverg
toje Lietuvoje išaugusių rašy
tojų: poetas, dramaturgas, 
vaikų literatūros kūrėjas, be
letristas. Jis gimė 1930 m. 
Važątkiemio kaime. Mokėsi 
Prienų gimnazijoje, 1954 m. 
Vilniaus universitete baigė 
lietuvių kalbos ir literatūros 
studijas. 1953-1959 m. dirbo 
„Genio” ir „Pergalės” redakci- 

-jo^ęį. J959-1960 m. buvo Rašy
tojų sąjungos sekretorius, 
1960-1965 m. — pirmininko 
pavaduotojas.

Eilėraščius spausdinti pra
dėjo 1953 m. Pirmuose dvie
juose jo poezijos rinkiniuose 
buvo apstu gyvenamo laiko 
dvasia persunktos publicisti
kos, retorikos, bet jau „Medi
niuose tiltuose” ir ypač „Lieps
nojančiam krūme” poetas pa
suko į tikruosius poezijos šal
tinius: į asmeninius, gamtos 
meilės ir subtilius tėvynės 
grožio išgyvenimus. Tyru poe
zijos grožiu suspindi bulviaka;

Šiek tiek apie kompozitorių 
Joną Tamulioni

Kompozitorius Jonas Tamulionis.

Kompozitorius, vienas ryš
kiausių chorinės muzikos kū
rėjų, ispaniško temperamento 
lietuvis. Paradoksalu, tačiau 
Lietuvoje jo muzika skamba 
rečiau nei įvairiuose konkur
suose pasaulyje. Kartu J. Ta- 
mulionį galima vadinti ir bene 
daugiausiai tarptautinių lau
rų turinčių lietuvių kompozi
toriumi (daugiau nei keturias
dešimt įvairių prizų, pelnytų 
ne tik Lietuvoje, bet ir Švei

sis, kaimo kapinaitės, rude
nėjantis miškas, valtys prie 
ežero, vaiskūs vaikystės pri
siminimai. Ir patriotiniai mo
tyvai čia yra subtilūs, asme
niški.

Poetas giliai įsijaučia į savo 
gimtinės peizažą ir jį stipriai 
lyriškai išgyvena: čia ir dul
kėtas kelias, ir linmarka, ir 
grikių laukas, ir vasarojus, ir 
tiltelio dundėjimas, ir svajonė 
apie neaiškias tolumas...

Ir poemose, ir dramose jau
čiamas lyrinis rašytojo talen
tas, Lyriškumas atgaivina ir 
abstrakčius filosofinius ap
mąstymus. Ne tik eilėraščiai 
ir poemos, bet ir dramos yra 
parašytos rimuotomis ir ne
rimuotomis eilėmis, neišgrą
žintu, kartais šiurkštoku sti
liumi, rūsčiu, pliku žodžiu. To
se nesudėtingose išraiškos 
priemonėse ir yra Justino 

Marcinkevičiaus poetinio brai
žo savaimingumas ir įtaigu
mas.

carijoje, Italijoje, Ispanijoje 
bei kt.). Kuria muziką gitarai, 
akordeonui.

Akordeonas ir buvo tasai 
pirmasis instrumentas, kurį J. 
Tamulionis paėmė į savo ran
kas. Tačiau kurti jam pradėjo 
turbūt ne dėl to. Pirmasis ban
dymas — „Sonarina”— pavy
ko. Kompozitoriūs iki šiol pri
simena, kad netgi Feliksas 
Bajoras Kompozitorių sąjun
gos perklausoje (kurios J. Ta-

Ansamblis susiorganizavo 
1945 m. vasarą Vakarų Vokie
tijoje, Hanau meiste. Pirmieji 
organizatoriai buvo Albinas 
Dzirvonas, Edvardas Danie- 
liūnas (miręs) ir Jonas Juodis. 
Tada dar be vardo chorui va
dovavo stovykloje gyvenantieji 
muzikai: Vladas Adomavičius, 
Stefanija Radzevičiūtė ir Jo
nas Žemaitis. 1946 metais 
choro dirigentu buvo pakvies
tas muz. Bronius Jonušas ir 
tais metais choras pakrikšty
tas Lietuvių Meno ansamblis 
„Dainava” vardu. Ansamblis 
pasirinko kaip savo šūkį — 
„Sū daina į laisvę”. Muz. Bro
niui Jonušui išemigravus 
1949 metais, ansamblio diri
gentu tapo muz. Stepas Sodei
ka, kuris davė ansambliui 
išimtinai lietuvišką kryptį kū
rinių pasirinkime.

1950 metais ansamblis at
sikūrė JAV-se, Čikagoje, kar
tu dalyvaujant ir dirigentui 
muz. Stepui Sodeikai ir reži
sieriui Gasparui Veličkai. 
1995 metais ansamblis šventė 
50 metų gyvavimo jubiliejų. 
Taigi nuo ansamblio įsikūrimo 
dabar jau per 54 metų. An
samblis turėjo 330 koncertų, 
jų tarpe 13 muzikinių veikalų, 
5 klasikines oratorijas, 4 lietu
viškas kantatas, 2 Reųuiem 
Mišias. Ansamblis išleido dvi 
plokšteles: vieną religinių 
giesmių, antrą lietuviškų dai
nų, abi su solistais. Ansamblis 
yra išleidęs taip pat suvenyri
nių plokštelių bei garso įrašų 
įamžinti pastatymus ir kon
certus.

mulionis, kaip prisipažino, la
bai bijojęs) apie ją palankiai 
atsiliepė. „Sonatinos” sėkmė ir 
buvo stimulas, paskatinęs ra
šyti daugiau kūrinių naujai 
atrastam, nenusibodusiam, 
nors ir nelabai vertinamam 
instrumentui. Tačiau po kurio 
laiko pasitvirtino J. Tamulio- 
nio įsitikinimas: nėra blogų 
instrumentų, yra tik blogi 
kompozitoriai ar atlikėjai. J. 
Tamulionio kūriniai akordeo
nui: „Metamorfozės”, „Kont
rastai”, „Rojaus paukščių gies
mės akordeonų orkestrui”, De
šimt etiudų ir kt. bei gitarai: 
11 preliudų, Sonata dviem gi
tarom, ciklas „Gitaros pagar
binimas” parašyti rimtai ir be 
jokių kompromisų „lengvojo 
žanro” instrumentams, tačiau 
jaučiant šių instrumentų pro
fesionalų rimtumą, tembro 
specifiką, technines galimy
bes.

Pastaruoju metu Lietuvos 
koncertų salėse vis dažniau 
skamba J. Tamulionio kameri
niai opusai įvairiems kameri
niams ansambliams. Tarp jų 
— Trio, Dvi reminiscencijos, 
Sonata dviem birbynėm, „To- 
catta diavolesca”, „Rojaus 
paukščių giesmės...”

Kone kiekvienas Tamulionio 
kūrinys polifoniškas. „Turbūt 
kaip ir dauguma esu persirgęs 
'Bacho liga’, prisipažino kom
pozitorius. Vėliau — Šostako-

Ansamblis kasmet atlieka 
menines programas Vasario 
16-tosios minėjimuose bei 
įvairiuose renginiuose, yra da
lyvavęs visose Dainų šventėse 
JAV bei Kanadoje ir dalyvavo 
abiejose Dainų šventėse Lietu
voje, kraštui atgavus laisvę. 
Taip pat ansamblis yra daly
vavęs visose Tautinių šokių 
šventėse, kuriose buvo reika
linga dainų palyda. Ansamblis 
per savo ilgus metus yra atli
kęs koncertus ne vien lietuvių 
publikai, bet ir Amerikos įvai
riai publikai; dalyvavo jung
tiniam chore N.Y. Carnegie 
Hali, koncertavo Chicago Ope
ros rūmuose, Chicago Cultural 
Center, Cicero-Bervvyn Arts 
Council kviečiami surengė pa
statymą „Lietuviškos vestu
vės” ir t.t Ansamblis su pas
tatymais ir koncertais yra tu
rėjęs daug progų keliauti po 
kitus lietuvių telkinius JAV ir 
Kanadoje, ir glaudžiai bendra
darbiavęs su kitais lietuviš
kais vienetais, šokių grupėmis 
iri t.t.

JAV-se buvo šie dirigentai: 
Stepas Sodeika (miręs), Algir
das Šimkus, Petras Armonas 
(miręs), Audronė Simonaitytė- 
Gaižiūnienė, Aloyzas Jurgu
tis, Rasa Šoliūnaitė-Poskoči- 
mienė, Emilija Pakštaitė-Sa- 
kadolskienė, Povilas Mieliulis, 
o nuo 1988 m. — muz. Darius 
Polikaitis.

Ansamblio istorijoje figūruo
ja daug rašytojų, režisierių, 
solistų ir talkininkų; ansamb
lio globėjai yra Irena ir a.a. 
Leonas Kriaučeliūnai, kurie 

vičius ir jo įtakos atspindžiai, 
stipriausiai išryškėję diplo
miniame kompozitoriaus dar
be — Pirmojoje simfonijoje. 
Dabar, jau nutolęs nuo simfo
ninės muzikos, kompozitorius 
neslėpė noro dar kada nors 
prisiliesti prie orkestro. Ta
čiau šiuo metu tai gana su
dėtinga dėl visai elementarios 
ir žmogiškos priežasties: vis 
dėlto kiekvienas kūrėjas no
rėtų išgirsti savo kūrinius ne 
vieną ar porą kartų, kaip kad 
dažnai dabar atsitinka su 
naujomis lietuvių autorių par
titūromis. J. Tamulionis taip 
pat, bent jau kol kas, nelinkęs 
rašyti tik sau.

Kitas labai mėgstamas ir J. 
Tamulionio žodžiais tariant, 
vienas nuostabiausių jam in
strumentų yra choras. Cho
rinė muzika pastaraisiais me
tais sudaro, ko gero, pačią di
džiausią jo kūrybos dalį. Meilė 
chorui gimė dar studijų Pe
dagoginiame institute metais, 
kai bene pagrindinė specia
lybė buvo chorinis dirigavi
mas. Tuomet kompozitorius 
puikiai susipažino su choro 
specifika. Be jokios abejonės, 
svarbu ir tai, kad kūriniai Cho
rui tuoj pat atliekami, jie 
neužsiguli stalčiuje. Netgi at
virkščiai, J. Tamulionis vos 
spėja rašyti pagal pasipylu
sius užsakymus. Negana to, 
Lietuvos kameriniai chorai,

Toronto (Kanadoje) choras „Volungė”.

Toronte 1975 metų rudenį 
įsikūrė lietuvaičių oktetas — 
„Volungė”.

Per penkerius metus „Vo
lungė” džiugino klausytojus 
liaudies bei estradinėmis dai
nomis Toronte, Kanados lietu
vių centruose, New Yorke, Či
kagoje, Jaunimo kongrese. 
Anglijoje bei Vokietijoje.

1980 metais prie okteto pri
sijungė devyni vyrai. „Volun
gė” tapo mišriu choru. 
Palaipsniui platėjo repertua
ras. Savo daina choras pratur
tino ne vieną minėjimą, kon
certą ir vakaronę.

metų metais remia ansamblį 
finansiškai, bei lietuvių insti
tucijos, kurios remia kultūrinį 
darbą, ypač Lietuvių fondas, 
Lietuvių tautos fondas ir kt.

savo repertuare turintys J. 
Tamulionio kūrinių, laimi 
įvairiausius tarptautinius 
konkursus.

Turbūt vis dėlto daugelį ste
bina nežmoniškas J. Tamulio
nio kūrybinis veiklumas. Pra
ėjusiais metais tapęs Lietuvos 
muzikos akademijos menų do
centu, per ataskaitinį laiko
tarpį sukūrė per trisdešimt 
įvairių žanrų kūrinių, tarp 
kurių yra ir „Rapatapa” mo
terų chorui, „Reverciones” gi
tarai solo, „Per Suonare a 
Quattro” gitarų kvartetui ir 
kt. Jo kūriniai jau skambėjo 
ne tik kone visose Europos 
valstybėse (nuo Italijos iki 
Švedijos, nuo Nyderlandų iki 
Jugoslavijos), bet ir JAV, Ja
ponijoje.

J. Tamulionio asmenybė, 
kaip ir jo kūryba bei veikla, 
skleidžia universalaus, jau
čiančio aplinką menininko, įsi
tikinusio, kad „muzika skirta 
klausytojui”, įspūdį. „Gal ir 
senamadiška mano nuomonė, 
bet aš manau, kad ir moder
niausioje muzikoje emocinis 
poveikis turės išlikti”, — ka
daise samprotavo kompozito
rius.

Vieną naujausių komp. J. 
Tamulionio kūrinių, muziką 
poeto J. Marcinkevičiaus žo
džiams „Tėviškės giedojimai”, 
išgirsime Draugo koncerte 
lapkričio 28 d.

„ Volungė”
Toronto lietuvių Prisikėlimo 

parapija su klebonu kun. Au
gustinu Simanavičiumi ypa
tingai šiltai rėmė jauno choro 
pastangas, pakviesdama gie
doti šv. Mišiose ir bažnytinėse 
apeigose.

„Volungei” atsivėrė turtinga 
religinės muzikos skrynia. 
Choro įnašas religinėse šven
tėse bei koncertuose yra labai 
pagirtinas ir liudija jaunesnės 
kartos tikėjimo reikšmės suvo
kimą lietuvių gyvenime.

Nuo 1980 metų choras su
brendo į 50 narių kūrybinį vie
netą, pastoviai tobulėdamas

Genties giesmės
Atkelta iš 1 psl.

Kiekviena lie
tuvio siela, brolių ir seserų 
akivaizdoje, sau tą iššūkį at
sakys pati. Gerti iš avinėlio 
pėdos niekieno neįspėtam, ar, 
kantriai suveržus diržą ir su
kandus dantis, keliauti toliau, 
siekiant tyros, o ne drumzli
nos, tautos dvasios — kiekvie
no keliauninko pasirinkimas. 
Chorai, eilėraščiai, muzika ir 
išmintingi filosofuos žodžiai 
tegali mums priminti klausi
mus, įkvėpti dvasią, priduoti 
spalvingumo galbūt Munkan
tiems vaizdams. Tokie su
sibūrimai, kaip artėjantys trys 
paminėjimai, gali kiekvienam 
priminti, kad nesame pavie
nės, laukuose be ryšio išblaš
kytos, sielos, bet dalyvaujam 
kažkame didesnio ir taures
nio. Gali padrąsinti, bet, kaip 
ir tuos arklius, kartą prie van
dens atvedus, niekas už mus 
negers gyvybės vandens. Pa
tys sau renkamės dvasingumo 
šaltinius šiandieniniame dau
gialypės kultūros pasaulyje, 
kur įvairiausių vertybių per
teklius kartais asmenį per
krauna ir nuvargina, o nepra
turtina.

Galbūt todėl ir prigįjo kadai
se kardu, ugnimi ir krauju 
neštas Kristus mūsų tautoje, 
nes, lyg žvakę įžiebus tamsoje, 
lietuvis išvydo nušvitusiame 
Dievo Žodyje savo paties veid
rodinį atspindį. Lietuvio sielos 
ir Kristaus istorija — tai kru
vini kančios žingsniai vardan 
dvasios ir laisvės. Šitaip nu
žvelgę praeitį, antrojoje dalyje 
choristai visus kviečia džiū
gauti Dievo akivaizdoje, šlovi
nant Jo vardą. „Garbė Dievui 
aukštybėse, o žemėje ramybė 
geros valios žmonėms” skelbia 
džiaugsmingas kompozito
riaus John Rutter „Gloria” pir
masis veiksmas. Antroji šio 
kūrinio dalis kviečia tikin
čiuosius nukreipti žvilgsnį į 
save ir nuolankiai kalba žo
džiu bei muzika: „Dievo Avi
nėli, pasigailėk mūsų”. Trečio
ji „Gloria” dalis vėl grįžta gar
binti. Visas Rutter kūrinys — 
šiuolaikinis, ritmiškai sudė
tingas, žaismingas, bet tuo 
pačiu visuomet pasilieka rim

dainavimo srityje, pasirinkda
mas ir atlikdamas vis sudė
tingesnį repertuarą. Per trum
pą laiką „Volungė” tapo vienu 
geriausių chorų Šiaurės Ame
rikos lietuvių išeivijos tarpe. 
Tai vienintelis choras, sujun
gęs jaunesnio amžiaus lietu
viškos dainos puoselėtojus.

1985 metais choras įrašė sa
vo mėgstamiausias dainas 
plokštelėje, 1986 metais tapo 
Kanados CBC radįjo „Chorai 
Competition” konkurso lau
reatais etninių chorų srityje, 
1987 metais išleido savo antrą 
plokštelę — „Giesmes”.

Nukelta į 3 psl.

tas ir iškilmingas, kaip ir pri
dera, minint dviejų tūkstančių 
metų jubiliejaus progą. Galin
gas pučiamųjų ir mušamųjų 
pritarimas (šiame "kūrinyje 
prie chorų prisidės 4 trimitai, 
3 trombonai, bosas, timpanai, 
mušamieji ir vargonai) sukelia 
muzikinio saliuto jausmą, 
plėšte plėšia sielą iš krūtinės 
ir ragina ją skrydžiui linkui 
dangiškosios tobulybės. Čia 
nebėra niūraus, su esmės ir 
tiesos ar prasmės ieškojimais 
susįjusio, liūdesio. Antroji da
lis — grynas džiaugsmas, Jo 
kelio garbinimas, Dievo gimta
dienio šventė.

Antrojoje, šventinėje dalyje 
klausytojai taip pat kviečiami 
pasidžiaugti ir šlovinti Sutvė
rėją, besiklausydami Jacobus 
Gailus „Haec ėst dies” ir Hen
delio „Alleliua” ištraukos. Šio
je dalyje tautiškos tapatybės 
lobynas papildomas religiniu 
turiniu ir aukštesnių ateities 
idealų kilnia prasme. Antroje 
čhlyje nebėra lietuviškų kūri
nių. Šis ruošėjų pasirinkimas 
simbolizuoja lietuvių tautos 
troškimą jungtis į visapasauli- 
nę žmonijos šeimą ir užtraukti 
vieningu balsu, švenčiant di
dįjį jubiliejų. Šiame chore ne
bėra tautinės tapatybės — čia 
griaudi galingas ir vieningas 
„Gloria”, o žvilgsnis kyla į vie
nalytį, taika ir ramybe pripil
dytą, Kristaus papėdėje su-, 
sibūrusių, idealios žmonių šei
mos įvaizdį aukštybėse.

„Genties giesmės” — chorų 
iš trijų miestų sambūris. Ka
nados ir JAV kraštų daininin
kai pirmą kartą išeivijos isto
rijoje susitelks į bendrą vie
netą ir prabils vieningu balsu. 
Prie Amerikos ir JAV priside
da ir Lietuva, kurios skonį pa
jusime Jono Tamulionio ir 
Justino Marcinkevičiaus me- 
ninių-kūrybinių pastangų vai
siuose. „Genties giesmės” — 
tai neeilinis neeilinio istorinio 
įvykio paminėjimas, kurio at
garsiai (to tikisi programos 
ruošėjai, atlikėjai, bei organi
zatorius Draugas) dar ilgai ai
dės po Šiaurės Amerikos lietu
vių dvasinius aruodus ir juos 
papildys. Gal tie aidai pasieks 
ir vieningos Lietuvos rimtį.
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Dalia Viskontienė — „Volungė”

Clevelando D. Motinos 
parapijos choras įsisteigė 1982 
m. rudenį, klebono kun. Gedi
mino Kijausko, SJ, iniciatyva. 
Chorui vadovauti buvo pak
viesta muz. Rita Kliorienė, 
kuri be pertraukos jam ir va
dovauja. Pagrindinis choro 
tikslas buvo ir yra giedojimas 
bažnyčioje švenčių metu. Iš
skirtinis pasiruošimas skiria
mas Kalėdų Bernelių ir Ve
lykų Prisikėlimo Mišioms, ku
rios visada būna labai įspū
dingom 1991 m. choras išleido 
kalėdinių giesmių kasetę ir 
„compact disc”. Laida buvo la
bai greitai išplatinta ir išpar
duota. Tokiu pat būdu 1995 
m. išleista velykinių giesmių 
kasetė-rtPrisikėlė Jis”.

Choro bažnytinių giesmių 
repertuarą sudaro per šimtas 
giesmių, apimančių lietuvių 
vyresnės kartos kompozitorių, 
pvz. Čiurlionio, Sasnausko, 
Gruodžio, Mikulskio ir kitų

ir

„Volungė”
Atkelta iš 2 psl.

Ateityje, šalia koncertų 
pasirodymų lietuvių rengi
niuose, planuojama aktyviai 
įsijungti į Kanados chorų są
jūdį. Žvelgiant į perspektyvas, 
dėmesys krypsta į dainuojantį 
jaunimą. Savo koncertuose 
„Volungė” vis dažniau pri
glaudžia šeštadieninės lietu
vių Maironio mokyklos vaikų 
chorą, parodydama, kad dai
nos džiaugsmas peržengia 
amžiaus ribas. „Giesmės” 
plokštelėje šis ryšys ypatingai 
gražiai įgyvendintas — tarp 
„Volungės” atliekamų dainų 
įterptos puikiai skambančios 
vaikučių giesmės.

„Volungė” džiaugiasi naujai 
išvystytu bendradarbiavimu 
su jaunais solistais Anita Pa- 
kalniškyte-Puodžiūniene ir 
Jonu Vaškevičiumi. Savo įna
šu yra reikšmingas kompozi- 
torius-akompaniatorius Jonas 
Govėdas. Gerai pažindamas ir 
suprasdamas choro pąjėgumą, 
sukuria kūrinius, kurie chorui 
suteikia progą bręsti chorinėje 
muzikoje.

Ateitis — šviesi. Daug lau
kiama iš šito stipraus energin
go, vieningo, lietuviška dvasia 
dainuojančio vieneto, pasiry- 

'žusio siekti tobulybės.
Išeivijos lietuviai didžiuojasi 

ir džiaugiasi „Volungės” muzi
kiniu bei kultūriniu1 įnašu 
mūsų gyvenime, ypač jai vado
vaujant muz. Daliai Viskontie- 
nei.

„Exultate”
kūrinius ir taip pat įtraukiant 
šių dienų kompozitorių — 
Govėdo, Strolios ir Ritos Klio
rienės kūrybą. Gausu taip pat 
ir klasikų kūrinių, pvz. Han- 
del, Gruber, Schubert, Vivaldi, 
Palestrina, Roman, Pitoni ir 
kt.

Šalia šio pagrindinio tikslo, 
choro veikla ilgainiui išsiša
kojo į kitas sritis, kurios pa
dėjo chorui muzikaliai augti ir 
tobulėti. Pirmieji žingsniai į 
sceną buvo 1985 metais su 
Clevelando tautinių šokių an
sambliu „Grandinėlė”, daina 
palydint kai kuriuos šokius. 
Kitų trejų metų laikotarpyje 
panaši jungtinė programa su 
„Grandinėle” buvo atlikta bent 
keletą kartų. Pirmas savaran
kiškas pasirodymas scenoje 
įvyko 1986 m., atliekant meni
nę programą Vasario 16-tosios 
minėjime Clevelande. 1987 
m., Clevelande švenčiant Lie
tuvos krikščionybės 600 metų 
jubiliejų ir atnaujintos Dievo 
Motinos šventovės šventini
mą, choras giedojo Mišių metu 
ir iškilmingam koncerte, kar
tu su pianistu Antanu Smeto
na atliko Ludvvig van Beetho- 
ven chorinę fantaziją ir dai
nomis palydėjo „Grandinėlės” 
tautinių šokių pynę „Pabaig
tuvių vainikas”. Vasarą išvyko 
į Romą, kur dalyvavo jungti
niame lietuvių chore, iškil
mingai minint jubiliejų.

Tų pačių metų spalio mė
nesį, drauge su Rochester lie
tuvių choru, dalyvavo Roches
ter lietuvių Krikščionybės ju
biliejaus minėjime ir metus 
užbaigė giedodamas jungti
niame chore, Amerikos lietu
vių pagrindinėse jubiliejaus 
iškilmėse Šv. Vardo katedroje, 
Čikagoje.

1988 m. kartu su Toronto 
„Volungės” choru atliko prog
ramą Pasaulio lietuvių IV

MJ

Darius Polikaitis — „Dainava”

Kultūros kongreso užbaigtu- 
vių koncerte. 1989 m. kartu su 
Rochesterio lietuvių choru, 
Dievo Motinos parapijos cho
ras suruošė religinį koncertą 
Dievo Motinos šventovėje, 
Clevelande. Tų pačių metų ru
denį pasitaikė netikėta proga 
pagiedoti kartu su Vilniaus 
universiteto ansambliu jų 
viešnagės proga Clevelande.

1990 m. Dievo Motinos cho
ro vadovės Ritos Kliorienės 
iniciatyva buvo suorganizuo
tas jungtinis Clevelando pa- 
baltiečių choras, pasirodęs bir
želio trėmimų minėjime ir ru
denį atlikęs meninę programą 
tradiciniame pabaltiečių drau
gystės vakare.

1990 m. spalio mėn. kartu 
su Toronto „Volungės” choru 
atliko koncertą Clevelande, 
lietuvių dienų proga. 1993 m. 
Verbų sekmadienį, Prisikėli
mo parapijos salėje, Toronto, 
kartu su „Volungės” choru at
liko religinį koncertą, kurio 
programa buvo pakartota Cle
velande, Dievo Motinos para
pijoje, 1994 m. balandžio 17 d. 
Tais pačiais metais, lapkričio 
mėnesį, atliko programą LKV 
Ramovė Clevelando skyriaus 
rengtame minėjime. 1995 m. 
balandžio 15 d. koncertavo To
ronte, Tėviškės Žiburių šven
tėje, o spalio 22 d. atliko pro
gramą Clevelande, minint 
Dirvos 80-tąją sukaktį. 1996 
m. spalio 13 d. įvyko koncer
tinė išvyka į Detroitą, o 1997 
m. dalyvavo dienraščio Drau
go ruoštame koncerte Čikago
je. Pastaraisiais metais „Exul- 
tate” choras dažnai įvairiomis 
progomis koncertuoja Cleve
lande ir kituose lietuvių telki
niuose. Kaip ir choro pavadi
nimas, kuris reiškia „Džiau
kitės, džiaukitės”, „Exultate” 
skleidžia džiaugsmą ir meilę 
muzikai bei lietuviškai dainai.

Balzeko muziejus kaupia 
geneologijos duomenis

Balzeko Lietuvių kultūros 
muziejus, įsikūręs Čikagoje, 
užima ypatingą vietą Ameri
kos lietuvių bendruomenėje. 
Per daugiau kaip 30 veiklos 
metų jis rodė ir propagavo ge
riausia, ką tūri lietuvių kul
tūra, o taip pdt buvo patrio
tinio judėjimo bei lietuvių po
litinio aktyvumo vardan tė
vynės laisvės, centru.

Sovietines eros pabaiga Lie
tuvoje leido muziejui pradėti 
kūrybingą dialogą su kultū
rinėmis institucijomis, meni
ninkais ir “mokslininkais Lie
tuvoje. Muziejus priimame tik 
Lietuvos menininkus, bet taip 
pat ir studentus, ir ty
rinėtojus, kurie naudojasi jo 
biblioteka ir archyvais. Muzie
jus pristato Lietuvos politi
nius vadovus Čikagos visuome
nei ir šie vizitai padeda kurti 
stiprius pamatus tolesniam 
naudingam bendradarbiavi
mui.

Pagrindinis muziejaus tiks
las — saugoti ir vystyti lietu
vių kultūrą, meną, istoriją ir 
kalbą Amerikoje, o taip pat 
stiprinti ryšius tarp Lietuvos 
ir Amerikos kultūrinių įstai
gų. Muziejus prisimena ir 
stengiasi. įamžinti visus, pri
sidėjusius prie Lietuvos ne
priklausomybės atgavimo.

Muziejuje yra Imigracijos is
torijos skyrius ir Lietuvos 
Amerikos geneologijos draugi
ja. Imigracijos istorijos ir ge
neologijos skyriaus tikslas yra 
rinkti, kataloguoti ir kaupti 
informaciją bei dokumentus, 
susijusius su Amerikos lietu
vių imigracija. Ši informacija 
yra labai svarbi asmenims, 
kurie tiria savo šeimos istori
jas, o taip pat mokslininkams, 
tyrinėjantiems imigracijos is

toriją bei Amerikos ir Lietuvos 
istoriją ir sociologiją.

Skyrių 1984 m. įkūrė Mil- 
dred Kletz. Iki tol skyrius ne
turėjo organizuotos geneolo- 
ginės sistemos. Molly rinko 
užuojautas iš laikraščių, dirbo 
archyvuose. Vėliau, prisidėjus 
Jessie Daraškai, skyrius ga
lėjo atsakyti į daugiau prašy
mų ir toliau organizuoti Bi
bliotekos geneologijos šalti
nius. 1987 m. Jessie Daraška 
sudarė išsamų šaltinių kata
logą, kuris žymiai pagerino 
skyriaus efektyvumą.

Imigracijos istorijos skyrius 
naudojasi turtinga muziejaus 
bibliotekos medžiaga. Bibliote
ka yra didžiausias lietuviškas 
tyrimų centras už Lietuvos 
ribų, turintis daugiau kaip 
40,000 pavadinimų knygų lie
tuvių ir anglų kalba. Archyvis: 
tai renka ir kataloguoja me
džiagą šioje vis augančioje ko
lekcijoje, apimančioje: lietu
viškas enciklopedijas, daugiau 

‘kaip 1,500 istorinių ir dabarti
nių periodinių leidinių, foto
grafijas, dokumentus, užuo
jautas, informacijos žinynus, 
žurnalus ir kalendorius, že 
mėlapius ir kitus, su geneolo 
gija susijusius, dokumentus 
Naudojantis šiais šaltiniais 
atliekami lietuviškų pavar 
džių tyrimai ir miestų (kaimų) 
Lietuvoje tyrimai.

I Lietuvos Amerikos geneo
logijos draugiją kreipiasi labai 
daug žmonių, kurių seneliai 
ar proseneliai atvyko į Ame
riką. Jie nori plačiau sužinoti 
savo šeimos istoriją, ištakas ir 
susirasti savo gimines tiek 
Lietuvoje, tiek Amerikoje. Rei
kia daryti pavardžių tyrimus, 
kadangi dėl įvairių priežasčių 
pavardės buvo „suameriko- 
nintos”. Atsekame kaimų ir 
miestelių pavadinimus, pažy
mime juos žemėlapyje.

Atvykę į Ameriką XX a. 
pradžioje, labai dažnai vienos 
šeimos nariai, ieškodami dar
bo, pasklisdavo po įvairias val
stijas ir šeimos ryšiai nu
trūkdavo. Praėjus keletui 
dešimtmečių, žmonės pradeda 
ieškoti savo pusbrolių ir pus
seserių. Geneologijos skyrius 
gauna daug laiškų ir iš Lietu
vos su prašymais padėti su
rasti gimines, su kuriais ryšiai 
nutrūko karo arba sovietiniais 
metais. Ir čia informacijos gali 
suteikti didelis užuojautų ka
talogas, pradėtas kaupti nuo 
1966 m. Šiuo metu jį sudaro

Rita Kliorienė — „Exultate” 

daugiau nei 50,000 užuojautų. 
Daugiausia užuojautos yra iš 
populiaraus Čikagos lietuvių 
laikraščio Draugas ir kitų lie
tuviškų laikraščių, leidžiamų 
JAV, Kanadoje, Australijoje, 
Argentinoje ir kituose kraš
tuose, taip pat ir vietinių 
anglų kalba leidžiamų laik
raščių. Muziejaus pagalbinin
kai, aptikę žinutes su lietu
viškom pavardėm, siunčia jas 
mums ir mes įtraukiame jas į 
katalogą. Iš užuojautos daž
niausiai sužinoma daug infor
macijos: paskutinį adresą, vai
kų vardus ir pavardes, kitų gi
minių pavardes. Pagal šias pa
vardes galima daryti tolesnes 
paieškas. Jau dabar ne vie
nam JAV ir Lietuvųje gyve
nančiam piliečiui padėjome 
sužinoti pradinę informacįją ir 
taip pat suradome seniai pra
rastus gimines.

Kreipiamės į visų lietuviškų 
laikraščių skaitytojus, puo
selėjančius lietuvių kultūrą ir 
besidominčius savo praeitimi. 
Suradę bet kokio laikraščio 
užuojautų skyrelyje lietuvišką 
pavardę ar gavę informacijos 
iš kitų šaltinių, siųskite į Bal- 
zeko Lietuvių kultūros muzie
jaus geneologijos skyrių. Taip 
padėsite kaupti užuojautų

Loreta Mizarienė
Geneologijos skyriaus vedėja

Balzeko Lietuvių kultūros muziejuje. Iš kairės: Loreta Mizarienė, 
Lina Jančiukaitė.

NAUJAS MOKSLIŠKAS 
ŽURNALAS 
LIETUVOJE

1999 metais rudenį buvo 
paskelbtas pirmas naujo mo
ksliško žurnalo pavadinto Ar- 
chivum Lithuanicum tomas. 
Vyriausias redaktorius yra 
Giedrius Subačius. Šio tomo 
pratarmėje aiškiai nustatomi 
naujo žurnalo tikslai. Archi- 
vum Lituanicum kaip tradi
cinės filologijos žurnalas, yra 
skirtas senesnių lietuviškų 
raštų šaltinių, tų raštų sąsajų 
ir apskritai genezės studijoms. 
Bet tai tik vienas žurnalo pro
filio bruožas: ‘ Kita vertus, Ar- 
chivum Lituanicum skiriamas 
ir socialinei lietuvių kalbos is
torijai’.

Sujungęs filologinį ir socio- 
lingvistinį aspektus šitas žur
nalas yra unikalus leidinys: 
informuoja apie lietuvių rašo
mosios kalbos istoriją, lietuvių 
bendrinės kalbos formavimo 
idėjų istoriją ir senesniųjų lie
tuviškų tekstų filologinę ana
lizę.

Siame pirmame tome, pas
kelbti septyni stambūs straip
sniai. Skyriuje „Publikacijos” 
spausdinamas Dainoros Po
ciūtės darbas ‘Rankraštinės 
giesmės Ganieliaus Kleino 
giesmyne’. Paskutinėje dalyje 
pateikiama penkiolika „Re
cenzijų” apie svarbias knygas, 
neseniai pasirodžiusias ir su
sijusias su žurnalo tematika. 
Ypač įdomi Subačiaus recenzi
ja apie John H. Fishet','Tfte 
Emergence of Standard Eng- 
lish. kadangi ten pateikta 
medžiaga ir apie lietuvių ben
drinės kalbos išsivystymą.

Archivum Lituanicum 1: 
1999, 275 psl., leidžiamas kar
tą per metus. Redakcija : Lie
tuvių kalbos institutas, Anta
kalnio g. 6, LT 2055 Vilnius, 
Lietuva.

Alfred Bammesberger
Katholische Universitaet

D 85071 Eichstaett, 
Vokietija

katalogą, kuris suteiks infor
macijos ateinančioms lietuvių 
išeivių kartoms. Muziejaus 
adresas: 6500 South"" Pulaski

Road, Chicago, IL 60629, tel.: 
773-582-6500, fax: 773-582- 
5133.
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Jaunieji kūrėjai, dalyvavę „Pavasario rudenį” vakare, su Lietuviu rašytoju draugijos pirm. Stase 
Petersoniene (pirmoji kairėje).

»

Pavasaris rudenį
Taip vadinosi poezĮjb'S’vaka- Sigitos Lukauskaitės eilė- 

ras spalio 15 d. Jaunimo c&tk 
tro, Čiurlibnio galerijoj.

Pavasarišką spalio penkta- Gaidžf 
dienį Čiurlionio galerija buvo 
pilna poezijos mylėtojų. Aplin
ka labai romantiška: ant sta
liukų dega žvakutės, šypsos 
gėlių vazonėliai, žėri įvairia
spalviai rudens lapai, o prie tų 
staliukų sėdi šventiškai pasi
puošusi publika.

Stasė Petersonienė, Lietuvių 
rašytojų draugijos pirmininkė; 
atidarydama šį vakarą, paste
bi, kad jaunieji kūrėjai, šio va
karo programos atlikėjai — 
pavasaris, o pusė publikos — 
r'udenėjantys vyresnieji'— bet * 
juos visus jungia poezija.

Vakarui vadovauti pakvie
čiama aktorė Audrė Budrytė, 
kuri labai vaizdingai pristato 
kiekvieną poetą.

Aktorė Audrė Budrytė.

Audre vakarą pradeda vo
kiečių poeto Rilkės žodžiu jau
najam poetui.

Viename laiške jaunam poe
tui Rilke rašo:

„Didžiai gerbiamas pone,
Klausiate, ar Jūsų eilės ge

ros. Siuntinėjate jas žurna
lams. Lyginate jas su kitais 
eilėraščiais ir nerimaujate, kai 
kuri nors redakcija Jūsų eilių 
atsisako.

Prašau Jus, liaukitės, Jūs 
dairotės išorėn, o dabar to 
Jums visų pirmiausia nevalia 
daryti. Niekas negali Jums 
patarti ir padėti, niekas. Yra 
tiktai vienas būdas. Eikite į 
save. Ištirkite priežastį, ver
čiančią Jus rašyti; ištirkite, ar 
ji suleidusi savo šaknis giliau
sioje Jūsų širdies vietoje, pri
sipažinkite pats sau, ar įnir
tumėte, jeigu Jums būtų ne
leidžiama rašyti. Tatai visų 
pirmiausia: paklauskite pats 
save tyliausią savo nakties va
landą, ar privalau rašyti? Kas- 
kitės į save, iki rasite gilų at
sakymą. Ir jeigu jis būtų tei
giamas, jeigu galėtumėte atsi
liepti į šitą rimtą klausimą 
tvirtu ir paprastu 'Privalau’, 
tai kurkite sėvo gyvenimą va
dovaudamiesi šia būtinybe. 
Jūsų gyvenimas ligi pat savo 
nereikšmingiausios ir men
kiausios valandos turi tapti to 
siekio ženklu ir liudijimu”.

Paryžius,
1903 m. vasario 17 d.

■aščius skaito sesutė Ramona. 
''Sigita Lukauskaitė šių metų 

poezijos konkurse 
laimėjo pirmą vietą. Ji gimė 
Anykščiuose, užaugo Panevė
žy ir nuo mažų dienų rašo poe
ziją. Mėgstami poetai: Onė 
Balikonytė,' Vytautas Mačer
nis, Vytautė Žilinskaitė.

Sigita Lukauskaitė Balio 
Gaidžiūno poezijos konkurse 
1998 m. už eilėraštį „Lietaus 
išpažintis” laimėjo pirmą vie
tą. Šį vakarą sesutė Ramona 
skaitė 3 Sigitos eilėraščius: 
„Įsimbijozinis jausmas (dedi
kuotą močiutei).

Dabar matau jos ramų
veidą, 

Išgyvenu jaukumą amžiaus 
Pamylėtą žydrumu. 
Sustingęs šitas palikimas 

išaugino 
Tatai, kas manyje yra

žmogus 
„Lietaus išpažintis” ir „Kai”. 

Vilija Vakarytė Gaidžiūno 
poezijos konkurse 1997 metais 
laimėjo trečią vietą. Vilija pa
auglystėj mėgdavo eiliuoti, 
įkvėpta Vermonto Neringos 
stovyklos gamtos. Paskatinta 
poeto Leonardo Andriekaus, 
skaitė savo eiles Kennebunk- 
port lietuvių suvažiavime; šio
mis dienomis Viliją skatina 
Stasė Petersonienė.

Vilijos eilėraščiai buvo at
spausdinti Laiškai lietuviams 
žurnale. Ji iš profesijos yra 
gailestingoji sesuo, bet po pir
mos viešnagės Lietuvoj pra
ėjusią vasarą vėl kilo noras 
rašyti. Mėgstami poetai: Ka
zys Binkis, Salomėja Nėris, 
e.e. cummings.

Vilija Vakarytė paskaitė 2 
patriotinius eilėraščius „Lietu
va” ir „Sapnai”.

Dijąna Giedgaudaitė laimėjo 
trečią vietą Gaidžiūno poezijos 
konkurse 1997 metais.

Studentavimo dienomis ra
šydavo dainų tekstus, dainuo
jamą poeziją, įvairaus pobū
džio straipsnius. Dijanos da
bartiniai eilėraščiai yra dau
giau privatūs. Pasikeitus gy
venimo aplinkybėms, pagauta 
naujų jausmų, vėl pradėjo 
rašyti, tapusi motina. Jos eilės 
skirtos dukrelei Beatričei. Di- 
jana tai vadina „namų” eilė
raščiais. Mėgstami poetai: Al
gimantas Mikuta, Jurga Iva
nauskaitė.

Ričardas Spitrys rašo, įkvė
pimo pagautas, kai tik kyla 
mintys. Dažniausiai šis kūry
binis procesas vyksta važiuo
jant automobiliu. Ričardas 
Spitrys Balio Gaidžiūno pat
riotinės poezijos konkurse 
1997 m. laimėjo pirmą vietą.

Poezijos vakare Ričardas 
Spitrys skaitė 3 eilėraščius: 
įAš dykumoj klajoju”, „Vai
kams”, „Ruduo”.

Nuo vaikystės dienų Nijolė 
Gražulienė rašo poeziją. Nu
tarė vienu metu tik lietuviškai 
rašyti, bet kai eilėraštis min
tyse bręsta, nėra pasirinkimo, 
kokia kalba jis gims. Pats 
eilėraštis tai diktuoja. Nijolė 

Gražulienė skaitė eilėraščius 
iš savo poezijos leidinio Susi
pynę pasauliai. Jos kūrybos 
motyvai — susipynusios žmo
gaus būties problemos. Mėgs
tami poetai: Vladas Šlaitas, 
Vytautas Mačernis, Alfonsas 
Nyka-Niliūnas, Julius Kele
ras.

Daiva Karužaitė rašo poe
ziją lietuviškai ir angliškai, ji 
taip pat yra dailininkė. Ją pa
gauna žodžių, sakinių ritmai, 
ir todėl ji kartais išlieja savo 
jausmus poeziniam kontekste, 
o ne drobėj.

Kai tapo, jaučiasi visiškai 
kitoks ritmas, nebe žodžių, o 
judesio. Daiva mėgsta kaita
lioti išraiškos formas.

Taigi, pats poetas ne visuo
met gali nustatyti, kaip tas 
kūrinys gimsta, ir kuo jis taps.

Poetas Vainis Aleksa.

LIETAUS IŠPAŽINTIS

Šlama ir tykšta 
Laisvi ir grakštūs,
Supasi vėjyje, 
Skruostą paliečia.
Akmeniui dainą,
Žolei gyvybę,
Medžiui dainą,
Tau troškimą 
Savo kristalo delnu
Paryčiais numojo.

Nuogos Mūsų erdvės, 
Basos poetų kojos, 
Kvepia žemės rojus, 
Nepažintas kūno,
Kvepia vasaros 
Gėlės, šienas, gojus.

Man graži buvai,
Švari, kaip popierius 
Prieš įkvėpimą.
Tavyje išsikerojo
Mano metai ir svajonės 
Gražūs buvome su tavimi, 
Visatos rojai buvo
Gimti Tėvynės kloniai.

Galbūt toli dabar
Tas kraštas...
Pabalę obelys, žibutės, 
Paukštės devynbalsės...
Sūpynėse, beržų alėjoje — tyla, 
Toli girdėti šuns rauda.
Taip po lietaus Tėvynė tyli, 
Taip tyli sūnus palaidūnas
Ir tas, kuris šitą kraštą apleidęs, 
Ramybė atgavo tik po 
Vaivorykštės pašvaiste.

Tapybiška sekmadienio 
popietė

Los Angeles Šv. Kazimiero 
parapijos salėje sekmadienio 
popietė dažniausiai priklauso 
„dievaičiui Pokyliui”, pagal vi
sus senovės lietuvių pa
pročius. Suprantama, ne tik 
puotauti, bet ir lėšoms — lab
darai ar veiklai — sukaupti. O 
dailės paroda — jau yra rete-

Kartais Vainis Aleksa ruo
šiasi kurti autobiografines ei
les, o berašant jaučia, kad kū
rinys nukeliauja nuo numaty
to tikslo, atsiranda visai ne
tikėtoj erdvėj. Eilėračio rašy
mas tampa kelione, ir Vainis 
stengiasi įprasminti tai, ką toj 
kelionėj atranda.

Vainis yra rašęs angliškai, 
bet^rįžta-vKprie lietuvių kal
bos; tai jo artimų žmonių, 
šeimos kalba, ir visi svarbiau
si gyvenimo momentai atsive
ria toj kalboj. Nors anglų kal
bos valdymas tobulesnis, lie
tuvių kalba jam yra gilesnė.

Vainis pasakoja „Esi neįdo
mus išorine prasme, kai rašai; 
intensyvesnis gyvenimas 
vyksta, bet stebinčiam iš ša
lies to nematyti ir atrodo, kad 
nieko nevyksta. Tuomet stebi 
kasdienes detales, galvoji kaip 
tiksliau jas apibūdinti. Atrodo 
kitiems, kad tavo gyvenimas 
yra labai nuobodus”.

Vainis Aleksa paskaitė savo 
naujai sukurtą poemą „Šmi- 
kis”. Tai, kaip jis pats sakė, 
kažkas panašaus kaip poeto 
Martinaičio „Kukutis”.

„Dėkojame poetams ir ra
šantiems žmonėms, taip pat 
visiems už atsilankymą. Susi
pažinkime artimiau su šio va
karo dalyviais, nepamirškime , 
jų, ieškokime spaudoj ir skai
tykime jų eilėraščius. Skatin
kime ir palaikykime jų kū
rybinius baiidymus, padėkim 
jiems statyti savo kelią”.

Šiais žodžiais Audrė Bud
rytė užbaigė poezijos vakarą 
„Pavasaris rudenį”. Poetai bu
vo apdovanoti gėlėmis, kurias 
įteikė Lietuvių rašytojų drau
gijos valdyba ir M. Remienė, 
LB Kultūros tarybos pirmi
ninkė. g_y_

Sigita Lukauskaitė 

nybė. Ji, mat, nepraktiška.
Ir pasakysiu, jeigu ne ateiti

ninkų organizacija (su kuria 
nieko bendra neturiu), toji ne
praktiška retenybė būtų tapu
si dar retesnė — netgi visišku 
dailės išnykimu mūsų tarpe. 
Kai pasidairai amerikiečių 
meno pasaulyje, tapyba vis 
dėlto ramių ramiausiai egzis
tuoja šalia visokio rėksmingo 
konceptualistinio avangardo: 
instaliacijų, filosofuojančios 
pornomanijos, išradingo ir ba
nalaus išdaigavimo. Nieko ne
padarysi, toks laikmetis.

Spalio 31 d. sekmadienį, 
minimoje’ salėje, ateitininkų 
dėka, aliejumi nutapytus kū
rinius eksponavo retai pasiro
danti dailininkė Jina Leškie- 
nė. 20 darbų — įvairaus dy
džio, įvairaus stiliaus, tačiau, 
be kelių išimčių, su vyrau
jančia saulėtų sekmadieninių 
spalvų gama. Taip pat siu
žetais, manyčiau, tradiciškai 
mėgstamais dorovingai išau
klėtuose lietuviuose. Leškienė 
nėra formaliste. Ji stengiasi 
dailiai apipavidalinti tai, kas 
jos pasaulėjautai brangu, gra
žu. tik retsvkiais kukliu mas-

prie savo

Tęsiami lietuviškos kultūros 
renginiai

Lietuvos ambasada Va
šingtone lapkričio 7 d. surengė 
įžymaus lietuvių poeto Ber
nardo Brazdžionio poezijos po
pietę. Į Vašingtoną poetą at
lydėjo žmona Aldona ir anūkė.

Poetas Brazdžionis su gąu- 

Poetas Bernardas Brazdžionis.

tu pasiduodant vaizduotei.
Taip ir vaikščiojau salėje, 

pakartotinai žiūrėdamas, tai į 
vieną, tai į kitą darbą. Iš
girdęs vieno gerbiamo žiūrovo 
pastabą, jog čia matomas tam 
tikras „sustingimas”, ėmiau 
ieškoti to, kuo galėčiau pa
neigti šią mintį. Vienur kitur 
paveikslams kenkia spalvų 
pusiausvyros bei kontrastų 
stoka, net ir pasimetimas 
kompozicijoje. Vis dėlto, mano 
mėgėjiška išmone, jau parduo
toj didokoj drobėj „AHegro” 
drąsiai stilingai, tinkamu ko
loritu, įamžintas muzikinis 
šokėjos judesys, anot R. M. 
Rilkės „Schvvung der Figur”. 
Tai jau Jinos Leškienės lai
mėjimas! Patiko man ir 
„Temsta”, kur iš tamsesnių 
spalvų derinio būrelis žmonių 
žiūri į blyškią saulę. Ir jaukiai 
kalėdinė „Žiema”, ar* „Mer
gaitė su kanklėmis” (dėl 
glaustai vieningo piešinio, 
spalvų darnos). Ir „Rudens 
vėjas”, ypač stebint iš toliau, 
ir „Sode”, ar „Giraitė”.

Potėpiams Leškienė negaili 
dažo. Kaip ji nurodė pasisa
kyme, anksčiau tapydavo ab
straktus, veikiama tada ma
dingo abstraktaus ekspresio
nizmo. Šioje parodoje matome 
lyg ir pusiau abstrakčias kom
pozicijas, ir aiškiai siužetinius 

siai į popietę susirinkusiais 
Vašingtono, Baltimorės apy
linkių lietuviais, konferencijos 
„Dovana Lietuvai” dalyviais 
pasidalino kūrybinio kelio 
prisiminimais, skaitė savo 
poeziją. „Nenoriu ir negaliu

tapinius, ar net realistines 
iliustracijas — „Šokėja” ir 
„Sadutė”.

Parodą atidarė L., A. Ateiti
ninkų skyriaus pirmininkė 
Dalilė Polikaitienė. Trumpai 
dailininkę apibūdino Raimon
da Kontrimienė, nurodydama, 
kada dailės studijas baigusi 
Omahos unįversitete. Kelis.sa- 
kinius tarė ir pati tapytoja: 
mėgstanti aliejinius dažus, 
nors jie karitais džiūsta ištisą 
pusmetį. O Į išdžiūvę,pusmeti. (Ji išdžiūvę, manau, 
ilgai išlieki spindinčiai raiš
kūs. Kaip tilt tokio spindėjimo 
jos drobėse buvo apstu. •

Džiugu, kad į šios viena
dienės parodos šventęjiatvyko 
tiek žiūrovų, net iš atokesnių 
P.'Kalifornijos vietų. Matėme 
Bernardą ir Aldoną Braz- 
džionius, rašytoją Alę Rūtą su 
vyru architektu Edmundu 
Arbu, šimtametę poetę Danu
tę Mitkienę, skulptorių Jurgį 
Šapkų, dailininkę Iloną Pete- 
rienę su vyru architektu Vik
toru iš Vistos, CA., tapytoją 
Oną Dokalskaitę iš Anaheim 
Hills, CA.

Koks vis dėlto žmonių dva
sią jungiantis įvykis yra nauja 
dailės paroda, nepaisant efe- 
iiM rumpumo. Kiek ma
lonau čiuliško bruzdesio
per ke' opietės valandas!

Pr. Visvydas

išsižadėti savo patriotiškosios 
kūrybos daljes”, — sakė B. 
Brazdžionis, pažymėdamas, 
kad tai jo savastis, jo gyveni
mas. 1998 m. poetas B. 
Brazdžionis už didelius nuo
pelnus lietuvių kultūrai buvo 
apdovanotas Gedimino ordinu.

B. Brazdžiorlį pristatęs 
žinomas prozininkas ir bran
duolinės Į fizikos specialistas 
dr. Kazys Almenas ambasa
doje Vašingtone vykusį reli
gini susieji) su prieš 60 metų 
Vilniaus Rulonų salėje įvy
kusia poeto B. Brazdžionio 
literatūrinėj premijos už poe
zijos rinkinį Kunigaikščių 
miestas apdovanojimo švente 
bei jos tuometiniais dalyviais. 
Be paties poeto, ambasados 
salėje buvo dar du šio 60-ies 
metų senumo įvykio liudinin
kai — JAV gyvenantys poetai 
Kazys Bradūnas ir Alfonsas 
Nyka-Nyliūnas.

Popietės . su poetu B. 
Brazdžioniu metu skambėjo
M. K. Čiurlionio kūriniai for
tepijonui, atliekami jauno ta
lentingo pianisto Andriaus 
Žlabio, kuris šiuo metu studi
juoja Philadelphijos Curtis 
muzikos institute.

Popietės pabaigoje poetas 
jauniausiems klausytojams 
dovanojo savo poezijos kny
geles bei dalino autografus. J 
renginį susirinkusių dalyvių 
bendra nuomone, tai buvo vie
nas ryškiausių ambasadoje 
rengtų kultūrinių renginių.

Rolandas Kačinskas
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