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Tragiškasis birželis 
ir atmintis 

Žmonės, kurie nežino savo 
krašto istorijos, yra tarsi maži 
vaikai, o tauta, kuri nežino 
savo praeities, yra tauta be at
eities. Noriu papasakoti frag
mentus to, ką teko išgyventi ir 
ant savo pečių pakelti, noriu 
paliudyti lietuvių kartoms 
nors dalį to, ką mes visi, buvę 
politiniai kaliniai, tremtiniai, 
patyrėme. Buvau daugelio 
Molotovo-Ribbentropo pakto 
pasekmių įvykių liudininkas. 
Netgi pripuolamai mačiau, bū
damas trylikos metų berniu
kas, tą pilką vokiečių lėktuvą, 
skridusį pro Imbradą Zarasų 
apskr. 1939 m. rugpjūčio 23 
d., greičiausiai bombonešį 
Heinkel-He. Lietuviai greit 
sukūrė tiems įvykiams pažy
mėti dainą, kad buvo „dvi švil
pynės ir du tonai, tai Berlynas 
ir Maskva, viens raudonas 
kaip šėtonas, kitas rudas kaip 
šuva*. 

Birželis turi keturis įsimin
tinus, lygiai svarbius bei tra
giškus tautai, įvykius: 1. bol-
ševikų-komunistų okupacija 
1940.06.15, nepriklausomybės 
netekimas; 2. 1941 m birželio 
14 d. trėmimai; 3. masinis 
tautos sukilimas prieš Mask
vą, pasinaudojant dviejų gro
buonių konfliktu, nepriklauso
mybės paskelbimas, kuri na
rių greit buvo užgniaužta; 4. 
karas, vokiečių-nacių Lietuvos 
okupacija ir Lietuvos gyven
tojų žydų masinio išžudymo-
holokausto dienos. 

Paminėsiu raudonąjį oku
pantą, kuris 1940.06.15 su 
milžiniška armija, 150,000 so
vietų kareivių, daugybe tankų 
ir lėktuvų, įsiveržė į mūsų že
me. Jonas Aistis tiksliai api
būdino padėtį: „Vienų vienas 
žodis būt tave apgynės, bet 
varge jo vieno tu pasigedai, 
nore visi žadėjom mirti už 
tėvyne — liko netesėti mūsų 
pažadai". Bet kažin, ar tai bū
tų ką nors pagelbėję? Neseniai 
skaičiau buvusio sovietų mar
šalo Jeriomenkos prisimini
mus. Jų rinktinis kavalerijos 
korpusas iŠ kelių divizijų sto
vėjo pasiruošęs Baltarusijoj 
prie Lietuvos sienos, užsimas-

Povilas Vaičekauskas 
kavęs miškuose ir žaibiškai 
turėjęs pulti per Alytų Mari
jampolės kryptimi, Suvalki
jon, kad atkirstų pasitrauki
mo kelius, kad niekas nepa
bėgtų. Įsakymas buvęs at
šauktas, tik likus keliom mi
nutėm. Matyt, Lietuvai įvy
kiai išsisprendė taip, kaip bu
vo. Palikim tai Apvaizdai ži
noti. O Lietuvai tada „saulę" 
padėjo parvežti iš Maskvos 
patys lietuviai. 

Dabar jau suskaičiuota, kiek 
ta „saulė" Lietuvai kainavo. 
Pagal Vilniaus Visuomeninio 
tribunolo komunizmui pa
smerkti medžiagą, nuostoliai 
sudaro 278 milijardus Ameri
kos dolerių, neskaitant žmo
nių gyvybių. Gyvuojant komu
nistiniam režimui Lietuvoje, ji 
neteko apie 780,000 gyvento
jų, iš jų 21,556 priešinęsi par
tizanai ir jų šeimų nariai nu
žudyti, 275,697 išvežti į lage
rius ir Sibiro tremtį, 444,000, 
bijodami sovietinio teroro, pa
sitraukė iš Lietuvos, pagaliau 
25,000 prievarta paimti į so
vietų armiją, žuvo fronte. 

Labai taikliai Sovietų Są
jungą JSvil Impire" yra pava- -
dinęs buvęs JAV prezidentas 
Ronald Reagan. Su ta blogio 
imperija labiausiai susipaži
nau 1950 m. kovo mėn. 23 d., 
kai septyni čekistai iš visų šo
nų suspaudę, džipu, parsivežė 
mane iš Vilniaus universiteto, 
Gamtos mokslų fakulteto 
Čiurlionio gatvėje į savo KGB 
rūmus Gedimino pr., kur jie ir 
dabar tebestovi, pusė išbliz
ginta, o pusė taip kaip buvo. 
Ten jie tardė, spardė, kankino, 
baugino ir lamdė be perstoji-
mo naktimis ištisus devynis 
mėnesius. Prisimenu, kai mes 
devyni žmonės buvom sukišti į 
palygint mažą kamerą, užkal
tais langais, troškom ir dusom 
be oro, kaip žuvys, išmestos iš 
vandens. Vos užsidegęs, deg
tukas tuoj pat gesdavo, nes 
nebuvo deguonies, šlapiu gli
čiu prakaitu apsipylę, raičiojo
mės ant grindų. Čekistų kari
ninkai, baigę specialias kanki
nimo mokyklas, kaip ir medi
kai, gerai išstudijavę žmogaus 

kūno dalis ir skaudžiausias 
vietas, kankinimo specialistai, 
ypač mėgdavo naudoti, rodos, 
visai nekaltą psichologinio 
kankinimo būdą, neleisdami 
užmigti po pora savaičių ir il
giau. Tada žmogus pasidaro 
abejingas, galvoje karšta, akys 
merkiasi ir sąmonės ne-
bevaldai, daraisi abejingas ap
linkai. Po devynių mėnesių 
tampymo, iš tamsių kalėjimo 
požemių nuvežė į Lukiškes, 
kur, mirtininkų kameroj pa
buvojus, vieną dieną sužino
jau, kad be jokio teismo, už 
akių, kažkur Maskvoje čekis-
tiška trijulė nusprendė mane 
uždaryti 25 metams į per
auklėjimo darbo lagerius, nes, 
pagal man svetimos valstybės 
Rusijos baudžiamąjį kodeksą, 
buvau išdavikas, jų nuomone, 
kokybiškai nevisavertis sovie
tų pilietis, o tokiu galėsiąs bū
ti, jei po 25 metų persiauklė-
siu. Aš jų labai neišsigandau, 
nes pasitikėjau Visagalio Ap
vaizda, buvau pačioje jaunat
vėje, 25 metų amžiaus, be to, 
galvojau, kad turiu dvasinius 
ginklus, apie kuriuos jie nieko 
neišmano. Kai mane universi
teto antrojo aukšto laboratori
joje, patykoję, kai buvau vie
nas, suėmė, įvyko tokia scena: 
staiga atsidaro durys ir vidun 
suvirsta net trys čekistai, ci
viliai apsirengę. Atkišę revol
verius sušuko rusiškai: ran
kas aukštyn! Ką darysi? Pa
kėliau. Toliau piktai rėkia: 
„Ar turi ginklą?" Atsakiau: 
Taip. Turiu. Tada vienas jų, 
matyt operatyvinės grupės va
dovas, majoras Zaičikovas, 
juodai garbanotais plaukais, 
paraudusiomis akimis, kaip 
šiandieną atsimenu, išrėkė: 
„A, nu, ką, padėk jį čia ant 
stalo!" Išsiėmiau iš kišenės ro
žančių (rožinį) ir padėjau prie
šais juos. Nustebo. Išpūtė 
akis. Vienas jų, ūgiu mažes
nis, matyt šiek tiek kultūrin-
gesnis rusas, kapitonas Kaz-
lovskis sako: JŠį daikčiuką 
gali pasiimti sau". Aš taip ir 
padariau, turiu jį visuomet, šį 
ginklą, ir jis labiausiai veiks
mingas prieš ateistinį komu-

Lietuvos kančių paminklo detalė Petrašiūnų kapinėse. Paminklą 
pastatė Politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Kauno skyrius. 
„Baltojo Angelo" skulptorius — Sigitas Straigis. 

Kai kam buvo lemta sugrįžti U tremties i tėvyne... „Sugrįžimas*. Ėriikės. 1993 m. 
Juozo Ambraskos nuotrauka. 

nizmą. Iš kur gi tie vargšeliai 
čekistai galėjo žinoti, kad ta
me daikčiuke sudėta beveik 
visa mūsų tikėjimo atmintinė, 
trumpoji Marijos ir Kristaus 
gyvenimo paslapčių istorija. 
Su tuo daikčiuku praėjau Lie
tuvos kovų ir kančių kelią, 
ištvėriau kalėjimus ir lage
rius, su juo pagaliau, po ilgų 
pastangų, 1979 m. pralindau 
pro geležinę uždangą ir atvy
kau Amerikon, kad ir čia daug 
kam parodyčiau, kaip mūsų 
tautos gedulo ir vilties dienos 
komponentą, padarytą iš lie-« 
tuviško, tvirto medžio, pa
šventintą Kauno arkikatedroje 
bazilikoje. Tai čia ne pasakėlė, 
bet realybė. Sis ginklas ge
riausias iš visų moralinių 
ginklų. Negalvokit, kad aš tik 
vienas jį turėjau ir taip da
riau, tą darė daugelis lietuvių 
politinių kalinių, tremtinių, 
partizanų, vyrų ir moterų, šis 
ginklas mums atvėrė kelią į 
laisvę ir nepriklausomybę. 

Dabar apie Vorkutą ir josios 
lagerius bei šachtas, kurių 
anglis maitino Maskvą, Lenin
gradą ir kitus rajonus šilumi
ne energija, iškasta milijonų 
XX amžiaus vergų, jų tarpe 
lietuvių rankomis. Trumpai ir 
lakoniškai tą vietą apibūdina 
kalinių daina: „Toli, toli ten už 
Uralo, kur snaudžia amžina 
naktis, kasyklos prakeikto 
metano ne vienam užmerkė 
akis. Už jųjų vėles neskam
bins varpas, kūnus išrengė jų 
nuogai, ant kapinių nežydės 
gėlės, tiktai vėjelis kauks liūd
nai. O tu, mergaite, lelijėle, 
gėlele Lietuvos laukų, tu nesu
lauksi bernužėlio, neglostys 
tau gelsvų kasų". 

Vorkuta tai mirties slėnis, 
Vorkuta tai ašarų pakalnė, 
ištisos kapinės. Prisimenu, lie
pos 20-tą krito sniegas. Tem
peratūra nukrinta -50* ar dar 
žemiau, tai -58* Celsijaus 
Vorkutoje buvo 64 lageriai, vi
dutiniškai didesniuose po 
4,000-5,000 kalinių, jų tarpe 
apie 1,000 pabaltijiečių, dau
giausia lietuvių. Pati lagerio 
tvarka — nežmoniška, šėto
niška, plius šaltis, sniegas, al
kis, aplink spygliuotos vielos, 
aukšta 3 m tvora, su dviem 
mažesnėm tvorom, mirties zo
nom, vienoje ir kitoje pusėje, 
grėbliu išakėta žemė, sniegas, 
kampuose sargybos bokšteliai 
su kulkosvaidžiais. Pareini iš 
darbo nuvargęs į baraką, tave 

užrakina, ant langų plieninės 
grotos, ant rankovės ir kelnių 
virš kelio balti prisiūti skudu
rai su piršto storumo ištep
liotais juodais numeriais, tai 
tavo „pasas", prisimenu savo 
— 1P-252-A. Kas antrą naktį, 
kad neišsimiegotum, pakelia 
ir daro kratą, ieško popieriaus 
lapelio ar pieštuko šerdelės, 
lipa su kojomis ant tavo marš
kinių, drabužių, visą kūną ap
čiupinėja, gal ką ras? Per me
tus čekistų cenzūra teleidžia 
parašyti motinai ar sesei tik 
du atvirlaiškius su trumpu 
tekstu rusiškai: „Esu sveikas, 
gyvas, jaučiuosi gerai, siunčiu 
jums sveikinimus". Už lagerio 
tvoros visada lydi kareiviai su 
šautuvais, užmautais durk
lais, dar vedasi vilkinius, pik
tus šunis, kurie taip ir taikosi 
įkąsti. Sargybos vyresnysis 
nuolat kalba čekistišką „lita
niją1', įspėjimą: „Žingsnis kai
rėn ar dešinėn, ir bus šaudo
ma". 

Anglies kasyklose buvo daug 
įvairių darbų, lengvesnių ir 
sunkesnių, vienareikšmiškai 
vertinti negalima. Man teko 
dirbti urve, einančiame že
myn, išbūti net po 8 valandas 
ir daugiau, įbridus iki kelių į 
šaltą vandenį, kasti uolienos 
gabaliukus, arba tiesiog pliko
mis rankomis graibyti van
denyje didelius akmenis, iškelti 
juos aukštyn ir iš visų jėgų, 
prisiglaudus prie krūtinės, 
kaip kokius mielus duonos 
kepalus, įritenti į vagonėlį, 
kurį plieniniais lynais mecha
nizmai ištraukdavo aukštyn. 
Kaip pasityčiojimą, kartais ki
tas, koks nors pasiųstas senu
kas invalidas, kalinys atneš
davo ir įteikdavo „bufetą" — 
kaštono dydžio duonos bande
lę, kurią nurijus, dar labiau 
padidėdavo alkis... Ant lagerio 
vartų, ar šalia jų, kabodavo 
užrašas: „Sąžiningas darbas, 
geriausias garantas išeiti į 
laisvę!" Panašiai rašė ir naciai: 
„Darbas daro gyvenimą sal
desnį!" O darbo norma 
dviems, kad gautų truputį pa
valgyti, užsrėbti rūgščios ko
pūstų sriubos su dvokiančiais 
žuvies viduriais — 17 tonų ak
menų per pamainą! 

Arba dar pavyzdėlis. Su ma
žu kastuvėliu tekdavo lįstį į 
horizontalų urvą, kasamą 
ventiliacijai, ir iš jo kojomis 
bei rankomis krapštyti, kaps
tyti susmulkintą šlapią anglj. 

Urvo gylis — ilgis per 130 pė
dų, arba 40 m, plotis šešios 
pėdos arba apie 1,80 metro, 
bet urvo aukštis tik pėda, 
arba 30 cm, tai įsivaizduokite, 
darbas — kaip po lova. Visas 
sušalęs, šlapias, purvinas ir 
alkanas, voliojiesi ant pilvo, 
kartais negalėdamas net gal
vos pakreipti, beveik visiškoje 
tamsoje, išskėtęs rankas dar 
statai tokias medines kala
dėles, kaip „Coca-Cola" bute
lius, kad tavęs neužgriūtų, ne
suslėgtų akmenys iš viršaus. 
Mano draugą Barbačiuką, stu
dentą nuo Gardino, tie akme
nys prispaudė, ištraukėm ne
begyvą. Tai buvo vergiškas 
darbas, vergų kasyklos. „Ne į 
kurortus jus atvežėme, kalės 
vaikai!" — rėkdavo ant mūsų 
čekistai. Į žemės paviršių lif
tais niekas nekeldavo, pa
prasčiausiai — jų nebuvo. 
Kartais pavykdavo, pasislėpus 
už žemo vagonėlio, įsikibus į 
lyną, rizikuojant gyvybe, pra
smukti su anglimis paviršiun, 
tačiau daug žūdavo, taip rizi
kuodami. Nuvargus į paviršių 
reikėdavo pačiam išlipti sli
džiais mediniais laiptais, kaip 
ligi debesų. Ir taip teko 1,260 
dienų laipioti, kol pagaliau iš
nešė kiti, parkritusį su kraujo 
spaudimu apie 200 ir sergantį 
šlapiu pleuritu. Paguldė bara-
kan tarp paliegėlių, nusilpu
sių. Po keleto mėnesių grum
tynių su mirtimi, slaptai vieno 
dzūkelio atneštas indelis ly
dytų taukų ir Viešpaties gai
lestingumas pastatė ant kojų, 
ir taip pamažu atsigavau... 

Palyginant nacių ir komu
nistų okupacijas, matome vie
ną bendrą, juos charakterizuo
jantį, vardiklį — tai neapy
kanta žmogui, žiauri prievar
ta, žudynės ir melas, o svar
biausia, suskirstant žmones į 
visaverčius ir nevisaverčius. 
Tačiau yra ir esminis skirtu
mas tarp rudojo bei raudonojo 

okupanto, tarp nacių ir komu
nistų. Gal geriausiai tą skir
tumą išreiškia (Mt. 10-28) ei
lutės: „Nebijokite tų, kurie žu
do kūną, o negali užmušti sie
los. Verčiau bijokite to, kuris 
gali pražudyti ir sielą ir kū
ną". Ir tikrai, galima atstatyti 
sugriautus namus, tiltus, fab
rikus, ištisus miestus, bet 
sužalotos, deformuotos žmo
gaus sielos neatstatysi — tą 
gali padaryti tik vienas Die
vas. 

Kaip geriausią pavyzdį, 
šiandieną turime Rytų Vokie
tiją. Ji trumpiausiai buvo ko
munistų valdoma, vokiečiai, 
rodos, kultūringa, krikščioniš
ka tauta, o šiandieną patys vo
kiečiai aikčioja iš nustebimo, 
sukišę ten milijardus markių 
— vėl į valdžią ateina komu
nistai! Arba štai, kad ir Lietu
voje, vėl tie patys nomenkla
tūrininkai, Sniečkaus krikšta
sūniai, prie valdžios vairo tai
kosi, ištuštinę bankus, išvogę 
Lietuvos turtą, vėl ruošiasi 
dainuot dainelę „Iš Rytų šale
lės, saulelė tekėjo...". Tik šį 
kartą atvirai tremtiniams sa
ko — jūsų daugiau nebevešim, 
bet pėsčius Sibiran varysim... 

Ar yra kokia nors prasmė 
čia, išeivijoje, organizuoti, da
ryti birželio Gedulo ir vilties 
minėjimus? Aišku, kad yra, ir 
reikšmė didžiulė. Niekam ne
norėčiau linkėti, kad tai pasi
kartotų ateities kartoms, kas 
mums visiems tremtiniams 
buvo. Mes tik džiaugiamės, 
kad mūsų — buvusių tremti
nių, politinių kalinių ir parti
zanų — organizacijos suge
bėjo pernai suorganizuoti Vil
niuje Visuomeninį tarptautinį 
kongresą ir tribunolą komu
nizmui pasmerkti, ir padarė 
nuosprendį, ir tai gerai, nors 
morališkai, yra riba tarp gėrio 
ir blogio, dalyvavo žmonės iš 
24 šalių, prisidėjo ir išeivija. 
Lietuva pirmoji ir vėl išdrįso 
mesti akmenuką į „Galijotą". 

O kiti grįžo tik i gimtosios žemės kapines paskutiniam poilsiui. Ir 
Ui — laimingieji: nepalyginamai daugiau žuvusių ar mirusių 
tremtyje palaikų niekas neatpažins, neparves namo... 

V. Kapočiaus nuotrauka. 
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Kad kiekvienas kankinių 
kraujo lašas pražydėtų,,. 

Jau praėjo 60 metų nuo tos 
dienos, kai Budavonės mišką 
sudrebino žvėriškai kanki
namų trijų kunigų riksmas. 
Jau praėjo 60 metų, kai am
žiams nutilo jų balsai... Jau 
niekada iš nukankintųjų ne
sužinosime tikslaus atsakymo 
į begalę klausimų, jau niekada 
neprabils apie savo skausmą 
ir kančias. 

Tik gyvųjų, liudininkų, ar
timųjų atmintyje jie vis dar 
gyvi. Ir skaudaus jubiliejaus 
proga norisi vėl prabilti. 

Vilkaviškio vyskupijos vys
kupas Juozas Žemaitis J. Šid
lausko ir V. Bartasevičiaus 
knygelės Užgesęs saulėtekis 
virš Budavonės pratarmėje ra
šė: „Šventųjų kankinių Mari
jos žemė Lietuva, perėjusi so
vietų okupacijos Golgotą, vėl 
žengia nepriklausomybės ke
liu. Tačiau nepamirškime ir 
šventai kentėjusiųjų aukos, 
dėl kurios mums Viešpats ste
buklą padarė — sugrąžino 
laisvę". 

Taigi, nepamirškime aukos, 
kuriai prasmę suteikia gyveni
mas. Praeikime drauge jų gy
venimo keliu, prisimindami jų 
iškilias asmenybes, nuveiktus 
darbus, kančios prasmę, ir 
pamąstykime apie atminties 
išsaugojimą. 

Pirmosios Antrojo pasauli
nio karo aukos Budavonės 
miške, tai ' kunigai: prof. dr. 
Justinas Dabrila. Vaclovas 
Balsys ir Jonas Petriką. 

Justinas Dabrila gimė 
1906.03.15 Vilkaviškio apskri
ties Nasiškių kaime, raštingo, 
sumanaus ir pavyzdingo 
ūkininko, dar caro laikais 
ėjusio vaito pareigas, gausioje 
šeimoje. Tėvas buvo valdin
gas, griežtas, teisingas ir ger
biamas sodžiaus gyventojų. 
Motina Jadvyga Kudirkaitė-
Dabrilienė namų šeimininkė 
— geroji namų dvasia. 

Justino polinkis į kunigystę 
išryškėjo vyresnėse gimnazijos 
klasėse. Pasirinkti dvasininko 
luomą tikriausiai paskatino 
ne tik tėvai, bet ir giminės 
tradicijos. J. Dabrilos tėvo 
dėdė — Matas Dabrila tapo 
prelatu, Vilkaviškio vyskupi
jos administratoriumi, gene
ralvikaru. 

Du motinos Jadvygos Kudir-
kaitės broliai buvo pasirinkę 
kunigystės kelią. Vienas kle
bonavo Vištytyje, kitas buvo 
vienuolis kapucinas — tėvas 
Kazimieras, su kuriuo itin 
bendraudavo Dabrilų šeima. 

Baigęs 6 gimnazijos klases, 
J. Dabrila 1922 m. įstojo į Vil
kaviškio kunigų seminariją, 
kuri tuo metu buvo įsikūrusi 
Zyplių dvaro patalpose. Ga
biam, inteligentiškam teologui 
buvo rekomenduota tęsti stu
dijas Kauno Teologijos — filo
sofijos fakultete, Teologijos 
skyriuje. 

Po vienerių metų studijų 
universitete, sulaukęs reikia
mo amžiaus, 1928 m. įšventi
namas į kunigus. Baigęs uni
versitetą, tęsia studijas Va
karų Europoje, 

{stojęs į Jėzuitų ordiną, pa
siunčiamas Vokietijon, į Sile
ziją. Beveik po metų Olandi
joje ruošiasi daktaro laipsniui. 
Po pusmečio Romoje, garsia
jame jėzuitų Gregorianumo 
universitete, 1934 apsigina fi
losofijos mokslų doktoratą. 

Labai šiltai apie kapeliono ir 
gimnazistų santykius Dobilo 
laikraštyje kalba buvęs Vilka
viškio gimnazijos auklėtinis 
Bronius Dlugauskas: 

„... Aukšto ūgio, su akiniais, 
visados geraširdiška šypsena 
veide. Pamilome mes savo 
klasės auklėtoją už tėvišką jo 
rūpinimąsi mumis, už labai 
įdomiai dėstomas tikybos pa
mokas". O toliau aprašo moks
leiviškas išdaigas, į kurias 
žiūrėdavo atlaidžiai ir už ku
rias ne kartą kapelionui rei
kėdavo nuostolius atlyginti sa
vais pinigais. (.Dobilas, „Mūsų 
kapelionas". 1989.12.29). 

J . Šidlauskas prisimena, 
kaip J. Dabrila skatinęs 
moksleivius siekti gilių moks
lo žinių, o ypač mokytis už
sienio kalbų ir netgi do
vanėlėmis skatindavęs, paža
dus ištesėdavęs. Buvo dosnus 
dovanomis apsilankymų metu 
pas artimuosius, pažįstamus. 

Kai grįžo kun. J. Dabrila į 
Lietuvą, tautininkų valdžia 
jau buvo uždraudusi ateiti
ninkų veiklą ir skatino eu
charistinį judėjimą, ugdžiusį 

t mokinių norą giliau suprasti 
Dievo tiesas, šiai sričiai atsa
kingai ėmėsi vadovauti J. Da
brila, patraukęs savo pusėn ir 
angelaičius, ir skautus. Anot 
Marytės Šidlauskaitės-Goro-
deckienės (gyv. Venezueloje), 
kun. Justinas neskirstė mo
kinius pagal organizacijas, o 
visus mylėjo ir stengėsi padėti 
tapti dorais, kilniais žmonė
mis. 

Būrelio narius jis pasikvies
davo ir į gimtuosius namus, 
vaišindavo arbata, fotografuo-
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Paminklas Budavonės girioje nukankintiems kunigams. 

davo, dainuodavo, skaitydavo 
eiles. Moksleivių tarpe buvo 
šiuo metu žymūs išeivijos poe
tai J. Švabaitė, K. Bradūnas ir 
kt. 

Kasmet eucharistininkai 
prie Paežerių ežero rengdavo 
dviejų savaičių stovyklas. Iš 
čia lankydavosi etnografinėse 
vietovėse, o vakarais prie 
laužo skaitydavo savo kūrybos 
eilėraščius, rašinius, organi
zuodavo spektaklius, muzi
kuodavo, klausydavosi pa
skaitų, kurias kartais skaityda
vo ir studentai — ateitininkai 
iš Kauno. 

Sugebėjimas betarpiškai 
bendrauti, linksmintis, keliau
ti padėjo pelnyti mokinių prie
raišumą, pagarbą ir meilę. 

O ir jis, pasak B. Dlugausko, 
nepaprastai mylėjo mokslei
vius, o ypač poetus ir prozi
ninkus, kurių kūrinėlius 
spausdindavo savo lėšomis 
triskart per mokslo metus 
leidžiamame žurnale Negęs
tantis židinys. 

Būdamas veikliu pedagogu, 
švietėju, meninės prigimties 
žmogumi, jis 1935 m. prie ka
talikų veiklos centro įsteigė 
pedagoginio kino centrą. Per 
vienerius metus išleido 55 dia-
filmus (rinkiniai rodomi per 
projektorių), kuriais buvo 
iliustruojamos religinės pa
skaitos. Vilkaviškyje propaga
vo ir judantį" kiną, kur juos
tose buvo didelės meninės ir 
dorovinės vertės kūrimai. Vil
kaviškio parapijos namai tapo 
kino meno propagavimo židi
niu. A. Greičiuvienė prisime
na, kaip kelis sykius ėjo žiū
rėti nuostabaus filmo apie 
Liurdo stebuklus. Buvo de
monstruojami ir meniniai gi
liai humaniški ir pasaulietinio 
pobūdžio filmai. J. Dabrila 
sukūrė skaidrių diafilmą su 
paaiškinamuoju tekstu, su
kurtu M. K. Čiurlionio brolio 
apie dailininko Čiurlionio 
kūrybą, pristatydamas 90 jo 
paveikslų. 

Mažieji (tuo metu) vilka
viškiečiai prisimena filmą — 
juokingus Diko ir Dofo nuo
tykius. 

Kunigo J. Dabrilos rūpesčiu 
buvo ruošiami koncertai, spek
takliai, įsidėmėtini jo reži
suoti apie šv. Agnietę ir 
„Genovaitę". Be to, kviesdavo
si iš Kauno dramos aktorius ir 
įžymiausius to meto solistus. 

Platų pagrindą minėtai 
veiklai jis gavo Kauno univer
sitete. Teologijos fakultetas 
ugdė ir lavino savo auklėti
nius tokia dvasia, kad tapę 
kunigais, jie kartu galėtų būti 
lietuvių tautos kultūrintojais, 
švietėjais, aktyviai dalyvautų 
ir pasaulietiniame gyvenime. 
Universitete dėstė žymūs pro
fesoriai, kaip J. Balčikonis, J. 
Eretas, filosofas J. Šalkaus
kas, šventąjį Raštą aiškino 
Kauno arkivyskupas metro
politas J. Skvireckas. Žavėjosi 
savo dėstytojais Maironiu, T. 
Vaižgantu, A. Jakštu-Damb-
rausku, V. Mykolaičiu-Pu-
tinu, kurie įdiegė meilę poezi
jai ir prozai. Vėliau pats su
darinėjo eilėraščių rinkinius, 
kurie buvo labai populiarūs ir 
spausdinti ne vieną kartą. 
Eilėraščiai virto dainomis ir 
pasklido po visą Lietuvą (1936 
m. dainų rinkinėlis Vai lėkite, 
dainos). 

1936 m. kun. dr. Justinas 
Dabrila paskiriamas Vilka
viškio kunigų seminarijos pro
fesoriumi Dvasios tėvu ir dės
tė dogmatinę teologiją. 

Žmones traukdavo į bažny
čią jo tiesos ieškojimo ir iš-

Žvėriškai bolševiku, nužudyti kunigai: prof. dr. Justinas Dabrila, 
Vaclovas BaLsvs ir Jonas Petriką. 

minties kupini pamokslai. 
Dirbdamas seminarijoje, savo 
lėšomis kiekvieną savaitę lei
do kišeninio formato brošiū
rėles su šv. Mišių tekstais ir 
ištraukomis iš Evangelijos, 
išspausdindavo ir vieną kitą 
maldą. 

Artėjant 1941 m. ir iškilus 
grėsmei dvasininkų luomo 
žmonėms, profesorius atsisakė 
pasinaudoti mokslo draugo 
kunigo V. Brizgio siūlomu 
„rakteliu" sienai pereiti. Karš
tai mylėdamas savo tėvynę ne
pasitraukė į užsienį, o pasiliko 
čia, pašvęsdamas save Dievo 
apvaizdai. 

Profesoriaus dr. Justino 
Dabrilo bendramokslis Vaclo
vas Balsys-' gimė 1905 m. 
Stoškų kaime, Žvirgždaičių 
valsčiuje, Šakių apskrityje 
stambaus ūkininko (35 ha 
žemės) daugiavaikėje, religin
goje Saliamono ir Matildos 
Balsių šeimoje. 

Pradžios mokykloje Pėven-
grupių kaime mokėsi rašto jau 
lietuvių kalba. Baigęs pro
gimnaziją, tęsė mokslus Mari
jampolės gimnazijoje. Kaip ir 
J. Dabrila, baigęs šešias gim
nazijos klases, tvirtai nus
prendė tapti kunigu ir 1922 
m. įstojo į Vilkaviškio semina
rija Zypliuose, kuri vėliau 
buvo perkelta į erdvesnes pa
talpas. 

Kaip ir Justinas, tęsia stu
dijas Kauno universitete, ta
čiau, įšventintas į kunigus, 
1928 m. grįžo į Suvalkiją ir 4 
m. vikaravo K. Naumiestyje. 
Vėliau buvo perkeltas į 
Lankeliškius klebonu. Kuni
gavimo metais rūpinosi kaimo 
jaunimo organizacija — pava
sarininkais, propagavusiais 
Dievo meilę artimui, darbą ir 
sveiką gyvenimo būdą. 

Pavasarininkai susiburdavo 
ne tik maidai ar šventojo 
Rašto skaitymui. Drauge leis
davosi ir į turistines keliones, 
kurių metu. pasitelkę iškilius 
asmenis, skleidė pažangias 
ūkininkavimo formas ir kt. 

Juozas Gintneris, V. Balsio 
svainis, prisimena įsidėmė
tinas keliones po Suvalkiją, 
Birštono apylinkes ir kt. 

Gerai pažinojo kiekvieną 
parapijieti, džiaugdavosi jų 
sėkmėmis, pergyvendavo jų 
nesėkmes, ramindavo žodžiu 
ir padėdavo pakilti, žmonių 
buvo mylimas ir geidžiamas 
svečias šeimose. 

Kunigas Jonas Petriką, gi
męs 1885.04.13 Šakių apskri
tyje Būblelių kaime, sumanių 
ūkininkų šeimoje (tėvai turėjo 
50 ha žemės). Baigęs Seinų 
kunigų seminariją, 1908 m. 
įšventintas kunigu, dirbo įvai
riose parapijose. Pirmojo pa
saulinio karo metu pasitraukė 
į Rusijos gilumą ir ten teikė 
religinius patarnavimus aud
ros nublokštiems lietuviams. 

Voroneže lietuvių gimnazijoje 
dirbo kapelionu. Lankėsi 
Prancūzijoje, Italijoje, kurį 
Laiką stažavosi Nansi univer
sitete. 

Grįžęs į Lietuvą, dirbo ka
pelionu Marijampolės gimna
zijoje, dėstė tikybą ir prancū
zų kalbą. Dievo meilės moky
mą jis siejo su turtin
gos prancūzų kultūros paži
nimo skatinimu. Pats labai 
mylėjęs ne tik muziką, lite
ratūrą, bet ir dailę, stengėsi 
įdiegti savo auklėtiniuose sub
tilios vakarietiškos kultūros 
pradus. 

Buvo aktyvus visuomeni
niame gyvenime, glaudžiai 
bendradarbiavo su jaunimu, 
vadovavo ateitininkams. 1940 
m. atleistas iš mokyklos, nu
vyko į Lankeliškius ir vikara
vo. 

Knygelėje Marijampolės Ry*_ 
giškių Jono gimnazija (1935-
1945 m.) išspausdinti 1945 
metų laidos abiturientų pri
siminimai apie mokyklą, mo
kytojus, bendramokslius. Leo
nas Mačiūnas skyrelyje „Prisi
minimai apie mokytojus" rašo: 
„...Kunigas Petrikas dėstė 
mums tikybos kursą. Prisime
nu jo žodžius, kai, kalbėdamas 
apie kankinius, išsireiškė, kad 
kaip gaila, jog jis negalįs būti 
šiais laikais kankiniu, o 
norėtų visgi mirti kankinio 
mirtimi. Dar vokiečių okupaci
jos metais sužinojau, kad ku
nigas Petrikas buvo žiauriai 
nužudytas besitraukiančių 
rusų okupantų..." 

Grįžtant prie prof. dr. J. 
Dabrilos, norėtųsi pasakyti, 
kad ir dabar Alksnėnuose 
sklando legenda, jog jis pats 
teigdavęs: g i r s i u kankinio 
mirtimi". Intuicija jo neap
vylė... 

' Bažnyčios naikinimo tarps
nis nenumaldomai artėjo. 
Dvasininkija išvejama iš mo
kyklų. Iš profesoriaus dr. Jus
tino Dabrilos atimamos pamo
kos Vilkaviškio gimnazijoje ir 
apskritai panaikinimas tiky
bos dėstymas. 1941 m. birželį 
įtampa ir nerimas dvasininki
joje auga. Sudarinėjami areš
tuojamųjų sąrašai, 14-ąją pra
sideda didysis žmonių trėmi
mas. Kunigai baiminasi, kad į 
„juoduosius" sąrašus paklius 
pirmieji. 

Birželio 20-ąją kun. prof. dr. 
Justinas Dabrila, palikęs tėvų 
sodybą, nuvyko pas savo se
nus pažįstamus, kunigus Vac
lovą Balsį ir Joną Petriką, į 
Lankeliškių kaimą. 22-osios 
išvakarėse ilgai visi trys šne
kučiavosi. Virtuvėje vyriausio
ji V. Balsio sesuo (klebonuos 
šeimininkė) Elena su tarnaite 
dirbo iki vėlumos. Apie šeštą 
valandą ryto prie klebonuos 
sustojo karinis sunkvežimis 
„polutorka". Iš jo iššoko kele
tas kariškių ir prie jų esą pri

sijungė, iš paskos važiavęs, 
kažkoks civilis žmogus. Šį 
faktą nurodo vokiečių okupa
cijos metais leistas laikraštis 
Ateitis, kurio 81 nr. rašoma: 
„...Raudonarmiečiai suėjo į 
kleboniją, o civilis pasiliko 
lauke. Kadangi raudonar
miečiai, prieš suimdami kuni
gus, visus tarnus iš klebonuos 
išvarė lauk, tai nėra gyvų liu
dininkų, kurie būtų matę, 
kaip kunigai buvo suimti ir 
tardomi. Raudonarmiečiai, su
sodinę kunigus į mašiną, iš
vyko. Civilis važiavo paskui 
mašiną". 

Civilio asmenybė nenustaty
ta. Nepavyko išaiškinti ir ku
nigų kankintojų vardų. Ne
daug galimybių, kad jie liko 
gyvi. Vokiečiai tiesiog žaibiš
kai pralaužė sovietų armijos 
dalinių, dislokuotų Suvalki
jos vietovėse, pasipriešinimą. 
Laukus ir kelius nuklojo lavo
nais. Galbūt ir trijų kunigų 
žudikų kraują sugėrė Suvalki
jos žemė? 

Nuo Lankeliškių iki Buda
vonės miško vos aštuoni kilo
metrai. Egzekucijos vieton, 
kaip tvirtina liudytojai, kuni
gai buvo atvežti apie 8 va
landą ryto. „Kur laikė suim
tuosius apie 3 valandas? Gal 
tardė, net teisė" — spėlioja 
laikraštis Ateitis. 

Vienintelis, matęs dvasinin
kus prieš pat jų mirtį, yra An
tanas Kiveris, kurio parody
mais daugiausia rėmėsi ir ci
tuotas laikraštis („Apie 9 vai. 
vokiečiai atvedė A. Kiverį prie 
trijų kruvinų ir sumaitotų la
vonų...*). 

Trijų nukankintųjų kunigų 
kūnai su liturginiais rūbais 
buvo pašarvoti Lankeliškių 
bažnyčioje. Parapijiečiai kan
kinio klebono kūną iškilmin
gai palaidojo bažnyčios šven
toriuje. Po kiek laiko Jono Pe
triko palaikus perkėlė į K. 
Naumiestį. 1966 m. ten pat 
palaidojo ir Vaclovą Balsį. 

Praėjus mėnesiui po laidotu
vių, vokiečiai kariškiai iškasė 
kunigų J. Dabrilos, V. Balsio 
ir J. Petriko kūnus, karo gydy
tojai — ekspertai nufotografa
vo, nustatė ir aprašė kankinimo 
žymes. Šį reginį matė kun. J. 
Petriko giminaitis L. Pepeč-
kys, kuris apie kankinimo žy
mes papasakojo savo žmonai, 
J. Dabrilos giminaičiui J. 
Šidlauskui ir kitiems. 

Apie tai rašė Ateitis (1944 
m. Nr. 31, 2 psl.). Henriko 
Žagariečio knygoje „Raudo
nasis siaubas GPU" išspaus
dintoje Kaune 1941 m., (leid. 
Nr. 76, 154 psl.) sakoma: , . . 
raudonasis siaubas numetė 
savo kaukę. Lankeliškiuose jis 
kankina tris niekuo kaltus ku
nigus, verčia juos atsižadėti 
savo tikėjimo, o neatsižadan
tiems rėžia iš nugaros diržus, 
pjausto nosis, liežuvius, kol 
nenukankina mirtinai, ir taip 
išniekintus palieka kaip savo 
žvėriškumo liudininkus". 

B. Kviklio knygoje Lietuvos 
bažnyčios II t. rašoma: .Pra
sidėjus karo veiksmams 
1941.06.22 apie 6 vai., besi
traukdami okupantui suėmė 
Lankeliškių kleboną kun. Vac
lovą Balsį, buv. Marijampolės 
gimnazijos kapelioną vikarą 
kun. Joną Petriką ir Vilka
viškio kunigų seminarijos pro
fesorių kun. dr. Justiną Dab
rila. Išvežę į Budavonės girai
tę (Bartininkų via.) juos 
žiauriai kankino, nukryžiavo, 
kaktose ir krūtinėse išdegino 
kryžius ir dar gyviems išpiešė 
vidurius. (Draugas Nr. 241, 
1941 m.). 

Ant man nežinomos kny
gelės išplėštų lapų yra pa
šarvoto Lankeliškių klebono 
kun. V. Balsio nuotrauka su 
užrašu .Tikėjimo auka ...nu
kankintas už tai, kad atsisakė 
išsižadėti tikėjimo. Jam iš
luptos akys, nupjautas liežu

vis, nosis, ausys ir nugaroje 
išrėžti diržai". 

Prof. dr. kun. Justinas Da
brila ilsisi Alksnėnų bažnyčios 
šventoriuje. Jam buvo pasta
tytas didelis paminklas, vaiz
duojantis (viršuje) Kristų, ne
šantį kryžių, o apačioje — rau
donarmiečius, durtuvais ba
dančius kunigus. 1956 m. pa
minklas buvo sunaikintas. Jo 
giminaičio J. Šidlausko pas
tangomis 1989.06.28 Vilka
viškio vykdomojo komiteto 
sprendimu Nr. 14 buvo leista 
atstatyti kunigo dr. Justino 
Dabrilos antkapiniame pamin
kle anksčiau buvusį reljefą. 

Klebono kun. P. Karaliaus 
rūpesčiu, Budavonės giraitėje, 
kunigų nukankinimo vietoje, 
pagal kunigo Pijaus Brazaus
ko paruoštą projektą, buvo 
pastatytas gražus prasmingas 
paminklas — ant aukšto pje
destalo — trys kryžiai. Po jais 
užrašas: „Šioje vietoje bolševi
kų nukankinti 1941.06.22 ku
nigai V. Balsys, J. Dabrila, J. 
Petriką". Po II pasaulinio karo 
paminklas buvo sunaikintas. 
1989 m., K. Janulaičio pastan
gomis, jis vėl atkurtas. 

Nuo Atgimimo pradžios į 
Budavonės mišką birželio 
mėn. suplaukia minios žmo
nių. Atvyksta Marijampolės 
politiniai kaliniai, tremtiniai. 
Kunigai ir vyskupai aukoja šv. 
Mišias už kankinius kurių 
vardai įrašyti į XX a. kankinių 
knygą. 

Vilkaviškio vyskupijos kuri
ja įgaliojo kun. profesoriaus 
dr. Justino Dabrilos sesers 
sūnų Joną Šidlauską atsto
vauti Vilkaviškio vyskupijos 
teismuose dėl kunigų: Justino 
Dabrilos, Vaclovo Balsio ir 
Jono Petriko nukankinimo 
1941.06.22 Budavonės, miške. 

1933 m. pastarasis kreipėsi į 
Vokietijos Raudonąjį Kryžių, 
1944 m. — į Vokietijos Bun
desvero archyvą, iš kur gavo 
pažymas, liudijančias sovie
tinės armijos įvykdytą nusi
kaltimą — trijų kunigų nu
kankinimą Budavonės miške. 

1997 m. rugsėjo 17 d. Vilka
viškio rajono apylinkės teis
mas, išnagrinėjęs bylą, nu
statė, kad kunigai Vaclovas 
Balsys, Justinas Dabrila ir Jo
nas Petriką 1941.06.22 rusų 
kareivių buvo nužudyti Buda
vonės miške dėl neišsiža-
dėjimo savo tikėjimo. 

Jonas Šidlauskas yra sukau
pęs ir saugo nemažą pluoštą 
gyvųjų liudininkų pasakojimų 
apie kunigų asmenybes, jų 
šviesų, pasiaukojimų kupiną 
kelią ir tragišką žūtį. Sukaup
ti susirašinėjimai su užsieniu, 
archyvinė medžiaga, nemažai 
iškarpų iš periodikos, knygos, 
kuriose minima Budavonės 
tragedijos aukų vardai. Yra 
padovanota nuotraukų ir kitos 
dokumentinės medžiagos Lie
tuvos nacionaliniam ir Kauno 
valstybiniam istorijos muzie
jams. Kuriamas dokumentinis 
filmas „Budavonės kankiniai". 

O kad kiekvienas kankinių 
nekaltai išlietas kraujo lašas 
pražydėtų, kad uždegtų žmo
nių širdyse pagarbą ir meilę 
savo artimui, kad, užmiršus 
pyktį ir kerštą, būtų grąžintas 
į lietuvio sielą dvasingumas, 
bendravimo kultūra, atsiža
dėjimas savęs, vardan tautos 
laisvės ir nepriklausomybes 
įtvirtinimo, kad galėtume pa
sakyti: aš pražydinau žemę, 
išauginau doros, garbės, tiesos 
tvirtybės medį, sr nevertėtų 
pakelti akis į Dangų ir atgai
los lietuje nusiprausti?.. 

Norisi tikėti, kad minėdami 
60-ąsias metines nuo kunigų 
— kankinių mirties, mes prisi
minsime tremties, lagerio ir 
kitus — išlikusius, gyvenusius 
čia, neįvardintus kankJslsn. 

MarŲa Krasauskienė 
Jonas Šidlauskas 

i 
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Arkivysk. metropolitas Sigitas Tamkevičius ir Lietuvos Respublikos prez. Valdas Adamkus atidaro 
Kardinolo V. Sladkevičiaus memorialini muzieju-butą. 

Dvasinės šviesos sklidimo 
vieta 

Kard. V. Sladkevičiaus muziejaus-buto vadovė I. Petraitienė supažindina su eksponatais. Iš kairės: 
kard. Audrys J. Bačkis, Krašto apsaugos ministras L. Linkevičius, Kultūros ministras G. Kėvišas, 
Kauno miesto meras E. Tamašauskas. 

Kaune, Valančiaus gatvėje 
nr. 6, kur 10 metų gyveno 
amžinos atminties kardinolas 
Vincentas Sladkevičius, atida
rytas memorialinis muziejus 
— butas. Sekminių išvaka
rėse, minint vieno iškiliausių 
Lietuvos dvasinio autoriteto 
pirmąsias mirties metines, 
prie pastato, kur kardinolas 
priimdavo tikinčiuosius, poli
tikus, menininkus, atidengta 
atminimo lenta su skulptūri
niu bareljefu (skulptorius — 
valstybinės premijos laureatas 
Arūnas" Sakalauskas, archi
tektas Linas Jurgaitis). 

Iškilmėse dalyvavo Lietuvos 
prezidentas Valdas Adamkus, 
kultūros ministras Gintautas 
Kėviškas, Kauno miesto me
ras Erikas Tamašauskas, vy
riausybės atstovai, vyskupai, 
kardinolą pažinoję ir jo atmi
nimą puoselėjantys žmonės. 

Pirmasis kardinolo V. Slad
kevičiaus mirties metinių mi
nėjimas prasidėjo Mišiomis 
Kauno arkikatedroje bazili
koje. Jas aukojo Vilniaus arki
vyskupas kardinolas Juozas 
Audrys Bačkis, Kauno arki
vyskupas Sigitas Tamkevi
čius, vyskupai, kunigai. Pa-

5&ig9jj?8$**s gą 

mokslą sakes arkivysk. S. 
Tamkevičius pažymėjo: „Eu
charistijos mokykla nulėmė 
kardinolo stilių. Kai apsilan
kysite jo memorialiniuose 
kambariuose, tenai nepamaty
site nei aukso, nei deimantų, 
nei milijonais įvertintų kūri
nių, — pamatysite kuklius 
kambarius, knygas, papras
tus baldus ir neišvaizdų pal
tuką, kuriuo apsivilkęs jis 
važiuodavo pas Sv. Tėvą. įsi
gilinimas į Eucharistinį Jėzų, 
kuris dėl mūsų visko išsiža
dėjo, padėjo kardinolui suvok
ti, kad laimė ne piniguose, 
bet grynoje sąžinėje". 

Po Mišių Švč. Sakramento 
koplyčioje, kur kardinolas pa
laidotas, buvo pašventinta 
antkapinė plokštė (skulpto
rius A. Šlapikas, architektė R. 
Žukauskienė). 

Prie jo atėjusieji dar sykį 
prisiminė kardinolo V. Slad
kevičiaus sakytus žodžius: 
,Amžinasis gyvenimas nepa
siekiamas staiga, žmogus tu
ri pamažu jam subręsti". 

Lietuvoje egzistuojanti tra
dicija, ką nors nauja atidarant 
ar atidengiant, perkirpti juos
telę išlaikyta ir atmintiną bir

želio 2-ąją, atidarant kardino
lo V. Sladkevičiaus memoria
linį muziejų — butą. Labai 
prasminga, jog baltą juostelę 
perkirpo Kauno arkivyskupas 
metropolitas Sigitas Tamkevi
čius ir prezidentas Valdas 
Adamkus. Nes šie asmenys 
simbolizuoja Bažnyčios ir Val
stybės bendradarbiavimą. Be, 
to arkivyskupas ir prezidentas 
yra kardinolo atminimo įam
žinimo iniciatoriai. Šių metų 
sausio 31 d. buvo pasirašyta 
Kauno arkivyskupijos ir Kul
tūros ministerijos kūrybinio 
bendradarbiavimo sutartis, 
padėjusi kertinius akmenis 
ne tik kardinolo V. Sladke
vičiaus memorialinio buto, bet 
ir Kauno arkivyskupijos isto
rijos bei meno muziejaus 
kūrimui. 

M. Valančiaus g.-> 6, kur 
prieš kelis šimtus metų buvo 
įsikūrę vienuoliai dominiko
nai, po 1863 m. sukilimo buvo 
žemaičių vyskupijos kurija. 
Siame name gyveno Lietuvos 
šviesuolis vyskupas Motiejus 
Valančius, Šv. Rašto vertėjas 
ark. Juozas Skvireckas, kiti 
aukšti Lietuvos katalikų dva
sininkai. 1989 m., Bažnyčiai 
atgavus šį pastatą, čia buvo 
įsikūrusi Kauno arkivyskupi

jos kurija, antrajame aukšte 
apsigyveno Kauno arkivysku
pu metropolitu paskirtas, 
kardinolas V. Sladkevičius. 
Todėl, pasak Lietuvos valsty
binio dailės muziejaus direk
toriaus Romualdo Budrio, 
tikslinga būtų čia įkurti euro
pinio lygio arkivyskupijos is
torijos ir meno muziejų. (Šiuo 
metu Lietuvoje sudaryta die
cezinių muziejų sistemos kū
rimo komisija, vadovaujama 
Vilniaus paveikslų galerijos 
vedėjo Vytauto Balčiūno). 

Kardinolo V. Sladkevičiaus 
memorialinis muziejus butas 
— pirmas žingsnis, kuriant 
naują dvasinio paveldo insti
tuciją. Perkirpus juostelę, iš
kilmių svečiai pateko į kardi
nolo svetainę, kur būdavo pri
imami aukšti svečiai, aptaria
mos ir įtvirtinamos Bažnyčios 
atsinaujinimo formos, nenuils
tamai ieškoma dvasinių ir pi
lietinių paskatų Lietuvos val
stybės ateities kūrimui. Todėl 
kardinolo bute bus siekiama 
stiprinti demokratiją, plėtoti 
humanizmą, įtvirtinti krikš
čioniškųjų vertybių brangini
mą. Muziejaus kūrėjai (direk
torė — šių eilučių autorė I. Pe
traitienė — 2000 m. išleidusi 
knygą „Kardinolas") Kultūros 
ministeryai pateikė projektą 
„Kultūriniai susitikimai kar
dinolo V. Sladkevičiaus muzie
juje — valstybinių ir tarptau
tinių pokalbių ciklas apie gy
vąją krikščionybę ir jos šak
nis". Programos moderatoriu-

Kard. Vincentą 81adkevičhą nuoširdžiai iki paskutinio atodūsio 
globojo mons. Vincentas Jalinskas (stovi kairėje) ir kun. dr. Arvy
das Žygas. Nuotrauka ii lfM m. gruodžio mėnesio. 

Paminklinė lenta su skulptūriniu kard. V. Sladkevičiaus bareUeru 
(skulptorius Arūnas Sakalauskas). 

mi sutiko būti kun. dr. Arvy
das Žygas, Kauno kunigų se
minarijos dvasios tėvas, VDU 
dėstytojas, ilgametis Ateiti
ninkų veikėjas, akademinio 
jaunimo veiklos iniciatorius, 
paskaitininkas, kultūrinių-
dvasinių renginių .Ateities 
pėdsakai" iniciatorius. Progra
mos bendraautoriumi jis pa
kviestas dėl to, kad ji, kaip ir 
veiklą pradedantis muziejus, 
pirmiausia skirta krikščioniš
kąja kultūros tradicija ir ją 
reprezentuojančiais autorite
tais besidominčiai visuo
menei, ypač besimokančiam 
jaunimui. Kuriamas muziejus 
ir susitikimų centras toliau 
plėtotų atvirtos visuomenės 
pilietinį brandumą, ugdančių 
institucijų grupę. Lietuvoje 
yra T. Manno kultūros cen
tras Nidoje, Č. Milošo kultū
ros centras ties Kėdainiais. 
Memorialiniu muziejumi ir jo 
susitikimų programa projekto 
autoriai siekia atskleisti vieno 
didžiausių XX a. Lietuvos au
toritetų dvasinę aplinką, ku
rioje vyko ypač intensyvi kard. 
V. Sladkevičiaus ganytojiška 
veikla. 

Bibliotekoje, už svetainės 
esančiame kambaryje, paro
dos „Kardinolas Vincentas 
Sladkevičius" pradžia. Aukšti 
svečiai susidomėję žiūrėjo į 
eksponuojamas, iki šiol nieka
da nematytas nuotraukas. 
Daugelis nuotraukų, kaip ir 
kitų muziejaus eksponatų, 
parsivežta iš vyskupo V. Slad
kevičiaus tremties vietų — 
Nemunėlio Radviliškio ir Pa
beržės, nemažai foto informa
cijos pateikė kardinolo moki
niai, monsinjoras Vincentas 
Jalinskas, arkivyskupas Sigi
tas Tamkevičius, prelatas Jo
nas Jonys. 

Kuo pasižymi V. Sladke
vičiaus biblioteka? Teologinio 
turinio knygų senumu (yra 
kelios dešimtys 19 a. pradžios 
ir vidurio knygų), o taip pat 
kalbų įvairumu — 19 a. len
kų, vokiečių, anglų, italų ' lo
tynų, prancūzų. 

Daugiau kaip 20 metų prie 
Latvijos sienos tremtyje gyve
nęs, dvasininkas išmoko kal
bėti ir latviškai. Jo bibliote-
kjoje rasta Latvijos kardinolo 
Julijono Vaivods parašyta 
knyga. Su juo V. Sladkevičius 
buvo ne kartą susitikęs, bi
čiuliavosi. 

Tvarkant kardinolo biblio
teką, labai nudžiugino kelios 
knygos, priklausiusios tėvui 
Vytautui Balčiūnui, buvusiam 
Kunigų seminarijos dėsty
tojui, jos dvasios tėvui, myli
mam tuometinio klieriko Vin
cento Sladkevičiaus mokyto
jui. Tarp dedikuotų knygų yra 
B. Brazdžionio, K Bradūno 
poezijos tomeliai, kun. dr. K. 
Trimako kūriniai ir daug kitų. 
Tik slenkstis skiria biblioteką 
nuo kardinolo darbo ir mie

gamojo kambario. Lankytojai 
nustemba, išvydę mažą medi
nę lovelę. Dažnas tarpusavy 
sušnabžda: „Visai tokia, kaip 
mūsų senelės kaime". Pasak 
mons. Vytauto Kazlausko, nė
ra kito tokio kardinolo, kuris 
būtų gyvenęs taip kukliai ir 
asketiškai, kaip V. Sladkevi
čius. Prie lovelės pakabintas 
arkivyskupo T. Matulionio, 
kuris jį konsekravo vyskupu 
1957 m. gruodžio 25 d., dova
notas kilimas., kan. ir poeto 
Kazimiero Žitkaus dovanotas 
Dievo Motinos paveikslas. Nei 
rašomojo stalo, nei bufeto, nei 
kėdės kunigas, vyskupas, kar
dinolas Vincentas pats nepir
ko. Buičiai reikalingi daiktai 
paveldėti iš kurio nors mirusio 
dvasininko ar gerų žmonių 
atiduoti. 

Muziejaus kūrėjai mano, jog 
didelis turtas yra kardinolo 
sesers Červokienės išsaugota 
mamos — Uršulės Sladkevi-
cienės skarelė, Nemunėlio 
Radviliškio parapijiečių vys
kupui megztos pirštinės ir re
likvija — 1964 m. popiežiaus 
Pauliaus VI jam dovanotas ir 
užrašytas brevijorius. O pats 
didžiausias turtas — rasti 
kardinolo rankraščiai. Tikras 
lobis — stirtelė mokyklinių 
sąsiuvinių, kuriuose gražia 
rašysena suguldytos buvusio 
kunigų seminarijos dėstytojo 
kun. Vincento, vėliau tremtį 
patyrusio vyskupo mintys. 
Todėl ir ekspozicijoje daugiau 
nei asmeniniams daiktams 
vietos skirta rankraščiams, 
rašytam dienoraščiui. 

Paroda tęsiama buvusiame 
kardinolo valgomajame, kur 
prie apskrito stalo rinkdavosi 
dr. kun. A Žygo atvesti klieri
kai, jėzuitų gimnazijos ar sak
ralinės muzikos mokyklos 
mokiniai. Čia valandų valan
das kardinolas praleisdavo su 
savo gydytoju prof. Jurgiu 
Daniu ar kitu jam mielu lan
kytoji!. O kuris jam buvo ne
mielas? Su žiburiu tokio nera
si. Būdavo, praveri duris ir 
pasijunti pačiu laukiamiausiu 
žmogumi. Taip liudija beveik 
visi kardinolą pažinoję žmo
nės. Jis turėjo daug galių, bet 
pati didžiausia — buvo jungti 
skirtingų amžių, skirtingų įsi
tikinimų ir pažiūrų žmones. 
Prie apskrito stalo giminėmis 
jausdavosi visi — ir jį slaugiu
si med. sesuo Leokadija, ir 
brolio Jono dukra Janina Lu-
kavičienė, ir ilgametis jo vai
ruotojas Antanas Vaitauskas, 
ir, žinoma, kardinolo buvęs 
mokinys, bendramintis mon
sinjoras Vincentas Jalinskas. 
Ir labai norėdamas, neišvar
dintum visų, kuriuos jungia 
giminystės saitai. 

Ypatinga žmonių jungties 
galia išliko. ,.Kristus atėjo 
mūsų mokyti, ne kaip danguje 
turėsime elgtis, bet kaip čia, 
žemėje, gyventi". Si kardinolo 

mintis, užfiksuota rastame 
popieriaus lapelyje, išliko ak
tuali ir gyva. Muziejaus kū
rėjų ir konsultantų pastangos 
nebūtų sulaukę aukšto įver
tinimo, jeigu nebūtų buvę gau
saus talkininkų būrio. Net 
mažiausias kūrybinio proceso 
ginčas būdavo staiga užgęsta. 
Vienu žodžiu sunku paaiškin
ti, kodėl. 

Norėtųsi užbaigti tik keliais 
žodžiais, užsimenant apie tai, 
jog pirmosios muziejaus dva
sinio paveldo institucijos die
nos rodo, kad kardinolo V. 
Sladkevičiaus gyventoje ap
linkoje ryškėja kiti, nenusa
komi dvasinės sklaidos ženk
lai. Senukai, žilagalvės moky
tojos, pusamžiai vyrai muzie
jaus kambariuose stoviniuoja. 
Žiūrėk, suklumpa pasimelsti, 
šypteli ir staiga atsiveria. 
Žmogus pasakoja apie savo 
gyvenimą, patirtas skriaudas 
arba liudija Dievo buvimo 
ženklus. Ir negali jo nutrauk
ti, nė trumpu žvilgsniu paro
dyti, jog čia muziejus, o ne 
ligoninė, ne pasikalbėjimų vie
ta. Privalai kiekvieną priimti 
kaip brangiausią svečią, paly
dėti iki durų ir pakviesti, kad 
vėl pro šalį nepraeitų, nes ši
taip elgdavosi amžinos atmin
ties kardinolas Vincentas 
Sladkevičius. Kardinolo V. 
Sladkevičiaus memorialinio 
muziejaus — buto adresas: 
Kaunas, Valančiaus g. 6, tel. 
322-584 

Irena Petraitienė 

ĮTEIKTOS LIETUVIŲ 
FONDO PREMIJOS 

Birželio 20 d. ŠVietmio ir 
mokslo ministerijoje Buvo 
įteiktos Lietuvių fondo premi
jos. 

Pasak ministerijos praneši
mo, fondo premija skirta Vil
niaus universiteto Iithttanis-
tinių studijų katedros dėsty
tojoms Virginijai Stubrienei ir 
Aurelijai Kaškelevičienei už 
lietuvių kalbos mokymo prie
monių komplektą Nė dienos be 
lietuvių kalbos. 

Premija apdovanotas ir 
„Baltų lankų" leidyklos direk
torius Saulius Žukas už va
dovėlį Literatūros teorija ir 
kūrinių interpretavimas. 

Kauno Šančių vidurinės mo
kyklos anglų kalbos mokytojai 
Ritai Staškienei ir Kauno 
„Santaros" gimnazijos anglų 
kalbos mokytojai Audronei 
Timofejevienei premija skirta 
už anglų kalbos mokymo prie
monių komplektą School Eng-
lish III. 

Premija už vieną vadovėlį 
yra 8,000 litų. 

Lietuvių fondas jau 3 metai 
skiria premijas lietuvių gimto
sios ir valstybinės kalbos, už
sienio kalbų, istorijos, pilieti
nio ugdymo vadovėlių rank
raščių autoriams. Švietimo ir 
mokslo ministerija JAV lietu
vių fondui pateikia vadovėlių 
rankraščius, kurie aprobuoti 
ekspertų komisijose ir Bendro
jo ugdymo tarybos sprendimu 
siūlomi premijuoti. Šias pre
mijas jau yra gavę aštuoni au
toriai. (BNS) 

ĮTEIKTOS TAUTOS 
FONDO PREMIJOS 

Kauno savivaldybės švieti
mo ir ugdymo skyriuje Še
šiems kauniečiams abiturien
tams įteiktos Amerikos Lietu
vių Tautos fondo premijos — 
po 100 dol. kiekvienam. Šie
met joa skirtos tiems, mokyklą 
baigiantiems moksleiviams, 
kurie labai gerai mokėsi, buvo 
nepriekaištingo elgesio ir žada 
studijuoti aukštosiose mokyk
lose. iKD. BlU) 
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Jei norite sutikti savo angelą... 
Algimantas Kezys — vienas 

žinomiausių vardų, ne tik lie
tuvių fotomeno pasaulyje, — 
jo darbais gali grožėtis Či
kagos Meno institute ar 
Šiuolaikinės fotografijos mu
ziejuje, New Yorko Metropoli
tan ir Modernaus meno mu
ziejuose bei Tarptautiniame 
fotografijos centre, Paryžiaus 
Nacionalinėje bibliotekoje ir 
Carnavelt muziejuje, Brazili
joje, Lietuvoje. Algimantas — 
fotomenininkas, knygų, fotoal-
bumų, plakatų ir kalendorių 
autorius, meno leidinių suda
rytojas, redaktorius, leidėjas, 
š.m. birželio 29-ąją Čikagoje, 
Jaunimo centro Čiurlionio ga
lerijoje žiūrovo dėmesiui pa
teiks autorinę, foto-kompiu-
terio technika sukurtų darbų, 
parodą ir 60-ąjį leidinį, šios 
parodos „Angelų pasaulis" 
katalogą. 

Atviras fotomeistro žvilgs
nis, metaforiškas požiūris į 
realybę, davė pagrindo kurti 
savą ženklų sistemą, savo as
meninį tik jam būdingą 
kūrybos kadrų kaitos, dengi
mo ir jungimo intensyvumą, 
palaipsniui artėjant prie ab
strakčių formų. Atrodo, kad 
nauja technika, kompiuterio 
galimybės suteikė ir didelę 
pasirinkimo laisvę ir kažko
kios, vos ne įžūlios drąsos, 
leidžiantis į eksperimento er
dvę. 

Nenutraukęs ryšio su rea
lybe — noriai, atidžiai su 
džiaugsmu išfotografavęs an
gelų drožėjų Rimantės But-
kuvės ir Vaidos Juozapaitytės 
sukurtus angelus Lietuvoje, 
imasi naujos, o gal tiksliau pa
sakius, tęsia, plėtoja jau 
šešiose savo parodose ir jas ly
dinčiuose leidiniuose vystomą 
teologinių svarstymų temą; ši 
septintoji, unikali Algimanto 
kūryba vienam tikslui pajun
gia žodį, tekstą, mintį ir susin
tetintą vaizdo junginį, iš
ryškintą netikėtomis spalvo
mis. Atrodo, kad jis kuria savo 
meno srovę, šlifuoja naują 
plastinę kalbą, nors jo ilga
metė kūrybinė praeitis nepa
kartojama ir nepamirštama. 

Lemtinga dovana Hassel-
band fotoaparatas, kurį įteikė 
Algimantui tėvai, įsišventini
mo į kunigus proga, nukrei
pė jo gyvenimą fotomeninės 
avantiūros linkme. 1960 m. 
fotomėgėjų varžybose laimėjęs 
dvi premijas, 1963 m. Čiur
lionio galerijoje surengė savo 
kūrybos' pirmąją parodą, o 
1965 m. jau Čikagos Meno in
stitute. Hugh Edwards po 
„Photographs" parodos, lyg 
nujausdamas jame slypinčią 
kūrybinę energiją, sakė, kad 
„peržvelgiant tuos paveikslus, 
didžiausią ir neišdildomą 
įspūdį paliko tai, kad jie 
apreiškė patį autorių ir jo san
tykį su pasauliu. Prieš mus 
buvo tiesus žmogus, atsklei
džiąs naują tikrovę, kuri at
rodė lygiai reali, o gal net rea
lesnė už kitas. Šios fotografi
jos reprezentuoja filosofiją, 
kuri drąsiai gali stoti prieš bet 
kokį trapų laikinumą, kuris iš 
už baimės ir nusivylimo šydo 
remiasi pagrindinėmis tieso
mis". 1965 m. esant seminari
joje, sukurta pirmoji knyga — 
Šventoji auka, atstovaujanti 
senosios priešvatikinės mišių 
tradicijos liturgijai nuotrau
kose, nuo pirmojo laiptelio 
žengiant prie altoriaus, iki 
paskutiniojo palaiminimo, mal
dos, aukos, gerumo, mišių 
vyksmą simboliškai atskleis
damas kunigo rankomis. Pir
moji — aukščiausios kokybės 
knygos leidinio pavyzdys. Jai 
tekstus paruošė Bruno Mar-
kaitis, dailininkas Algirdas 
Kurauskas — tiksliai, kruooš-

čiai, talentingai atlikęs savo 
darbą. Tik gaila, kad šio leidi
nio, sukurto liturginio pakili
mo, atsiliepiant į II Vatikano 
susirinkimo nutarimus, metu, 
jau niekur nebegalima rasti. 
1979 m. Algimantas Kezys 
buvo įrašytas į Photograph 
Collector Guide. 

Algimantas labiau už viską 
vertinęs kūrybinę laisvę: „Ma
nąjį kelią būtų galima api
būdinti labai paprastai — tai 
nuolatinis vaikščiojimas ir 
ieškojimas: be plano, be direk
tyvų, be draugo ir padėjėjo, 
bet kada, bet kur... temos pa
sisiūlo pačios. Tik jas reikia 
atrasti, atpažinti, na žinoma, 
ir mokėti turimomis prie
monėmis užfiksuoti," fotogra
favo, leido savo autorinės 
kūrybos albumus, plakatus, 
kiekvienų metų gruodyje (nuo 
1980 m.) mus lankydavo 
įspūdingi jo kalendoriai. Ir pa
rodos — autorinės, Amerikos 
lietuvių dailininkų, jubilie
jinės, teminės, dailininkų iš 
Lietuvos, daugybė suorgani
zuotų parodų, kurias visada 
lydėjo jo sukurtas, surinktas, 
suredaguotas katalogas. Vie
na kūrybos sritis, kuri susijusi 
su visuomenine, dokumentine 
fotografija, nors ir įsitvirtino 
lietuvių visuomenės sąmonėje, 
kaip pats prisipažįsta, nėra 
mėgstama, tik negalime pa
miršti Faces of Two Worlds: A 
Study in Portrais of the Li-
thuanian Immigrant Experi-
ence, kitų, kuriuose „sutinka
me" jaunus, seniai nematytus, 
mielus prisimintinus, o tų lei
dinių ne tiek daug ir savo 
verte jie nenusileidžia laisva
jai Algimanto kūrybai. Eilę 
metų leista Lithuanian artists 
ir North Amerika, su išsamio
mis biografijomis, spalvoto
mis nuotraukomis, prasmingo
mis mintimis. 

Algimanto kūrybinis credo, 
atrodo, turėtų būti toks: per 
estetinę formą — į gyvenimo 
tikrovę. Tik ši tikrovė ne pa
viršiaus, bet gelmės, universa
lių reikšmių tikrovė, įžvelgia
ma „estetinės askezės ir kon-
templiuojančios minties jėga. 
Patrauklią estetinę formą ga
lima rasti ir geometrijoje, ir 
judesy, koks turinys eina su ta 
forma, nesvarbu", — sako au
torius. Tokia nuostata sąly
goja atitinkamą menininko 
santykį su pasauliu. Meninin
kas neprimeta daiktams idė
jos, jis ieško pasaulyje ne 
žmogaus įsivaizduojamų tiesų 
iliustracijų, bet pačios pasau
lio tiesos, kuri savo ruožtu 
įgyja ir žmogiškojo pažinimo 
bei išraiškos vertę, suspindi 
menininko individualybe. Ši 
tiesa nušvinta ne šiaip kasdie
niškuose, žmogaus psichiką 
atakuojančiuose reiškiniuose, 
bet retoje ir akimirksnio este
tinėje įžvalgoje, savotiškame 
„praregėjime* arba, krikščio
niškiau pasakius, formos „ap
reiškime". Apreikšta forma 
yra ne tik grožis, bet ir slapta 
tiesa, kalbanti magiškąja der
mių kalba. Todėl fotografavi
mas — tai atradimas, o ne 
sąmoningas ko nors formavi

mas . 
„Dvigubos ekspozicijos, che

mines ir optinės kaitos įve
dimas — tai tolimesni žings
niai ta pačia kryptimi, pade
dantys išbudinti miegančias 
pasąmonės ir vaizduotės ga
lias, suteikdami pažinimui 
turtingesnį atspalvį, kurio 
dažnai trūksta grynajam ob
jektyvumui. Štai kodėl nuta
riau išbandyti savo jėgas, kur
damas dvigubas ar daugia
lypes kompozicijas, suside
dančias iš dviejų ar daugiau 
vaizdų montažo, panašiai kaip 
daroma siurrealistiniame me
ne, — aiškina Algimantas. — 
Siekiu sukurti tikrovinio vaiz
do ir alegorijos hibridą, kuris 
taptų tikrovės simboliu". Ten
ka pripažinti, kad eksperi
mentų laikai virsta sintezės 
menu; neatsisakant dialogo 
su praeitimi, šalia paveikslo 
atspaudo lygiaverčiai įjun
giant neduodančios ramybės 
teologinių svarstymų temą — 
spausdintą žodį. Kurdamas 
kompleksiškai, jis išgauna 
naują paslaptingą kokybę ir 
panardina susidomėjusįjį į in
telektualinį nuotykį. 

Ženklių leidinių grupė, turin
ti magišką aureolę — tai atsi
radęs lygiagretus dviejų menų 
judėjimas ir, būk malonus, pa
sistenk išsiaiškinti pats, kas 
tau arčiau prie širdies — ar 
Francis Thompson eilėraščio 
„The Hound of Heaven" inspi
racijos, ar Būties fragmentai, 
gal Kapinaitės o gal Taisykime 
Viešpačiui kelius. 

Turėtumėm pritarti Algi
mantui, kad atsidūrėme keis
tų idėjų sferoje, kurioje namai, 
pastatyti iš plieno ar akmens 
tampa iliuzija. Tos idėjos — 
tai laikinosios pakopos, ve
dančios į aukštesnes sferas, 
kurių siekiančiam žmogui pa
grindinis palinkėjimas yra 
drąsa: ženk drąsiai. Tereikia 
paprastos drąsos, šuolio iš 
žinomo į nežinomą, iš bevil
tiškumo į viltį, iš realybės į 
fantaziją, mitą. Nieko nepada-

Mirė dail. Vytai 

DaiL V. Kalinauskas. 
Birželio 15 naktį, eidamas 

73-uosius metus, po sunkios 
ligos mirė žymus Lietuvos gra
fikas Vytautas Kalinauskas. 
Kaip pranešė Lietuvos daili
ninkų sąjunga (LDS), sekma
dienį, birželio 17 d. V. Kali
nauskas buvo pašarvotas Šv. 
Jonų bažnyčioje Vilniuje. Pa
gal norą, išreikštą testamente, 
dailininkas buvo sudegintas. 

Užuojautoje giminėms ir ar
timiesiems prezidentas Valdas 
Adamkus apgailestavo, kad 
Lietuva neteko asmenybės, 
laikytos ištisų dešimtmečių 
Lietuvos meno gyvybingumo, 
nuolatinio atsinaujinimo žen
klu: „Žodžiais sunku nusakyti, 
kokios įtaigos ir kokio gerano
riškumo, dalyto studentams, 
žiūrovams, visiems meno ger-

m 
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Dalis lankytojų fotomenininko Jono Tamulaičio parodoje, kurios atidarymas įvyko š.m. birželio 1 d., 
Čiurlionio galerijoje, Jaunimo centre (Čikagoje). 

rysi, transcendentinis pasau
lis pasiekiamas tik taip: per 
metaforas, mitus. 

Čia yra tik pojūčiais suvo
kiama realybė, būties momen
tas, fotopopieriuje užfiksuota 
materija, savas būdas atverti 
sielą, paliekant klausimą — 
kas aš esu? Kur šiame tvari
nyje slypi aš? Yra vilties, 
kad stebėtojas mintyse gali 
sutapti su tuo, kas būna virš 
žmonių sluoksnio, kad galėtų 
matyti viską ir būti nenusako
mu. Kai kam tai gali virsti 
Angelu. 

Ar norite sutikti savo an
gelą? Algimanto Kezio paro
dos „Angelų pasaulis" (foto-
kompiuterio technika atlikti 
kūriniai) atidarymas įvyks 
Čiurlionio galerijoje, Jaunimo 
centre š.m. birželio 29 d., 7:30 
vai. v. Rengia Čiurlionio ir A. 
Kezio Galerijos. 60-asis leidi
nys — Parodos katalogas — 
paveikslai ir su jais draugau
jantys tekstai — Algimanto 
Kezio. 

Angelų drožiniai — Ri
mantės Butkuvės ir Vaidos 
Juozapaitytės. Išleido Galeri
ja. Viršelis dail. Vinco' Luko. 
Tikl50egz. 

I .aima Krivickienė 

itas Kalinauskas 
bėjams, asmenybės neteko
me", — rašoma prezidento 
užuojautoje. 

V. Kalinauskas gimė 1929 
m. sausio 3 d. Joniškėlyje, 
Šiaurės Lietuvoje. 1952-1958 
metais jis studijavo grafiką 
Lietuvos valstybiniame dailės 
institute, nuo 1958-ųjų pra
dėjo dalyvauti parodose, su
rengė per dvidešimt personali
nių parodų. V. Kalinauskas 
labiausiai buvo žinomas kaip 
grafikas, tačiau jis įnešė indėlį 
ir į teatro bei kino meną. 

Profesinę veiklą dailininkas 
pradėjo, kurdamas estampus. 
Vienas pirmųjų įsimintinų 
ciklų buvo „Senojo Vilniaus 
Zodiakas", sukurtas 1966 m. 
V. Kalinauskas taip pat buvo 
knygos meno žinovas bei ko
rėjas. Jis iliustravo ir apipa
vidalino daugiau kaip 200 
knygų, tarp kurių iškiliausiais 
darbais knygos meno srityje 
yra laikomas J . V. Gėtes Faus
tas ir Dantės Dieviškoji kome
dija. 

Kaip scenografas V. Kali
nauskas ėmė reikštis septinto
jo dešimtmečio viduryje ir 
sukūrė scenovaizdžius dau
giau kaip 30-ciai spektaklių 
bei 11 kino filmų. Pradėjęs ta
pyti dar 1966 metais, V. Kali
nauskas vėl sugrįžo prie šios 
srities 1995-aisiais. Per pas
kutiniuosius penkerius metus 
V. Kalinauskas surengė daug 
personalinių parodų, tarp 
kurių — „Devyni autoportre
tai", ir „Žaidimai su hampel-

Pianistas A. Žlabys muzikos 
šventėje 

Pianistas Andrius Žlabys. 

Didžiausioje muzikos šven
tėje — Vilniaus festivalyje — 
tarp užsienio garsenybių šiais 
metais atstovaujama ir jau
niausiai lietuvių atlikėjų kar
tai. Birželio 20 dieną, Filhar
monijos salėje suruoštas dvi
dešimt trejų metų pianisto 
Andriaus Žlabio koncertas. Be 
Johann Sebastian Bach, Jo
nan Brams, Liudvik van Bee-
thoven opusų, koncerte 
skambėjo ir du specialiai A. 
Žlabiui dedikuoti jaunų už
sienio kompozitorių koriniai. 

Muzikinė sėkmė vilnietį An
drių Žlabį lydi nuo pat mažų 
dienų. Dar besimokydamas M. 
K. Čiurlionio menų gimnazi
joje, jau tapo kelių tarptauti
nių konkursų laureatu. Baigęs 
ją, 1994 m. išvyko į JAV Inter-
lochen menų akademiją Michi-
gan valstijoje studijuoti forte
pijoną ir kompoziciją. 1995 
metais tapo Miami universite
to muzikos mokyklų konkurso 
laureatu ir įstojo į muzikos in
stitutą Filadelfijoje, 1998 me
tais — Vakarų regiono kon
kurso nugalėtoju. Šiuo metu 
pianistas iš Lietuvos siekia 
magistro laipsnio Cleveland 
muzikos institute. 

Andrius Žlabys yra skambi
nęs su Lietuvos kameriniu or
kestru, taip pat su Nacionali
niu bei Valstybiniu simfoni
niais orkestrais, surengęs 
rečitalių ir didelę koncertinę 
kelionę su žinoma amerikiečių 
smuikininke Hilary Hahn. 
Vienas koncertų buvo tiesio
giai transliuojamas per Ame
rikos valstybinį radiją. 

manais ir keletas darbų iš 7-8 
deš.", „Knygų iliustracijų re
trospektyva 1957-1997", „Ban
dymas išsiaiškinti", „Dangus-
Jūra-Krantas", „Vytautas Ka
linauskas. Retrospektyva" ir 
kitos. 

V. Kalinauskas buvo Vyriau
sybės premįjos laureatas, 
1999 m. prezidentas jį apdova
nojo Lietuvos Didžiojo kuni
gaikščio Gedimino 4-ojo laips
nio ordinu. <BNS> 

Gerų atsiliepimų apie A. 
Žlabio muzikavimą jau yra pa
sirodę ir didžiojoje Amerikos 
spaudoje. Chicago Tribūne, 
pavyzdžiui, jis buvo pavadin
tas vienu talentingiausių kla
viatūros menininkų. 

Artimiausiuose talentingo 
pianisto planuose — koncer
tinė išvyka su „Kremerata 
Baltica" orkestru, taip pat de
biutas New York „Carnegie 
Hali". (Elta) 

IŠLEISTA SVARBI 
KNYGA 

Birželio 20 d. Mokslo ir stu
dijų departamente pristatyta 
Lietuvos mokslo ir technolo
gijų Baltoji knyga, kuri api
brėžia ilgalaikę mokslo ir 
technologijų plėtros strategiją. 

Pristatydamas šią knygą, 
Švietimo ir mokslo ministras 
Algirdas Monkevičius teigė, 
kad ji taps pagrindu Vyriau
sybės socialinėms ir ekono
minėms strategijoms. Pasak 
Švietimo ir mokslo ministeri
jos pranešimo, knygoje įverti
nama pasaulio patirtis, Lietu
vos aplinkybės, numatančios 
šalies kelią į žinių visuomenę. 

„Labai svarbu, kad kiekvie
nas žmogus, išugdytas siekti 
žinių ir galintis jomis naudotis 
veikloje, sugebėtų tobulinti 
save ir aplinką, rodyti inicia
tyvą ir pasirengimą poky
čiams. Tai sukurs prielaidas 
Lietuvai lygiuotis į Europos 
valstybes, lems žmonių gyve
nimo gerovę", — pristatyda
mas knygą sakė ministras. Jis 
pabrėžė ypatingą Lietuvos 
mokslo ir technologijų Balto
sios knygos reikšmę Švietimo 
ir mokslo ministerijai, Mokslų 
ir studijų departamentui. 

Baltosios knygos iniciatoriai 
— Lietuvos Mokslų akademi
ja. Knygos projektą parengė 
Kauno technologijos universi
teto mokslininkai. <BNS) 

PARODA KELIAUS Į IR 
LIETUVA 

Fotomenininkas Jonas Ta-
mulaitis gerai pažįstamas už
sienio lietuviams, ypač Čika
gos ir jos apylinkių gyvento
jams. Jis dažnas įvairių rengi
nių lankytojas, įamžinąs juos 
nuotraukose. Malonu, kad ir 
Lietuvoje jo fotografijos vis la
biau pažįstamos — yra su
ruošta personalinių parodų, o 
ir iki birželio 24 d. vykstančios 
fotografijų parodos „Čikagos 
lietuviai" (visuomeninis-kul
tūrinis gyvenimas) ekspona
tus rugsėjo mėnesį galės ma
tyti Vilniaus bei kitų vietovių 
lietuviai (paroda atidaroma 
Rotušės rūmuose rugsėjo 17 
d.). Yra išleistas gražus šios 
parodos katalogas su Skir
mantės Miglinienės įvadu ir 
gausiomis iliustracijomis. 

PARODA — DAILININKO 
ŠIMTMEČIUI 

Lietuvos mokslų akademijos 
bibliotekoje birželio 18 d. ati
daryta paroda „Ekslibriso 
pradininkui Gerardui Bagdo
navičiui — 100". 

Šiauliuose gyvenęs G. Bag
donavičius (1901-1986) ilgą 
laiką buvo vienintelis dailinin
kas mieste. Jis piešė urbanis
tinius peizažus, istorijos ir ar
chitektūros paminklus, ilius
travo knygas, buvo žinomas 
scenografas,, pedagogas ir ar
chitektas. Tačiau vienas pačių 
reikšmingiausių dailininko 
kūrybos barų yra ekslibrisai. 
Gerardas Bagdonavičius kar
tu su Pauliumi Galaune pri
pažįstami, kaip ryškiausios 
figūros lietuviškų knygos 
ženklų istorijoje. <EIU> 
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Gegužes 10 d. Lietuvos Nacionaliniame muziejuje atidaryta foto
menininko Stanislovo Žvirgždo jubiliejine paroda „Vttniįoi pei* 
zažai". Lietuvos Nacionalinis muziejus S. Žvirgždą vertina ir kaip 
nepamainoma senosios fotografijos konsultantą, fotogranjoa tech
nologijų ekspertą. V. Gulevičiaus (Elta) nuotr. 


