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Į Vilniuje kone visą rugsėjo 
mėnesį vykusias „Sostinės die
nas” įsipynė ir iš Čikagos at
keliavusios kultūrinės progra
mos. Jos neatsitiktinai atvež
tos į Lietuvos sostinę. Mat, 
Čikaga ir Vilnius — miestai- 
partneriai, pasirašę bendra
darbiavimo sutartį. Ją, be abe
jo, daug kuo lėmė aplinkybė, 
kad šis didmiestis jau seniai 
vadinamas JAV lietuvių sos
tine. Į Vilnių tomis dienomis 
atskridusio garbės konsulo 
Vaclovo Kleizos duomenimis, 
Čikagoje gyvena apie 120,000 
lietuvių. Tad Čikagos meras 
Richard M. Daley mielai pri
ėmė Vilniaus mero A. Zuoko 
kvietimą čikagiečiams su pro
gramomis dalyvauti šiemeti
nėse Vilniaus dienose.

Pro Vilniaus senamiestyje 
šurmuliuojančią Pranciškaus 
mugę, sūpynių ir kitų pra
mogų pilną Marceliukės vaikų 
parką, į bene svarbiausią ren
ginį — didelę parodą „Surask 
Čikagą”, į miesto Rotušę rin
kosi svečiai iš Čikagos: Či
kagos — Vilniaus komiteto 
pirmininkas Stanley Balzekas, 
generalinis konsulas Giedrius 
Apuokas, konsule Lina Sker- 
stonaite, labdaros fondo 
„Lithuanian Mercy Lift” prezi
dentė Pranė Šlutienė, na ir, 
žinoma, Vilniaus savivaldybės 
vadovai bei būriai vilniečių, o 
taip pat tomis dienomis Vil
niuje viešėję gana gausūs 
mūsų tautiečiai, ne tik iš Či
kagos, bet ir iš kitų JAV mies
tų. Atvyko ir buvo visų šiltai 
sutiktas JAV ambasadorius 
John Tefft. „Sostinės dienų”

Išeivijos dailininku bažnytinio meno paroda Lietuvos Mokslų akademijos bibliotekoje. Iš kairės: pa
rodos rengėja B. Kleizaitė-Vasaris, Lietuvos Mokslu akademijos viceprez. A. Gaižutis ir Mokslų 
akademijos bibliotekos direktorius J. Marcinkevičius. Algimanto Žižiūno nuotrauka.

Iš kairės: mokyklos dir. 
A. Žižiūno nuotr.

įteikiant Lietuvių fondo čekį Vilniaus vidurinei mokyklai „Lietuvių namai' 
A. Rudys, LF valdybos pirm. P. Kilius, R. Kilienė, A. Kleizienė ir V.Kleiza.
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Čikaga — Vilnius
organizatoriai apgailestavo, 
kad dėl siaubingo teroro pasi
reiškimų, oro linijų sutrikimo 
negalėjo atskristi, kaip kokio 
išganymo lauktas, garsusis 
Čikagos ir pasaulio džazo vo
kalistas Kurt Elling su kitais 
muzikantais. Susirinkusieji 
tylos minute pagerbė žuvu
siuosius ir jų artimuosius, pa
reiškė solidarumą su ameri
kiečių tauta.

Kreipdamasis į susirinku
sius, atidarydamas parodą 
„Surask Čikagą”, Vilniaus sa
vivaldybės Kultūros ir meno 
skyriaus vedėjas Edmundas 
Žalpys, pasveikinęs Čikagos 
programų dalyvius, pasakė, 
kad kiekvienas lietuvis gerai 
žino Čikagos miesto reikšmę 
mūsų tautos istorijai.

— Tūkstančiams mūsų tau
tiečių Čikaga tapo antrąja 
tėvyne, kurioje jie dirbo, augi
no vaikus, plėtojo kultūrinę 
veiklą, — tęsė E. Žalpys — 
1993 m. pasirašyta Vilniaus ir 
Čikagos bendradarbiavimo su
tartis atvėrė naują puslapį, 
užmezgant glaudžius ryšius 
tarp šių miestų. Jis buvo ir 
yra lietuvių išeivijos sostinė. 
Sovietiniais metais tik užsie
nio radįjo laidų dėka gavę tei
singą informaciją apie mūsų 
tautiečių veiklą, dabar mes 
galime laisvai ir nuoširdžiai 
bendrauti, dalintis kultūrinė
mis ir dvasinėmis vertybėmis.

Kultūros ir meno skyriaus 
vedėjas atskirai pasveikino 
Čikagos-Vilniaus komiteto pir
mininką Stanley Balzeką, 
daug prisidėjusį prie čia pra
sidedančių programų rengimo.

Jo vardas susijęs su Lietuvių 
kultūros muziejumi, jau ket
virtą dešimtmetį veikiančiu 
Čikagoje. Šis muziejus tapo 
viena Lietuvą ir išeiviją paro
dančių, reprezentuojančių kul
tūros įstaigų Amerikoje, sakė 
E. Žalpys, pridurdamas, kad 
tame muziejuje lankytojai gali 
susipažinti su Lietuvos istori
ja, menu, tautos papročiais ir 
buitimi. Įvairiapusių renginių 
metu čia susitinka tiek senoji, 
tiek naujoji išeivija, o jų vai
kai susipažįsta su tautiniu 
menu, kultūros palikimu. Pa
sak E. Žalpio, muziejaus įstei
gimas ir jo veikla rodo, kiek 
gali padaryti vieno žmogaus 
ryžtas ir dvasinis pasišventi
mas.

Čikagos senbuvis, mūsų tau
tietis S. Balzekas, beje, dabar 
einantis ir Palm Beach (Flori
da) Garbės Konsulo pareigas, 
buvo pagerbtas ne tik gražiais 
žodžiais. Vilniaus meras A. 
Zuokas už nuopelnus, stipri
nant Lietuvos sostinės ir Či
kagos ryšius, vaisingą Kul
tūrinę veiklą S. Balzekui įtei
kė pernai savivaldybės įsteig
tą Lietuvos Didžiojo Kuni
gaikščio Žygimanto Augusto 
medalį.

„Atrask Čikagą”
Po iškilmių susirinkusieji 

buvo pakviesti apžiūrėti dide
lę, įspūdingą, dabar po Eu
ropą keliaujančią parodą 
.Atrask Čikagą”, šio didmies
čio dienų proga atvežtą iš Liu
cernos. Generalinis konsulas 
G. Apuokas man paaiškino, 
kad šią parodą — pasakojimą

apie Čikagą, jos viziją, nuola
tinį atsinaujinimą ir drąsą pa
rengė su Čikaga susigiminia
vusių miestų tarptautinė 
programa, kurios autoriai — 
E. George, A. George, M. 
Rush, A. Blick ir R. Bali. Au
tentiškais istoriniais doku
mentais ir naujųjų laikų at
spindžiais — fotografijomis 
pristatoma Čikagos praeitis ir 
dabartis, svarbiausi jos istori
jos įvykiai ir šiandienos ža
vesys. Stenduose — miesto 
gimimas, verslo įsikūrimas ir 
stiprėjimas; modernioji archi
tektūra, pagarsėję žmonės, 
politinė ir socialinė miesto rai
da, kultūra, teatras, džazas, 
dailė, muziejai, verslo didžiū
nai, sportas...

Anksčiau girdėjęs ir skaitęs, 
dabar piešiniuose, kitose eks
pozicijose pats pamačiau vaiz
dus 1871 m. didžiojo Čikagos 
gaisro, iki pamatų sunaikinu
sio miestą, padariusio per 200 
milijonų dolerių nuostolio. Ek
sponatai liudija, kad nors tarp 
kelių išlikusių pastatų buvo li
kęs tik vandens bokštas, bet 
nustebina miesto valdžios ir 
gyventojų ryžtas kuo greičiau 
atstatyti Čikagą, dar gražesnę 
ir didingesnę. Ėmė plaukti pa
galba iš kitų Amerikos miestų 
ir užsienio. Anglijos karalienė 
Viktorija atsiuntė 8,000 kny
gų, kurios tapo pirmosios 
viešosios Čikagos bibliotekos 
pagrindu. Štai parodoje — da
bartinės, Harold Washington 
vardu pavadintos, šios biblio
tekos didingo pastato vaizdas. 
Biblioteka buvo paskelbta di
džiausia viešąja biblioteka pa
saulyje. Visuose 82 jos sky
riuose įvestas interneto ryšys.

Lygindamas didžiojo gaisro 
nuniokotus vaizdus su dabar
tinės bibliotekos įspūdingu 
pastatu, John Hancock Buil- 
ding, Sears Tower, daugeliu 
kitų didingų dangoraižių įspū
dingomis nuotraukomis, pa
galvojau, kad po barbariško 
teroristų antpuolio netruks at
sigauti ir žemutinis Manhat
tan. Prisiminiau ir iš ten į Lie
tuvą telefono laidais atskri
dusius mūsų tautiečio filmi- 
ninko ir poeto Jono Meko 
žodžius, kad sugriautus dan
goraižius amerikiečiai atsta
tys su dešimteriopu užsispy
rimu, pastatys juos 10 kartų 
didesnius ir įspūdingesnius, 
kad ir dviem — trim lėktuvais 
jų nesunaikins...

Man’taip pat įstrigo paro
doje matyta didelė, meis
triškai ir įspūdingai padaryta 
naktinės Čikągos didinga pa
norama su, rodos, bekrašte 
žiburių jūra, su neužmatomo 
ilgumo gatvių, kvartalų kon
tūrais. Vėl smilktelėjo mintis, 
kad į tą didmiesčio panoramą 
įsilieja ir S. Balzeko muziejus, 
Jaunimo centras, M. K. Čiur
lionio galerija, bažnyčios, kiti 
šiame mieste lietuvių pastaty
ti pastatai.

Tarp daugybės parodos eks
ponatų mano dėmesį atkreipė 
ne viename stende, nuotrau
kose pavaizduotas gerų, įspū
dingų veido bruožų vyriškis, iš 
balkono žvelgiantis į Čikagos 
tolumas. Užrašai skelbė, kad 
tai garsiausias ir galingiau
sias Amerikos istorijoje Čika
gos meras Richard J. Dalley. 
Jis statė mokyklas, autostra
das, judriausią pasaulyje 
O’Hare oro uostą, plačiausią 
Dan Ryan greitkelį, Mc-Cor- 
mick Place — didžiausią pa
rodų erdvę, vadovavo Šiaurės 
Michigan prospekto „Mag-

Fotomenininko Jono Tamulaičio (kairėje) paroda domėjosi Kazimiera ir poetas Kazys Bradūnai, 
Rūta Kulikauskienė ir daugybė kitų svečių. Algimanto Žižiūno nuotrauka.

nificent Mile” — vieno pui
kiausių kontinente mažmeni
nės prekybos rajonų — plėtrai. 
Garbės konsulas V. Kleiza 
man paaiškino, kad R. J. Da
ley ilgai gyveno lietuvių gau
siame Čikagos priemiestyje ir, 
be abejo, bendravo su jais, 
atsižvelgė į jų pageidavimus, 
pasiūlymus. Parodoje mačiau 
ir iš tėvo perėmusio pareigas 
dabartinio mero R. M. Daley 
atvaizdus. Be abejo, jis daug 
prisideda prie bendradarbiavi
mo su Vilniumi plėtojimo.

Parodoje patyriau ir ne
tikėtumų. Štai padidintas ne 
tik man, bet ir daugeliui kitų 
vilniečių pažįstamas džazo 
pradininko Louis Armstrong 
veidas.

— Kodėl jo atvaizdas taip 
ryškiai išskirtas Čikagos pa
rodoje? Juk, kiek žinau, jo ta
lento žvaigždė pakilo Ameri
kos pietuose, New Orleans? — 
paklausiau parodą apžiūrinčio 
generalinio konsulo G. Apuo
ko.

Jis paaiškino, kad L. Arm
strong ilgai gyveno bei grojo 
taip pat ir Čikagoje. Gal todėl 
ir dabar Čikaga garsėja pui
kiu džiazu?

Lankytojams skirtuose la
peliuose skaičiau, kad čiką- 
giečiai fizikai pirmieji pasau
lyje suskaldė atomą, laimėjo 
daugiausia Nobelio premijų 
negu bet kuris kitas pasaulio 
miestas. Čikagiečiai pakeitė 
upės tekėjimo kryptį, išrado 
tranzistorių, asmeninį kom
piuterį ir naršyklę, įkūrė pir
mąją pasaulyje spalvotos tele
vizijos stotį, išrado finansinės 
rizikos vadybos rinkas; Čika
ga yra stambiausias Ameri
koje pramonės centras. Iš 
tiesų, parodoje daug naujo 
sužinojau apie šį didmiestį. 
Tik įspūdis turbūt būtų buvęs 
dar didesnis, jei parodos eks
ponatai nebūtų sugrūsti Ro
tušės vestibiulyje, jei sten
dams, didelėms nuotraukoms, 
paveikslams būtų suteikta di
desnė, padoresnė erdvė. Deja, 
Rotušės, savivaldybės šeimi
ninkai tuo deramai nepasirū
pino.

Išeivijos metraštininkas
Užtat geriau, skoningiau 

sutvarkyta toje pat miesto 
Rotušėje vykusi Čikagoje ir 
Lietuvoje žinomo mūsų tau
tiečio, čikagiečio fotografo 
Jono Tamulaičio nuotraukų 
paroda „Čikagos lietuviai”. Tai 
tikras „išeivijos sostinės” lie
tuvių gyvenimo ir veiklos met
raštininkas. Jo nuotraukos 
grynai dokumentinės, fotore-

LR garbės konsulas Floridoje (kairėje) Stanley Balzekas, Jr, ir 
JAV ambasadorius Lietuvai John Tefft. A. Žižiūno nuotrauka.

portažinės. Pabuvojau dauge
lio mūsų šiandieninių, moder
niųjų fotomenininkų parodose, 
bet J. Tamulaičio darbai mane 
patraukė tuo, kad savo objek
tyvu, pasak vilnietės dailėtyri
ninkės L. Šilenkaitės, jis fik
suoja, įamžina akimirką ar as
menį tokį, koks jis yra tą se
kundę, tą akimirką — be jokių 
padailinimų, eksperimentų. 
Tapo aišku, kad J. Tamulaičio 
tikslas — įamžinti konkretų 
įvykį, sustabdyti akimirką is
torijai.

Štai 1980 m. įvykusios 
6-sios lietuvių tautinių šokių 
šventės Čikagoje vaizdai, dar 
jauni, 1986 m. jo fotografuoti, 
gerai nusiteikę bičiuliai — V. 
Adamkus, V. Kleiza ir Š. Lozo
raitis. Kitoje nuotraukoje — 
žilagalvė Garbės konsulė J. 
Daužvardienė, apsikabinusi 
bučkiui Lietuvos laisvės bylai 
daug nusipelniusį ambasado
rių S. Lozoraitį. J. Tamulaičio 
foto objektyvas taip pat 
įamžino momentą, kai Stanley 
Balzekas, bučiuodamas tri
spalvę, duoda priesaiką ne
priklausomybę atgavusios Lie
tuvos pilietybei. Jaudina ir 
parodo, kad ir JAV lietuviai 
puoselėja senas mūsų tautines 
kryždirbystės tradicijas; J. Ta
mulaičio nuotrauka, vaizduo
janti koplytstulpį, esantį Či
kagos apylinkėse, Marijos ir 
Antano Rudžių sodyboje. Yra 
ir linksmų, humoristinių 
vaizdų — kad ir linksmai nu
siteikusi Draugo vyriausia re
daktorė D. Bindokienė, 1986 
m. sėdinti ant Kalėdų senelio 
kelių.

Išgirdau ir neigiamų atsilie
pimų. Parodoje apsilankęs vil
nietis, buvęs Sibiro tremtinys

J. Mikauskas suabejojo, ar 
greta čikagiečių lietuvių ver
tėjo parodoje kabinti tiek daug 
dabartinio premjero A. Bra
zausko nuotraukų.

Tą dieną Vilniaus Rotušėje 
turėjo atsidaryti ir fotografijos 
meistro Algimanto Kezio paro
da. Daug kas nusivylė, kad dėl 
oro linįjų sutrikimo jis ne
galėjo pakilti iš Čikagos. Atėjo 
žinia, kad savo parodą jis 
atveš vėliau.

Lietuvių dailininkų 
bažnytinis menas

Čikagos — Vilniaus dienų 
programoje buvo ir kitas įdo
mus bei retas renginys — Lie
tuvos Mokslų akademijos 
Bibliotekoje atidaryta paroda 
„Įžymieji lietuvių išeivijos dai
lininkai — V. K. Jonynas, V. 
Kašubą ir V. Elskus”. Buvo 
eksponuojami kultūrininkės 
Beatričės Kleizaitės-Vasaris 
kruopščiai surinkti ir iš JAV 
bei Kanados į Vilnių atgabenti 
minėtų dailininkų bažnytinio 
meno kūriniai bei jų reproduk
cijos, nuotraukos. Parodos ati
daryme kalbėjusi Lietuvos vy
riausybės atstovė menotyri
ninkė N. Tumėnienė pažy
mėjo, kad tokio užmojo baž
nytinio meno darbų per pas
tarąjį pusšimtį metų Lietuva 
dar nebuvo mačiusi. Tų kū
rinių autorius ji pavadino 
monumentaliosios dailės 
ąžuolais.

Kalbėjusi svarbiausioji paro
dos rengėja B. Kleizai tė- 
Vasaris paaiškino, kad nusi
stovėjusių bažnytinio meno 
tradicijų Amerika anksčiau 
neturėjusi, tad atvykę pirmieji 
lietuviai emigrantai,

Nukelta į 2 psl.
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LF valdybos pirm. Povilas Kilius tarp „Lietuvių namų” mokinių Vilniuje. A. Žižiūno nuotr.

Čikaga — Vilnius
Atkelta iš 1 psl. gu didele
-meile paliktai tėvynei ir tau
tiniams papročiams, rinko pi
nigus, statė mokyklas ir 
bažnyčias, o jiems papuošti 
klebonai iš katalogo užsaky
davo inteijerą. Kai po pastaro
jo karo į Čikagą, kitas JAV 
vietoves ėmė plūsti daugiau 
lietuvių pabėgėlių, iškilo rei
kalas kurti ir plėsti savo cent
rus, stiprinti lietuviškąsias 
parapijas. Tad lietuviai ku
nigai ir vienuoliai kreipėsi į 
savo tautiečius dailininkus. 
Taip skulptorius V. Kašuba ir 
V. K. Jonynas pirmuosius 
užsakymus gavo iš tėvų mari
jonų ir pranciškonų. Buvo pa
statyta keletas koplyčių, New 
York dalyje Masspeth . archi
tektas J. Mulokas suprojekta
vo lietuvių bažnyčią. Po Vati
kano II susirinkimo nutarimo 
altorius atgręžti į žmones, kilo 
reikalas daug bažnyčių per
tvarkyti, naujai apipavidalin
ti, ką uoliai vykdė dailininkas 
V. K. Jonynas. Parodoje eks
ponuojami: 43 jo darbai iš 14 
Čikagos, kitų JAV miestų 
šventovių.

Lankytojai ypač įdomavosi 
A. Elskaus darbais, nes šis, 
New York gyvenantis, vitra- 
žistas, šiemet pažymintis savo 
75-uosius gyvenimo metus, iki 
šiol Lietuvoje buvo mažai ži
nomas. Jo kūriniai puošia 
daugybę JAV šventovių, jie 
buvo eksponuojami Vatikano, 
New York muziejuose. Paro
doje buvo eksponuojami A. 
Elskaus vitražai ir kiti įspū
dingi darbai, padaryti New 
York Šv. Dvasios, Šv. Jono 
Krikštytojo Amerikos Kanki
nių ir kitose bažnyčiose.

Įdomūs, su lietuviškais mo
tyvais, V. K. Jonyno išpuošti 
altoriai, gipso ir aukso 
lakštais atlikti puošybos dar
bai Čikagos Sv. Kryžiaus 
bažnyčioje, kiti ciklai Senojo ir 
Naujojo Testamento temomis 
Menotyrininkė N. Tumėnienė 
mano dėmesį atkreipė į V. K. 
Jonyno bažnytinius kūrinius, 
atliktus į keramiką panašia, 
viduramžiais paplitusia majo-

Akių ligų specialistė iš Čikagos prof. Janice M. Jurkus (dešinėje) 
pritaiko akinius vilnietei pensininkei Zofijai Noreikienei.

Algimanto Žižiūąo nuotr.
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likos technika. Tai Kryžiaus 
Kelią vaizduojantys darbai, 
padaryti lietuvių pranciškonų 
vienuolynui Kannebunkport, 
ME. Parodoje taip pat prista
tytos šio dailininko, iš riešut
medžio išskaptuotos šventųjų 
skulptūros, darytos Toronto 
pranciškonų lietuvių parapijos 
bažnyčiai. Įspūdingi skulpto
riaus V. Kašubos darbai, pa
daryti New York Šv. Bone- 
ventūro, kitoms bažnyčioms.

B. Kleizaitė-Vasaris pri
minė, kad, be šių lietuvių dai
lininkų, religine tema taip pat 
kūrė A. Valeška, Čikagoje 
turėjęs savo religinio meno 
studiją — dirbtuvę, kurioje at
likdavo užsakymus. Panašią 
studiją turėjo ir V. K. Jony
nas. K. Varnelis dekoravo Ne
kalto Prasidėjimo sesėrų vie
nuolyno koplyčią Putname.

Dovana Sibiro lietuviukų 
mokyklai

Į Čikagos-Vilniaus dienas 
gražiai įsipynė ir šventė Vil
niaus vidurinėje mokykloje 
„Lietuvių namai”. Iš Čikagos į 
svečius čia atvyko Lietuvių 
fondo valdybos pirmininkas 
Povilas Kilius su šiai mokyk
lai adresuotu, 15,000 dolerių 
čekiu. Kartu „Lietuvių na
muose” apsilankė garbės kon
sulas Čikagoje Vaclovas Klei
za su žmona Asta ir Rūta Ki- 
lienė.

Įsikūrusi pirmaisiais nepri
klausomybės atkūrimo me
tais, ši mokykla priima lietu
vių vaikus, kurių tėvai gyvena 
už Lietuvos ribų. Iš 246 dabar 
čia besimokančių vaikučių — 
dauguma yra Sibiro tremtinių 
anūkai ir proanūkiai, jau ne
mokantys lietuvių kalbos. Yra 
mokinių taip pat iš Ukrai
nos, Kazachijos, Karaliau
čiaus krašto, kitų šalių. Jų 
buvo net iš Argentinos, Ko
lumbijos. Šioje mokykloje jie 
lietuviškai mokosi ir gyvena, o 
baigę 12 klasių, gauna bran
dos atestatus; devynias klases 
— pagrindinio išsilavinimo 
pažymėjimus. Dauguma buvu
sių abiturientų tęsia mokslą

Lietuvos bei kitų šalių aukš
tosiose ir aukštesniosiose mo
kyklose, kiti grįžta į svetur 
gyvenančias savo šeimas, bet 
jau išmokę kalbėti, rašyti ir 
skaityti lietuviškai.

Į moksleivių pilną „Lietuvių 
namų” salę pakviesti, svečiai 
iš Čikagos buvo sutikti atsi
stojimu, nuoširdžiomis katu
tėmis ir lietuviškų rudeninių 
gėlių puokštėmis. Tiek moki
niai, tiek mokytojai įdėmiai 
klausėsi, ką jiems pasakys 
Lietuvoje jau žinomo ir dos
niomis paramomis garsėjan
čio, Lietuvių fondo valdybos 
pirm. P. Kilius.

— Šiais metais pirmoji Lie
tuvių fondo steigėjo dr. Anta
no Razmos vardo premija 
buvo paskirta Vokietijoje, Hu- 
ettenfelde veikiančiai Vasario 
16-sios gimnazijai, — prabilo 
P. Kilius. — Po šios premijos 
paskyrimo Lietuvių fondo val
dyba, peržiūrėjusi visas ki
tas paraiškas, nutarė paskirti 
15,000 dolerių jūsų vidurinei 
mokyklai. Tas paskyrimas 
buvo padarytas iš Miami Lie
tuvių Klubo Lietuvių fondui 
duotos 125,000 dolerių sumos, 
kad šis fondas paremtų įvai
rias, lietuvybės išlaikymu be
sirūpinančias, organizacijas 
Lietuvoje ar užjos ribų.

Vėl nuaidėjo vieningi, greit 
nenutilę mokinių ir mokytojų 
plojimai. Jie dar labiau su
stiprėjo, kai 15,000 dolerių 
čekį P. Kilius perdavė mokyk
los direktoriui Alfonsui Ru
džiui.

Pastebėjau, kad tvirtas ir 
santūrus Lietuvių fondo val
dybos pirmininkas P. Kilius 
žvelgdamas į lietuvybę, savo 
protėvių kalbą čia atgau
nančių vaikučių veidus, dė
kingumo ir vilties kupinas jų 
akis, gerokai susijaudino.

— Lietuvių fondo valdyba 
mato, kad „Lietuvių namų” 
veikla suteikia galimybę lietu
viams vaikams iš tolimų, sve
timų kraštų atvažiuoti čia, į 
Lietuvą, gyventi lietuviškoje 
aplinkoje ir mokytis lietuvių 
kalbos, istorijos, jos papročių 
bei tradicijų, kartu atsklei
džiant jiems galimybę iš arti 
pažinti Lietuvą ir jos grožį, — 
tęsė P. Kilius. — Mes tikime, 
kad fondo paskirta suma 
padės šiai mokyklai tęsti ir 
tobulinti veiklą ateityje, kad 
vis daugiau vaikų iš daugiau 
kraštų galėtų čia atvykti ir su
sipažinti su tėvyne Lietuva ir 
įkvėpti lietuviškos dvasios ir 
kad grįžę į tuos kraštus iš 
kurių jie atvažiavo, galėtų 
padėti išlaikyti lietuvybę sve
tur.

Lietuvių fondo valdybos pir
mininkas mokiniams ir moky
tojams palinkėjo daug sėkmės 
ir pareiškė tikįs, jog suteikta 
suma bent iš dalies sudarys 
galimybę gerinti sąlygas mo
kykloje, geriau dirbti su 
jaunąja lietuviška karta,

ruošiant ją tolimesniam lietu
vybės išlaikymo darbui. Gar
bės konsulas V. Kleiza savo 
žodyje pasidžiaugė čia atvyku
sių vaikų meile tėvų ir senelių 
kraštui. .

Taręs nuoširdų padėkos žodį 
Lietuvių fondui, mokyklos di
rektorius A. Rudys pažadėjo, 
kad svari piniginė parama bus 
panaudota kuo geriau. Ši 
suma bus skirta apmokėti už 
mokyklos ir bendrabučių šil
dymą, elektrą, gerinti mokinių 
aprūpinimą vadovėliais,' pra
tybų sąsiuviniais, kitiems 
būtiniems dalykams. Direk
torius paaiškino, kad per 11 
veiklos metų mokykla jau 
išleido arti 800 mokinių, kad 
norinčių mokytis lietuviškai iš 
svetur atvyksta vis daugiau, 
net ir augesnių. Vien šį rudenį 
priimta arti pusšimčio nau
jokų.

— Mokytojai stengiasi juos 
kuo geriau ir greičiau išmo
kyti lietuvių kalbos. Rudenį 
sėdę į pirmos klasės suolą ir 
nemokantys nė vieno lietu
viško žodžio, iki šv. Kalėdų 
kone visi jau pradeda ne tik 
kalbėti, bet ir skaityti va
dovėlius, — pridūrė direkto
riaus pavaduotoja A. Visockytė.

Kartu su mokytojais, svečiai 
iš Čikagos aplankė mokyklos 
klases, biblioteką, muziejų, 
pabendravo su mokiniais, jau 
gražiai kalbančiais lietuviš
kai. Jie užkalbino ir iš Sibiro 
atvykusią, čia jau dvyliktoje, 
paskutinėje klasėje besimo
kančią J. Papakulytę, muzie
juje sužinojo, kad iš Rusijos 
atvykusios „Lietuvių namų” 
auklėtinės E. Tutinina, R. 
Jegorova taip gerai išmoko lie
tuvių kalbą, 'kad tapo JAV 
Lietuvių Bendruomenės Švie
timo Komisijos paskelbto raši
nių konkurso nugalėtojomis. 
O iš Karaliaučiaus krašto 
atvažiavęs ir šią mokyklą bai
gęs M. Čajauskas dabar Ka
raliaučiaus universitete stu
dijuoja istoriją, toliau gilina 
žinias apie Lietuvos praeitį.

Atsisveikindamas su sve
čiais, mokyklos direktorius A. 
Rudys priminė, kad ši lietuvių 
fondo parama — ne vienintelė. 
Anksčiau fondas apmokėjo 
mokinių kelionę į Huettenfeld, 
į Vasario 16-sios gimnaziją, 
skyrė pinigų įsigyti video apa
ratūrą.

Čikagos-Vilniaus dienų me
tu labdaros susilaukė ir netur
tingi, socialiai remtini vilnie
čiai. Čikagos labdaros fondo 
„Lithuanian Mercy Lift” sava
norių optometristų grupė An
takalnio poliklinikoje 1,300 re
gos sutrikimų turintiems 
gyventojams apžiūrėjo akis, 
pritaikė ir padovanojo aki
nius. Už tai vilniečiai dėkingi 
tiek optometristams, tiek rem
tinais žmonėmis nuoširdžiai 
besirūpinančiai LML prezi
dentei Pranei Šlutienei.

Šaukštas deguto

Rytojaus dieną po parodos 
.Atrask Čikagą” atidarymo at
siverčiau didžiausią Vilniuje 
leidžiamą dienraštį Lietuvos 
rytas; tikėdamas rasti re
portažą apie tą didžiąją ir 
reikšmingą, po Europos sos
tines keliaujančių parodą. 
Nieko apie tai neradau — pir
majame puslapyje ryškiausio
mis raidėmis ir nuotrauka 
viską užgožė šiam laikraščiui 
atrodęs svarbiausias tų dienų 
įvykis, pažymėtas ryškiausia 
to puslapio antrašte „Polici
ninkai ginasi nuo žiurkių” 
(apie Rietavo policininkų ne
priteklius). Tiesa, antrojo pus
lapio gale aptikau žinutę, kad 
S. Balzekui įteiktas Žygi
manto Augusto medalis. Bet 
apie parodą — nė žodžio — 
nei šioje,- nei kitose tų dienų 
laidose. Užtat tiek šiame, tiek 
kituose laikraščiuose, televizi-

Gyvenimo stygai nutrūkus
Visame pasaulyje muzikos, 

o ypač smuiko, gerbėjai di
džiai apgailestavo, išgirdę 
apie smuikininko Isaac Stem 
mirtį (mirė 2001 m. rugsėjo 22 
d.). Nors ir nebūdamas apdo
vanotas išskirtiniais muzikos 
gabumais, tik savo ryžto, 
pasišventimo ir didelės meilės 
muzikai dėka, jis iškilo į 
pačias aukščiausias smuikavi
mo aukštumas.

Isaac Stem gimė 1920 m. 
liepos 21 d., Kremenets mieste 
(Ukraina). Prieš pirmąjį gim
tadienį, kartu su savo tėvais 
atvyko į JAV ir apsigyveno 
San Francisco. Sulaukęs 6 
metų jis pradėjo „triukšmauti” 
su fortepijono klavišais. Pora 
metų su fortepijonu padrauga
vęs ir išgirdęs griežiant smui
ku, nepaprastai susižavėjęs, 
fortepijonui pasakęs „sudiev”, 
pasinėrė į smuikavimo studi
jas. Trejus metus — studįjos 
San Francisco konservatori
joje. Vėliau, 1932-1939 m., pas 
žinomą smuikininką Naoum 
Blinder studijuojant, sparčiais 
žingsniais progresavo.

Debiutinis Isaac Stem kon
certas įvyko 1939 m. Town 
Hali, New York. Ne visai pa
lankūs muzikos kritikų atsi
liepimai, tik pažymint — 
„...daug žadantis ateityje”, jį 
pribloškė. Jis buvo pradėjęs 
abejoti, ar beverta toliau varg
ti, siekiant koncertinio smui
kininko vardo. Abejones iš
blaškęs ir sau pasakęs: 
„smuką myliu, trokštu smui
kuoti ir smuikuosiu”, dar su 
didesniu užsidegimu pasinėrė 
į darbą.

1939 m. Isaac Stem kon
certų ruošimo agentu (impre- 
sario) tapo legendinis Sol 
Hurok. Dabar I. Stem koncer
tuoja ne tik JAV-ėse, bet ir 
Pietinėje Amerikoje, Europoje 
ir Australijoje (Australįjoje

joje, pilna plačios informacijos, 
reportažų apie „Sostinės die
nas, net neužsimenant apie 
Čikagos programas.

Miesto Rotušėje girdėjau, 
kai S. Balzekas švelniai pa
klausė Vilniaus vadovų, kodėl 
čia nemato žurnalistų, žinia- 
sklaida mažai rašo apie Či
kagos programas. Šie tik abe
jingai patraukė pečiais...

Nė viename laikraštyje, tele
vizijos ekrane nemačiau pra
nešimų nei apie įvykusią iš
eivijos dailininkų parodą 
Mokslų akademijoje, nei apie 
Lietuvių fondo paramos įtei
kimą vidurinei mokyklai „Lie
tuvių namai”. Įteikiant fondo 
čekį, nebuvo nė vieno Vilniaus 
savivaldybės ar Švietimo ir 
mokslo ministerijos, Tautinių 
mažumų ir išeivijos departa
mento atstovo. O kitą dieną po 
J. Tamulaičio parodos atidary
mo į ją atėję lankytojai, tarp 
jų ir Čikagos lietuviai, pačia
me vidudienyje terado užra
kintas parodos salės duris. 
Nebuvo tinkamos informaci
jos, kur ir kaip Čikagos op- 
tometristai priima socialiai 
remtinus vilniečius.

Dabar, kai rašau šias ei
lutes, skambinau į Foto
menininkų sąjungą, teirauda
masis, ar iš Čikagos jau atkelia
vo A. Kezio fotografijų paroda. 
A. Kezio kolegos abejingai at
sakė, kad nieko nežiną...

Dar prieš Sostinės dienų 
atidarymą dalyvavau Vilniaus 
savivaldybėje surengtoje spau
dos konferencijoje. Visas mies
to vadovų dėmesys buvo su
telktas į sostinės dienų ren
ginius, o apie Čikagos pro
gramą — tik tarp kitko. Koks 
miesto valdžios nusiteikimas, 
toks ir žiniasklaidos požiūris.

Algimantas Antanas 
Naujokaitis

Smuikininkas Isaac Stern.

išbuvo net 10 savaičių, atlik
damas nepaprastai didelį kon
certų skaičių). Toks didelis 
koncertų krūvis jo agentui S. 
Hurok kėlė nemažą rūpestį. 
Mat, vien tik 1949 m., septy
nių savaičių bėgyje I. Stern at
liko net 120 koncertų! Hurok 
išsireiškė: „Isaac yra toks 
žmogus, kuris nepripažįsta 
poilsio. Aš maldavau, kad jis 
sumažintų koncertų skaičių. 
Sakiau — mažiau smuikuoda
mas, smuikuosi ilgiau. Ne
gelbėjo!”

I. Stem, pirmą koncertą 
1943 m. atlikęs Carnegie Hali, 
NY, su ja nesiskyrė iki savo 
mirties. Toje salėje atliko per 
200 koncertų.

Su New York Philharmonic 
simfoniniu orkestru pradėjęs 
koncertuoti 1944 m., atliko 
daugiau kaip 100 koncertų.

Antrojo pasaulinio karo 
metu važinėjo ir koncertavo 
JAV (ir sąjungininkų) ka
riams; Grenlandijoje, Islandi
joje, Pacifike ir kitur.

1951 m. su koncertais ap
lankė Sovietų Sąjungą. Tačiau 
1967 m. jis viešai pareiškė, 
kad ten daugiau nevyksiąs, kol 
menininkams nebus leista į 
Sovietų Sąjungą atvykti ir iš 
jos išvykti.

Išskirtiną dėmesį rodė Izrae
liui. Ten dažnai svečiavosi ir 
koncertavo.

Vokietijoje, kadangi ten 
buvo suplanuotas ir vykdytas 
žydų naikinimas, I. Stem kon
certuoti atsisakė. Tik 1999 m. 
į ten nuvykęs, Koelno mieste 
pravedė pasitobulinimo kur
sus.

Su įvairiais simfoniniais or
kestrais, žinomais dirigentais 
ir pianistais yra padaręs dau
gybę įrašų. Jo 50-ties metų su
kakties proga muzikos leidyk
la „Sony Clasical” išleido 44 
CD įrašų rinkinį pavadinusi: 
„Isaac Stem: A Life in Muzik”.

I. Stem repertuaras buvo la
bai platus: nuo barokinių so
natų, simfonijų, nuo romantinių 
iki 20 a. kompozicijų. Yra 
atlikęs premjerinius L. Bern- 
stein — „Serenade”, W. Schu-

man, Bartok ir Hindemith 
smuiko koncertus.

Jo smuiko garsas girdimas 
ir kino filmuose: „Tonight we 
Sing” ir „Fidler on the Roof’, 
taip pat ir keliuose dokumen
tiniuose įrašuose. Vienas jų 
padarytas Kinijoje — „From 
Mao to Mozart”, susilaukė 
Academy Award įvertinimo. 
Apskritai, per savo ilgos muzi
kinės veiklos laikotarpį yra 
gavęs daug įvairių apdovano
jimų.

Pradedant 1990 m., koncer
tus pradėjęs retipti, parašė 
savo autobiografiją — My first 
79 year.

Praėjusiais metais, minint I. 
Stern 80-tą gimtadienį, „Rose 
Garden” muziejuje, prie Car
negie salės, šeštadienį, rugsėjo 
23 d. įvyko jo gyvenimo 
apžvalginė paroda, o sekma
dienį rugsėjo 24 d. — iškilus 
koncertas. Koncerto progra
moje dalyvavo daug jo kolegų 
žymių muzikų.

Nereikėtų pamiršti, jei Ame
rika gali didžiuotis New Yorke 
esančia, viena pačių garsiau
sių pasaulyje koncertinių 
salių Carnegie Hali, nuopel
nas priklauso Isaac Stern. Tą 
salę 1960 m. buvo rengiamasi 
nugriauti, o jos vietoje pasta
tyti daugiaaukštį pastatą, 
skirtą įvairioms verslo įstai
goms. Kad išgelbėtų Carnegie 
Hali, I. Stern suorganizavo 
„Piliečių komitetą”. Į tą komi
tetą, šalia garsių muzikų: F. 
Kreisler, J. Heifetz, A. Ru- 
binstein, Van Cliburn, L. Sta- 
kowski, F. Reiner ir kitų, įėjo 
ir Eleanor Roosevelt.

Įrodžius tos salės reikšmę ne 
tik Amerikos, bet ir viso pa
saulio muzikams ir muzikos 
mėgėjams, įtikinus to meto 
politikierius, salė buvo iš
gelbėta. I. Stem buvo iš
rinktas Carnegie Hali Corp. 
prezidentu. Salė pavadinta 
„Isaac Stem Auditorium”. Jis 
pats tos salės pastate ir gyve
no.

„Tik pagalvok apie Čai- 
kovskį, diriguojantį, 1891 m. 
atidarant Carnegie Hali, pa
galvok apie pianistą Pande- 
rewski, ten skambinantį, Cha- 
liapin dainuojant. Be to, dar 
yra ir praktiška dalis, kuri 
reikalavo pasipriešinimo, kad 
salė neturėjo būti sugriauta. 
Tai šio krašto jaunimas. Jis 
vis daugiau ir daugiau reika
lauja muzikos, o be to, šis 
kraštas paruošia vis daugiau 
pirmos klasės muzikų. Tad, 
kokią teisę mes turime atimti 
iš jų ir muzikos mėgėjų salę, 
kuri yra viena garsiausių pa
saulyje?” — kalbėjo I. Stern.

I. Stem mėgo jaunus meni
ninkus, koncertuojančius ma
žojoje, prie Carnegie Hal 
esančioje, Weill rečitalių sa
lėje. Jų koncertus dažnai 
aplankydavo. Apsilankė ir 
smuikininko Vilhelmo Če
pinskio (kartu su Guoda Gedvi
laite) koncerte, įvykusiame 
šių metų birželio 27 d.

Smuikininko Isaak Stem 
smuikas nutilo, bet jo muzika, 
palikta įvairiuose įrašuose, 
bus ilgai girdima.

P. Palys

KANDIDATĖ Į CHEMIKŲ 
DRAUGIJOS 

PREZIDENTŪRĄ
Iš latvių imigrantų tėvų 

1953 metais gimusi Elsa 
Reichmanis, 1975 m. Syracuse 
universitete gavusi chemijos 
daktarės laipsnį, dirbanti kaip 
tyrimų vadovė Bell laboratori
jose, šiais metais yra viena iš 
dviejų kandidatų į Amerikos 
chemikų draugijos preziden
tus. Ji yra pasižymėjusi plasti
kos srityje, išrinkta į National 
Academy of Engineering.

i
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Novalis
IŠ DAUGYBĖS VALANDĖLIŲ

Iš daugybės valandėlių,
Kur širdy man džiaugsmą kėlė,
Likus tėr viena tiktai:
Ta, kai vienas aš patyriau 
Savo kančiose, kas mirė 
Už mumis visus andai.

Mano dienos skaudžiai dužo,
Lyg šalnos pakąstos lūžo 
Ir jaunystė, ir širdis;
Mano laimę, visą gėrį 
Šaltas kapas susižėrė,
Liko vien kančios buitis.

Ir kai vienas taip kentėjau,
Ir verkiau, numirt norėjau,
Nublokštas tamsos srautan,
Štai lyg iš dangaus kas puola,
Nurita nuo kapo uolą,
Sielą atveria ir man.

Ką mačiau ir kas jo rankoj,
Vien vienam žinot užtenka 
Ir regėti nuolatai;
Ir iš žemės valandėlių 
Ta, lyg mano žaizdos gėlę,
Švies suspindus amžinai.

KAI MUS LIŪDESYS UŽLIEJA

Kai mus liūdesys užlieja 
Ir nusimena širdis,
Kai mus, ligai nugalėjus,
Graužia išgąsčio dantis,
Kai prisimenam brangiuosius 
Ir jų sielvartą, vargus,
Kai pro debesis juoduosius 
Rods nebšvis vilties dangus,
O, tada tai pasilenkia 
Į mus Dievas iš aukštai,
Ir pažvelgę į padangę,
Regim angelą jo štai 
Su taure naujos gyvybės 
Mus paguosti, būt tvirtiems;
Ir neveltui mes ramybės 
Meldžiam savo mylimiems.

Vertė Alfonsas Tyruolis
******

Jonas Dėdinas

PRANAŠYSTĖS

2000 METŲ

Eina giltinė, juoda skara, 
apsirengus rudai ir raudonai 
į puotą paminėti 
du tūkstančius metų.

Procesija prie suvažiavimo 
namo, plakatai su užrašais — 
rudais ir raudonais 
jei nukirsta galvų milijonais.

Tankai, raketos, lėktuvai 
ir dalgiai žygiuoja parade 
dvidešim t pirmojo amžiaus 
naujoms aukoms pasigrobti.

1999

BEGALINĖ TEISYBĖ

Kalnai Afganistano, 
tiek daug ir tokie aukšti, 
siekia virš debesies, link Dievo.

Ir žmonės kopia į kalnus 
išgirsti Dievo pranašysčių, 
bet nešasi su savim purvus

iš slėnio suteršto nuo viršukalnių 
tirpstančio sniego, ir iš aukštai 
lyg žaibo išversti, teroro ugnimi

sprogdinami Amerikos miestai, 
su dangoraižių griaučiais 
užversti kvėpuojantys žmonės,

septyni tūkstančiai, o kiek 
sužeistų? Dvylika 
tūkstančių našlaičių raudoja.

Drąsus baltagalvis aras Užvers 
visus purvinus slėnius 
ir nuplaus tyru vandeniu

atneštu nuo balčiausio 
ir aukščiausio kalno — tai 
Begalinė teisybė.

2001

Prano Domšaičio šviesa
Prieš ketvertą metų Či

kagoje, Pasaulio lietuvių cent
ro Lemonto parodų salės prie
blandoje (buvo nelankymo 
metas) išvydau kelis paveiks
lus ir sustojau prieš juos, pa
kerėta. . Santūraus kolorito, 
rankos ir sielos tvirtumu pa
ženklintos, drobės skleidė eu
ropietiško meno aurą ir tuo 
pat metu buvo labai artimos, 
lietuviškos. Jų autorius — 
Pranas Domšaitis, man, kaip 
ir daugeliui nespecialistų, ne
pažįstamas, beveik negirdė
tas. (Nėra jo pavardės nei Lie
tuvių dailės istorijoje, nei 
mūsų enciklopedijose.) O jau 
1982 m. Lietuvių fondas dalį 
įsigytos dailininko darbų ko
lekcijos eksponavo Čikagos 
Čiurlionio galerijoje. Tas įvy
kis, kaip ir daugelis svarbių 
lietuviškos kultūros reiškinių 
išeivijoje, sovietinėje Lietuvoje 
mūsų beveik nepasiekė: gyve
nome tarsi išoperuotais tam 
tikrais smegenų centrais.

Ir štai — Klaipėdoje atidary
ta Prano Domšaičio galerija, 
kurioje nuo 2001 m. liepos 
mėn. eksponuojama Lietuvių 
fondo (JAV) padovanota Lietu
vai kolekcija, 528 vienetai, mi
lijoninės vertės pasaulinės šlo
vės menininko paveikslai. Tai 
neįkainojama dvasinė ir mate
rialinė tautiečių dovana savo 
tėvynei, vienas gražiausių ir 
reikšmingiausių kultūros įvy
kių per nepriklausomybės 
dešimtmetį.

Dr. Gediminas Balukas, vie
nas Lietuvių fondo (LF) kū
rėjų, atvykęs į galerijos atida
rymo iškilmes, prilygino P. 
Domšaitį Kristijonui Done
laičiui, Vydūnui ir kitiems 
Mažosios Lietuvos didžiavy
riams, kūrusiems mūsų raš
tiją, poeziją, meną, kultūrą, 
tuo įsiliejant į tėvynės Lietu
vos gyvastį. Iš dr. Gedimino 
Baluko lūpų išgirdau spal-

Dr. Gediminas Balukas ir Lietuvos Dailės muziejaus direktorius 
Romualdas Budrys dail. Prano Domšaičio parodos Klaipėdos 
miesto galerijoje atidarymo metu.

Dail. Prano Domšaičio paveikslu perkėlimui ir parodos atidary
mui (š.m. liepos 26 d.) Klaipėdos galerijoje miesto meras 
svečiams iš užsienio suruošė priėmimą. Iš kairės: Lietuvių fondo 
atstovas dr. Gediminas Balukas, monografijos apie Pr. Domšaitį 
autorė Elza Van Theemat-Klump ir Klaipėdos meras Rimantas 
Taraškevičius.

Gražina Mareckaitė
vingą sakmę apie dailininko 
gyvenimą, jo kūrinių likimą ir 
Lietuvių fondo nenuilstamą 
dešimtmečių darbą, ieškant, 
atrandant ir superkant už pa
saulio lietuvių suaukotas fon
dui lėšas po pasaulį pasklidu
sius garsaus menininko dar- 
buę. Jo kūryba priklauso,ir vo
kiečiams, ir austrams, ir Pietų 
Afrikai, ir Havajams (įsigyti ją 
trokšta Vatikano ir kiti pasau
linio garso muziejai), tačiau 
Lietuvos pilietis nuo 1920 m., 
Pranas Domšaitis, gimęs 1880 
m. Mažojoje Lietuvoje, Kro- 
pynų kaime, lietuvių ūkininkų 
šeimoje, mokęsis Karaliau
čiuje, Berlyne, kaip dailinin
kas susiformavęs vokiečių im
presionizmo ir ekspresionizmo 
aplinkoje, nuo 1938 m. parašą 
Franz Domscheit pakeitė į 
Pranas Domšaitis ir taip pasi
rašinėjo ligi pat mirties 1965 
m. (Mirė Pietų Afrikoje.)

Pirmoje išsamesnėje studi
joje apie dailininko kūrybą, 
išleistoje Keiptaune, jos au
torė Elsa Verloren van The- 
maat, olandė afrikietė, pabrė
žia dailininko kūryboje šiau
rės rytų europiečio mentali
tetą, laudiškosios, ekspresio
nizmo ir viduramžių meno 
tradicijų susiliejimą. Knygoje 
spausdinami lietuvių liaudies 
meno pavyzdžiai — kryžiai, 
koplytstulpis, dievadirbio skulp
tūrėlė, pabrėžiamos valstie
tiškos P. Domšaičio šaknys, 
aptariama jo priklausomybė 
Baltijos pamario arealui. Ne. 
tik studijos autorė, bet ir dau
gelis kitų dvidešimtojo šimt
mečio meno vertintojų, iš
skiria P. Domšaičio — ekspre
sionisto, dailininkų Berlacho, 
Noldės, Munko, Kollvitz bi
čiulio ir bendraminčio kūrybos 
ypatingą, persmelkiantį dva
singumą, „begalinį ilgesį”, „vi
dinį spindesį”, „mistinę nuo
jautą”, „religinę rimtį”. Jis ly

ginamas su prancūzų Rouault. 
Bet tik mes, lietuviai, aiškiai 
žinome: tai, kas įkūnyta jo pa
veikslų bendražmogiškuose 
krikščionybės simboliuose, 
skausminguose egzilio, kelio
nės motyvuose, peizažuose su 
romiais gyvulėliais ir moteri
mis prie lauko darbų, jo „san
tūrusis ekspresionizmas” ir jo 
eskizų afrikietės moterys sta
tiškomis lietuviškų rūpinto
jėlių pozomis, mąsliais veidais 
— iš čia, iš mūsų baltiškos 
žemės, iš Lietuvos pamario. 
Pasaulio meno neaprėpiamy- 
bę, prieškario ir pokario Euro
pos „izmus” dailininkas pa
vertė mums artima savo sielos 
ir unikalaus „domšaitiško” 
stiliaus savastimi.

2000 m. išeivijos Lietuvai 
padovanotų dailės kūrinių pa
rodoje „Sugrįžimai”, be kitų 
dailės lobių, atsiskleidė ir 
įspūdinga P. Domšaičio kūry
bos — dvi pilnutėlės salės — 
panorama. Lietuva po trupinį 
susigrąžina savo atmintį, savo 
dvasios pilnatvę, turtėja mate
rialiai. Ji kuria save, brėžia 
naujus savo kontūrus pasau
lyje, performuoja reljefą, už
pildo tuščias vietas.

Pagaliau turime visas sąly
gas savo pačių jėgomis lipdyti 
ir kurti tėvynę.

Prie P. Domšaičio galerijos 
Klaipėdoje įsikūrė kultūros 
centras (centro tarybą sudaro 
LF atstovas ir palikimo perda
vimo globėjas dr. Gediminas 
Balukas, Lietuvos dailės mu
ziejaus direktorius Romualdas 
Budrys, LDM dailėtyrininkė 
Kristina Jokubavičienė, Klai
pėdos miesto atstovai ir kt.). 
Šiam centrui teks nuveikti di
delius darbus — tokia neaprė
piama atrodo P. Domšaičio 
„byla”: plačiai nusidriekusi 
laike ir erdvėje jo neeilinio gy
venimo odisėja, jo kūrybos ge
nezė, istorija ir geografija, in
triguojantis jo kūrinių įsi
gijimo „siužetas”, kupinas 
įtempto darbo, aštrių kampų 
ir nelauktų posūkių. Visi, ku-

Leidiniai
Gyvenimo ženklas

Ne tik Čikagoje, bet ir Lie
tuvoje dėmesingai buvo prista
tyta, karo metais į Vakarus 
pasitraukusio, teisininko An
tano Ragausko knyga Ginčai 
dėl skonio. Beje, Čikagoje jo 
sūnaus dr. Leonido Rago iš 
rankraščių sudėliota tėvo kū
ryba knygos pavidalą įgijo 
kaip tik Lietuvoje, kurios lais
ve ir nepriklausomybe auto
rius šventai tikėjo, o viename 
straipsnyje stebėtinai taikliai 
nusakė Sovietų Sąjungos 
žlugimą. Išleista Kaune, Vy
tauto Didžiojo universitete, A. 
Ragausko knyga iš karto pa
traukė visuomenės dėmesį. 
Tai patvirtino ir gausybė žmo
nių, susirinkusių j Vilniaus 
mokytojų namų svetainės sa
lę, kur ir buvo surengtos kny
gos Ginčai dėl skonio sutik
tuvės. Mokytojų namų dar
buotojas J. Žitkauskas ir va
karą vedęs čikagietis žurna
listas Leonas Narbutis pra
nešė, kad į pristatymą iš užji#- 
rio atvyko plati A. Ragausko 
šeimyna — sūnus dr. L. Ragas 
su žmona Praurime, duktė Al
dona Ragauskaitė-Lipskienė 
su vyru dr. Antanu Lipskiu. 
Dalyvavo taip pat geras būrys 
A. Ragausko bičiulių ir kolegų 
— teisininkas Pranas Jurkus, 
L. Narbutis, vienas Vytauto

Pranas Domšaitis. „Apreiškimas”.

rie kartu su LF ištisus de
šimtmečius rūpinosi P. Dom
šaičio palikimu ir jo perdavi
mu Lietuvai, atidarius gale
riją Klaipėdoje galėtų, rodos, 
atsikvėpti. Bet vargu ar pa
vyks: dr. Gediminas Balukas 
mato prieš akis daugybę dar
bų, rūpesčių ir taisytinų da
lykų tvarkant kontaktus tarp 
išeivijos su jos vakarietiškos 
gyvensenos principais ir poso
vietinės Lietuvos aplaidaus 
nerūpestingumo.

Šiandien galime džiaugtis 
kartu su žmonėmis, kurie iš
saugojo Lietuvai P. Domšaitį. 
Jų pavardės įrašytos dovanoji
mo lentoje prie P. Domšaičio 
galerijos Klaipėdoje. Tai: Ka
zys Ambrozaitis, Gediminas 
Balukas, Stasys Baras, Sau
lius Čyvas, Kęstutis Ječius, 
Vytautas Kamantas, Ferdi
nandas Kaunas, Povilas Ki
lius, Vytenis Kirvelaitis, Dai
na Kojelytė, Vaclovas Mom- 
kus, Vytas Narutis, Algirdas 
Ostis, Antanas Razma, Rūta 
Staniulienė, Ramona Stepona
vičiūtė, Arvydas Tamulis, Jo

Didžiojo universiteto atkūrėjų 
ir pirmasis jo rektorius prof. 
Bronius Vaškelis, kiti knygos, 
autoriaus giminės ir artimieji 
iš abiejų Atlanto pusių.

Apžvelgęs A. Ragausko bio
grafiją bei asmens bruožus, P. 
Jurkus pasakė, kad čia pri
statomas jo rašytų darbų rin
kinys yra autoriaus gyvenimo 
ženklas — palikimas, vaiz
duojantis jo paties, okupaci
joje paliktos tautos, lietuvių 
išeivių gyvenimo laikotarpį 
Amerikoje. Pasak prelegento, 
per visus blaškomo gyvenimo 
metus savo darbštumu ir tvir
tu charakteriu A. Ragauskas 
nusipelnė visuomenininko ir 
plunksnos darbuotojo vardą.

Apie savo tėvo tvirtą būdą, 
pedagoginę nuovoką prisimi
nimais dalijosi, įdomiai ir 
vaizdingai kalbėjo sūnus L. 
Ragas.

— Prisimenu: Plungėje 
gyvenome nuosavame dide
liame, raudonų plytų pastate, 
kuriame buvo kokie penki bu
tai, policijos nuovada, o an
trame aukšte — tėvo notaro 
kontora ir mūsų šeimos salo
nas. Kieme buvo mūrinis tvar
tas policijos arkliams ir gyven
tojų vištoms. Per kiemą tekėjo 
siauras upeliukas arba platus 
ravas, už jo — didelė pieva.

nas Valaitis.
Ir vis dėlto sukruta geneti

nis nerimo virusas, kuri 
nešioja savyje vėtytų ir mė
tytų, mėgintų, svetimų kariuo
menių tryptų, naikintų, blaš
kytų ir tebeblaškomų po pa
saulį lietuvių kartos. O kas, 
jeigu P. Domšaitis, gimęs tęų, 
kur šiandien driekiasi tįūdnp 
atėjūnų žemė, kur plyti,'p£he 
dailininko gimtųjų Kropynų, o 
Gajevo kaimo laukai, taps 
kokių nors žirinovskininkų 
gobšumo taikiniu? Ar padės jo 
kūrinių pamarietiška/įnaRufo- 
pietiška dvasia atremti- -ru
siškos popkultūros invaziją į 
mūsų gintaro pakrantę, pa
dugnių „stiliaus” dainavimą, 
nustelbiantį net jūros ošimą, ir 
lyg pasakoje vos ne peiiūa&t 
išdygusios naujos auksabonas 
cerkvės spindesį kunigaikš
tienės Birutės tėvonijoje — 
Palangoje?

Šalin tokias mintis! P. 
Domšaičio kūriniai jau šviečj^ 
Lietuvos žemėje ir kuo dau
giau žmonių turėtų išvysti jų 
šviesą.

Su A. Ragausko knyga Ginčui 
dėl skonio supažindino prof. 
Bronius Vaškelis.

A. Žižiūno nuotr.

Vieną gražią dieną, vyresnių 
kiemo vaikų paskatintas, iš 
tvarto surinkęs kiaušinius 
sumečiau į tą upeliuką, o į jų 
vietą vištų gūžtose pridėjau 
arklio išmatų ir atsidūriau 
tame salone. Mamą palikęs už 
durų, tėvas mane pasiguldė 
ant kelių ir su gumine na- 
gaika taip išpylė kailį, kad 
mama dar ilgai įmatė ne vieną 
raudoną randą. Tai buvo pir
mas ir paskutinis kartas, kai 
tokiu būdu buvau nubaustus. 
Sį įvykį su meile prisimenu ir 
vertinu.

— Sovietams okupavus Lie
tuvą persikėlėm į Kauną, tęsė 
savo prisiminimus L. Ragas.

Nukelta į 4 psl.
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Į A. Ragausko knygos sutiktuves iš JAV atvykę, prie tėvo portreto 
— jo sūnus dr. Leonidas Ragas ir duktė Aldona Ragauskaitė- 
Lipskienė. Algimanto Žižiūno nuotrauka.

Gyvenimo ženklas
Atkelta iš 3 psl.
— Su tėčiu dažnai būdavom 
kartu — pasivaikščiodami 
sveikatos dėlei, ar važinėjan
tis dviračiais iš senamiesčio į 
Panemunę, prie tunelio. Kai 
gimiau, tėčiui ėjo jau keturias
dešimt treti metai, ir jis nuo
lat sielojosi, ar pajėgs, ar 
suspės mane išleisti į moks
lus. Pasirodo, ne tik suspėjo, 
bet dar dešimt metų džiaugėsi 
mano ir dukterų vaikais, o sto
matologo diplomo gavimo pro
ga kartu su mama padovanojo 
man naują baltą automobilį. 
Mums, vaikams, tėtis buvo vi
suomet prieinamas, visuomet 
su mumis.

Šiltai apie savo tėvą susirin
kusiems taip pat papasakojo 
knygos sutiktuvėse dalyvavusi 
jo duktė Aldona, o Leonidas 
apgailestavo, kad su jais iš 
Cambridge, Mass, negalėjo 
atskristi sesuo Irena. Užtat ne 
tik tėvo gyvenimą, bet ir jo 
veiklą, kūrybą gražiai ir iš
samiai apibūdino vėlgi auto
riaus sūnus Leonidas.

— Praeitas 20-sis šimtmetis 
praūžė pro mus kaip koks ura
ganas, palikęs iš savo šaknų 
išrautus, išblokštus žmones,
— kalbėjo jis. — Kai apie tą 
tragediją pasaulis tylėjo, mū
sų tėvas buvo vienas iš tų, ku
ris netylėjo, o rašytu žodžiu 
ieškojo teisybės ir ją kėlė 
viešumon. Tuomet mes bu
vome dar jauni, užsiėmę savo 
kasdieniniais rūpesčiais ir gal 
todėl pilnai nesupratome to 
tėvo sielvarto. Tik po 30 metų, 
ištraukę jo mintis iš pageltu
sių lapų ir surinkę jas į vieną 
knygą, dabar rimčiau pajė
giame suprasti jo siekius ir at
liktą darbą. Tačiau ši knyga 
neišdygo pati iš savęs. Ją — 
tokią kaip matome — iš
spausdintą, išpuoštą nuotrau
komis, sugrupuotą į prasmin
gus skyrius, turime tiktai 
dėka pasišventusių žmonių. 
Dėl to, kad šis rinkinys išvydo 
dienos šviesą, esame dėkingi 
visiems, prisidėjusiem prie jo 
išleidimo, ypač Pranui Jurkui, 
Leonui Narbučiui, jo žmonai 
Reginai, žurnalistei Audronei 
Škiudaitei, maketuotojai Hen
rietai Vepštienei.

L. Ragas išreiškė padėką į 
pristatymą gausiai susirinku
siems vilniečiams, padėju- 
siems atidengti tėvui pamink
lą, kurio projektą — savo 
knygą jis pats pasistatė savo 
aštria plunksna, sakė L. Ra
gas, pridurdamas, kad spauda 
jam buvo brangiausias turtas. 
Tai galima spręsti vien iš to, 
kad su šeima, apleisdamas 
gimtuosius Tytuvėnus, jis 
daugiausiai pasiėmė knygų. 
Todėl manome, kad prasmin
giausias paminklas jam yra ši, 
čia pristatoma knyga, kalbėjo 
prelegentas. Jis negalįs nepa
minėti ir savo mamos nuo
pelnų.

L. Ragas pasidžiaugė, kad ta 
knyga domisi, ją perka ir skai
to tiek išeivijoje, tiek tėvynėje. 
L. Ragas supažindino su laiš

ku, iš Vilniaus gautu nuo arti
mo bičiulio prez. Valdo Adam
kaus, jam perskaičius knygą 
Ginčai dėl skonio. Antaną Ra
gauską jis apibūdino kaip as
menį, „kuris viską svėrė geru
mu ir meile žmogui, kuris net 
ir nelabai gražiose situacijose 
ieškojo paaiškinimo ar pateisi
nimo. Tai galėjo daryti tas, 
kuris mylėjo žmogų ir savo 
tautą. Taip, tai buvo Antanas 
Ragauskas. Kad daugiau turė
tume tokių žmonių šiuo sun
kiu metu, kai šios vertybės 
yra užmirštos, kai kiekvie
name žingsnyje įmatome blo
gį, arba bandome jį įmatyti ir 
viešai mėgautis”.

Pavadinęs A. Ragauską pub
licistu, vienu iškiliųjų išeivijos 
metraštininkų, plačiau ir gi
liau jo knygą Ginčai dėl sko
nio apibūdino literatūros ty
rinėtojas ir teatrologas Bro
nius Vaškelis.

— Su teisininko logika ir 
įžvalgiu žodžiu jis išeivijos 
spaudoje komentuoja, argu
mentuoja, Ginčijasi „dėl sko
nio”, kuris ištikrųjų buvo 
ginčas dėl įvykių bei dalykų 
teisingo nušvietimo, — kalbėjo 
B. Vaškelis.

Pirmaisiais egzilio metais 
(1950-1953) A. Ragausko dė
mesys daugiausia buvo su
kauptas ties lietuvių komu
nistų leidžiamu laikraščiu Vil
nis, autoriaus taikliai vadina
mu kolchozu „Stalino keliu”. 
A. Ragauską šokiravo, kad 
gali būti tokių bukų, fana
tiškų ir tiesiog parsidavusių 
lietuvių. Jis kėlė aukštėn ir 
kritikavo Vilnies prosovietišką 
veiklą. Kai JAV valdžia to 
laikraščio redaktoriams, netu
rintiems JAV pilietybės, už
vedė deportacijos bylą, o šie jo
jau būdu nenorėjo vykti į tą 
„raudonąjį eldoradą”, J. Ra
gauskas viename knygon įdė
tame straipsnyje šmaikščiai 
rašė, kad nors tie redaktoriai 
liaupsina Lietuvos okupantus, 
bet patys jų „purtosi, kaip vel
nias švęsto vandens”.

B. Vaškelis priminė, kad A. 
Ragauskas didelį dėmesį sky
rė JAV politikos, o ypač jos 
santykių su Sovietų Sąjunga 
komentavimui. Spaudoje kilus 
polemikai dėl F. D. Roosevel- 
to, ar jis pardavė Lietuvą Sta
linui, A. Ragauskas net susiki
bo su Naujienų redaktorium 
P. Grigaičiu. A. Ragauskui 
buvo visiškai aišku: Roosevel- 
tas atidavė Lietuvą Stalinui,

Kaip publicistui, A. Ragaus
kui nebuvo asmenų, kurių jis 
negalėtų kritikuoti. Knygoje 
įdėti jo straipsniai liudija, kad 
jo tiesaus ir aštraus žodžio dėl 
užimtų abejotinų pozicijų ne
išvengė nei M. Krupavičius, 
nei kun. J. Prunskis, nei A. 
Smetona bei kiti žinomi as
menys, sakė B. Vaškelis.

Jis pabrėžė, kad A. Ragaus
kas sekė taip pat išeivijos lite
ratūrą ir pareikšdavo savo 
nuomonę. Išėjus A. Barono ro
manui Užgesęs sniegas, jis ko
mentuoja: „Romano pavadi-

Knygos Ginčai dėl skonio sutiktuvėse dalyvavę (iš kairės) žurn. 
Leonas Narbutis, dail. R. Kmieliauskaitė ir poetė Eglė Juodvalkė.

Algimanto Žižiūno nuotrauka.

nimas absurdiškas. Ak, kad 
nors romano turinys būtų ge
resnis už jo pavadinimą!” Ko
mentuodamas knygą Gęstanti 
saulė, A. Ragauskas vertina 
priešingai: „autoriui bene ge
riausia bus pavykęs kaip tik 
romano pavadinimas”.

Knygoje įdėtas A. Ragausko 
straipsnis, įžvalgiai aptarian
tis literatūrinių veikalų kalbą. 
Kai vienas kritikas pasibai
sėjo S. Tamulaičio novelės 
■Seno Venckaus lobiai „ameri
konišku žargonu” ir „barbariz
mais”, A. Ragauskas tėviškai 
aiškina: jei JAV gimęs ir au
gęs lietuvis personažas imtų 
kalbėti apie Rygiškių Joną 
arba P. Skardžių, „atrodytų 
kaip, sakykim, vyžuotas ber
nas su fraku ir cilinderiu ant 
galvos”...

B. Vaškelis pažymėjo, kad 
A. Ragausko knygoje rasime 
taip pat dramos spektaklių 
aptarimų, muzikinių renginių 
įspūdžių. „O kas gi gali dau
giau suteikti džiaugsmo, kaip 
ne dangų prie žemės priarti
nanti daina ir muzika!” — 
rašoma viename straipsnyje.

Apibendrindamas A. Ra
gausko knygą Ginčai dėl sko

Meilė lietuviškam linui
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Reflections from a Flaxen 
Past: For the Love of Lithua- 
nian Weaving/Needlework, 
Natūrai Dyes. Old-world Fa- 
ces. Autorė Kati Reeder Meek. 
Penannular Press Internatio
nal. 7796 North Pointe Sho- 
res. Alpena, MI 49707. 2001. 
Kietais viršeliais, 202 psl. 495 
fotografijos, 91 diagraminiai, 
ir piešiniai. Kaina 48 dol.

Aplankyk lietuvių kilmės 
šeimos namus ir ką regėsit? 
Tikriausiai gintaro papuo
šalus, dekoratyvinius medžio 
drožinius ir audinius — juos
tas, takelius, ir staltieses — 
visa tai užima garbingas vie
tas. Šių audinių sudėtingi 
raštai švelnina bet kurį kam
barį, bet retai paprastas 
žiūrovas supranta, kiek lietu
viškų audinių grožis reikalau
ja iš menininkų ir amatininkų 
talentingų rankų. Skaitytojai, 
kurie įsigilina į Kati Meek as
menišką ir nuoširdžią knygą 
Reflections from a Flaxen 
Past: For the Love of Lithua- 
nian Weaving, bus nukelti į 
tolimas vietas ir svetimus

nio, B. Vaškelis pasakė, kad 
joje pateiktas vientisas ir tvir
tas buvusio teisininko bei 
laisvalaikio publicisto darbo 
vaizdas. Knyga atspindi ir to 
meto mūsų išeivijos pastangas 
bei nuotaikas, savitą lietu
viškąjį visuomeninį, kultūrinį 
gyvenimą, visgi nenuslopinan
tį rūpestį okupacijoje gyvenu
sia tauta. Kita vertus, knygoje 
sutelkta labai svarbi medžia
ga lietuviškosios Čikagos ir 
apskritai JAV lietuvių išei
vijos studijoms. Sklandus, 
šmaikštus, tiesus ir įdomus 
autoriaus rašymo būdas su
intriguoja skaitytojus.

Knygos sutiktuvės taip pat 
buvo surengtos Kaune ir A. 
Ragausko gimtąjame krašte
— Tytuvėnuose. Visur susirin
ko daug žmonių, domėtasi 
knyga, šiltai su gėlėmis sutik
ti autoriaus artimieji.

— Viskas buvo kaip pasaka. 
Knygos sutiktuvės visur buvo 
skirtingos, bet vienodai šiltos,
— po renginių, po viešnagės 
Lietuvoje išskrisdamas į Či
kagą man pasidžiaugė auto
riaus sūnus L. Ragas.

Algimantas Antanas 
Naujokaitis

laikus, kur tose brangiose 
medžiagose suras užslėptas 
reikšmes ir gyvenimo prasmę.

Kati Meek, išsimokslinus 
profesionali audėja, istorikė, 
rašytoja ir mokytoja, yra stu
dijavusi įvairių kultūrų tradi
cinius audinius. Ji pradėjo tą 
kelią, kurį pavadino „širdies 
vedama kelione”, 1982 metais. 
Betyrinėjant uždavinį savo 
audinių studijų grupei Ohio 
valstijoje, ji užtiko leidinį, ku
ris iliustravo „turbūt lietu
višką” lovatiesies raštą iš 
ankstyvo 19 amž. Raštas tu
rėjo intriguojančią ypatybę, 
„su pervarom,”, kurį kaip 
Meek sužinojo, angliškai 
skambėjo „with little paths”. 
šitas apibūdinimas ją vedė į 
vingiuojantį kelią, kuriuo 
ji sekė per dešimt metų. Ją 
traukė į lietuvių išeivių cen
trus JAV-se, Kanadoje ir 
užsibaigė keliais apsilanky
mais Lietuvoj, kur ji tyrinėjo 
muziejaus kolekcijas ir asme
ninius archyvus. Ji suderino

Džiūsta linų ryšeliai.

savo nepailstamą intelektua
linį smalsumą, šiltus santy
kius su visokio amžiaus au
dėjom ir aukštus akademinius 
standartus, paruošdama ste
binančią knygą, kupiną 
tekstinės informacijos ir ža
vingų vaizdinių įžvalgų.

Autorė yra kilus iš Amerikos 
viduržemyno ūkininkų, tad 
supranta žemės reikalavimus 
ir džiaugsmus. Šita knyga, 
rašyta anglų kalba, pristato 
naują perspektyvą, kuri įver
tina lietuvių nuostabią kūrybą 
ir kviečia kitus įsigilinti į lie
tuvių liaudies meną. Meek 
pasišventimas yra ypatinga 
dovana visiems lietuvių kil
mės žmonėms, kurie domisi 
savo šaknim. Jos gyvas stilius 
ir draugiškumas labai pa
traukia skaitytoją. Labai leng
vai skaitytojas užsikrečia jos 
entuziazmu ir įsijungia į jos 
kelionę. Jos knyga yra ir dova
na audimo istorijai, ne tik 
todėl, kad supažindina visų 
tautų audėjas su lietuvių au
dinių technika ir charakteriu, 
bet kartu ji aukoja knygos 
pelną audinių skyrių išlai
kymui M. K. Čiurlionio muzie
juje Kaune ir Lietuvių Dailės 
muziejui Vilniuje. Toks dosnu
mas svetimai kultūrai tikrai 
yra nuostabus.

Knyga suskirstyta į devynis 
skyrius, pradedant trumpa 
Lietuvos istorija, geografija ir 
etnografiniu tautinių dra
bužių paaiškinimu. Baigiasi 
plačia bibliografija, muziejų 
rinkinių sąrašais, žodynu, ku
ris išverčia techniškus audimo 
terminus, kruopščiai paruoš
tais šaltiniais ir rodyklėm. 
Knygos širdis yra tankus dau- 
giavaizdis gobelenas, sudary
tas iš žmonių, vietovių ir 
daiktų, nukeliančių skaitytoją 
į kraštą, kurio vaizdinius ir 
dvasinius turtus ji pajuto iš 
esmės. Kati Meek supranta ir 
paaiškina audimą, kaip kul
tūros derinį. Ji sujungia Lie
tuvos miestietiškus ir gamtos 
peizažus su dainom, pasakom, 
maistu ir ūkininkų veidais į 
audinį, kur ji suranda ramybę 
staklių ritme.

Pirmieji žingsniai 1982 me
tais ją nuvedė į Balzeko Lietu
vių kultūros muziejų Čika
goje. Ten sužinojo apie Lietu
vių tautodailės institutą ir su
sirašinėjo (su Dainos Koje- 
lytės vertimo pagalba) su 
Aldona Veselkiene, kuri tuo 
metu vedė instituto padalinį 
Čikagoje. Po ketvertų metų 
studijų ji džiaugėsi galėjusi 
keliauti su Veselkiene į Ka
nadą, pagilinti žinias pas 
meistrus Anastaziją ir Antaną 
Tamošaičius. Šalia audimo 
technikos ir istorijos, lavino 
bendrą liaudies meno supra
timą. Gavo papildomos verti
mo pagalbos iš Povilo Endže- 
lio, kuris jai padėjo studijuoti 
Tamošaičių straipsnius. Meek 
ir aplankė daugelį Tautodailės 
instituto narių, išgirdo jų gy
venimo istorijas ir patirtį, kad 
galėtų aprašyti 24 žmonių 
įkvėpimus ir kūrybą.

Meek pasakoja savo kelionės 
svarbiausius nuotykius, kai

šaltą rudenį, 1992 m. aplankė 
M. K. Čiurlionio muziejų 
Kaune. Kartu su ją keliavo 
audėja Audronė Tamulienė, 
Lietuvių tautodailės instituto 
Čikagos skyriaus narė. Tamu
lienė jai padėjo vertėjaudama 
ir derybose su postsovietiniais 
biurokratais. Tamulienė nu
sivežė Meek aplankyti savo gi
mines, kur jos abi gėrėjosi au
tentišku svetingumu ir matė 
šeimos audinių lobyną natū
ralioj aplinkoj.

Muziejuje abi moterys studi
javo brangius 19 amž. ir 20 
amž. audinių pavyzdžius. Jos 
dokumentavo duomenis su 
specialia technikos reportažo 
sistema ir metodišku fotogra
favimu. Kai Meek atrado stik
linių negatyvų rinkinį iš 1930- 
1940 metų, jai buvo staigme
na, kurią tik tyrinėtojai gali 
įsivaizduoti. Ji atrado antro
pologinį lobį — liudytojų įro
dymą, kad senovės kultūra te
begyvavo 20 amžiuje. Ji gavo 
leidimus patyrusiam fotogra
fui išaiškinti tuos negatyvus ir 
spausdinti vaizdus, kuriuos ji 
atsiuntė į JAV ir panaudojo 
leidiniui. Šios fotografijos 
iliustracija, kaip linų kultiva
vimas užėmė moteris, vyrus ir 
vaikus ištisus metus. Foto
grafijose matom žmones, kurie 
upeliuose velėjo kultuvėmis 
skalbinius, trobelėse dirbo ba
si prie savo ratelių ir patys ga
mindavo reikmenis, droždami 
medinius įrankius. Šie pa
prasti žmones sukūrė nepa
prastą grožį. Iš savo išaustų 
medžiagų pasiūdavo spalvin
gus, unikalius drabužius, o 
buitinius gaminius pagražino 
nėriniais bei siuvinėjimais.

Audimas yra menas, kuris 
reikalauja begalinės kantry
bės ir nesuskaitomų valandų 
darbo. Tas pasišventimas 
įvyksta tik po siūlų ir dažų pa
ruošimo gamybai. Meek iš
gyveno lino kultūrą taip gi
liai, kad ji net Michigan val
stijoje augino' linus. Kaip Že-

Linų gijos laukia staklių. Visos iliustracijos iš knygos Reflections 
from a flaxen past.

Jauna verpėja.

Ilonos Rubienės austi vilnie- 
tiški tautiniai drabužiai.

mynos garbei ūkininkai triū
sia, jos šeima mirkė linų stie
belius jai siūlams verpti. 
Darbų fotografijos, įrankių ir 
staklių diagramos tiesiog ste
bina. Eet kuris skaitytojas šioj 
dalyje sustos pagalvoti. Meek 
kukliai ir grakščiai aiškina 
smulkmenas, primindama, 
kad kasdieniškos rutinos se
niau apibrėždavo gyvenimo 
pagrindus. Kaip spaliai nuby
ra nuo lino, 20 amžiaus indus
trinis vystymas nupūtė to se
nyvo gyvenimo ritmus.

Šiame greitame, vis besi
keičiančiame pasaulyje, pa
dovanokite sau laiko, praleis
kit kelias valandas su šia 
knyga. Po mąstymo apie Re
flections from a Flaxen Past 
šviežiai pažiūrėsit į tą staltie
sę, kuri dengia stalą jūsų 
kambaryje.

Viktorija Kašubaitė 
Matranga
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