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Artėjant JAV LB 
XIXPremijų šventei

Nuostabiai bėga laikas, su 
savim nusinešdamas mūsų 
planus ir darbus. Rodos, dar 
neseniai kūrėsi Lietuvių Ben
druomenė su visais padali
niais ir institucijomis. Buvo 
vykdomi dideli užmojai ir vis
kas buvo prasminga.

Šiais, 2001 metais šven
čiame JAV Lietuvių Bendruo
menės 50-ties metų sukaktį. 
Per tuos ilgus JAV LB gyvavi
mo metus buvo vykdomi ne 
tik politikos, bet ir kultūros 
darbai. Bendruomenininkai 
dirbo ten, kur matė reikalą ir 
kur galėjo panaudoti savo su
gebėjimus. Visi ir dabar mie
lai naudojamės rezultatais, 
kurie buvo atlikti ne vieno 
žmogaus. LB kūrimosi pra
džioje ir įkarštyje padėti pa
grindai, bet ilgainiui iškilo 
nauji reikalai ir vykdytini 
projektai. Gyvenimas didelėje 
ar mažoje bendruomenėje ne
sustojo, nesgi ir pats gyveni
mas yra nenutrūkstanti kūry
ba.

LB veikla buvo kreipiama į 
šiuos pagrindinius tikslus: iš
laikyti ir ugdyti savo tautos 
kultūrinį savaimingumą, iš
laikyti gimtąją kalbą, siekti 
Lietuvos nepriklausomybės 
atgavimo.

JĄVLB gyvenime buvo ir 
tebėra kūrybingų individų. 
Juos jau devynioliktąjį kartą 
prisiminsime ir pagerbsime. 
Tie mūsų šviesuoliai rūpinasi 
dvasine kultūra, dailės reika
lais, Uždega tautiečius meile 
scenai, savo krašto papro

Pasirinko muziko kelią

Viktoras Ralys.
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Muz. Viktoras Ralys, Šv. 
Kazimiero parapijos, Los An
geles, C A, vargonininkas/cho- 
ro dirigentas, gimė New Yorke 
1968 metų pačiame vidurvasa
ryje. Nuo pat mažens girdėjęs 
savo tėvelių lietuvišką kalbą, 
jisai pasiliko giliai ištikimas 
šios etninės kultūros dvasiai. 
Įgimto talento dovana muzi
kai (jo tėvelis, Leonas Ralys, 
buvęs labai žymus vokalistas 
pianisto Mrozinsko daini
ninkų ansamblyje New Yor
ke), nepalaužė viliojančių gali
mybių srovei, gabus jaunuolis, 
muzikas Viktoras Ralys pasi
rinko choralinės muzikos žan

čiams, kalbai, lietuviškai 
spaudai, tautiniam šokiui, 
muzikai ir meile pačiam gy
venimui.

JAV LB Kultūros taryba iš
kilius kultūrininkus pažymės 
atitinkamais žymenimis, o 
Lietuvių fondas — piniginė
mis dovanomis. Šiais metais 
Lietuvių fondas, pagal LB 
Kultūros tarybos prašymą, 
yra paskyręs po 1,000 dol. 
šešioms premijoms: dailinin
kui, muzikui, tautinių šokių 
mokytojui, žurnalistui — 
spaudos darbuotojui, radijo 
darbuotojui ir teatro darbuoto
jui.

Sveikiname laureatus: mu
zikos — Viktorą Ralį, teatro 
darbuotoją — Emą Dovydai
tienę, žurnalisto — Igną Me
džiuką, radijo darbuotoją 
— Anatolijų Šlutą, dailės — 
Jadvygą Paukštienę ir tauti
nių šokių mokytoją — Ireną 
Smieliauskienę.

Šių metų Premijos šventė 
ypatinga tuo, kad sutampa su 
JAV Lietuvių Bendruomenės 
sukaktuviniais metais — LB 
50-ties metų nueitu keliu. Šio 
svarbaus paminėjimo įvykis 
bus Los Angeles, CA 2002 m. 
sausio 5 d., šeštadienį, 1 vai. 
p. p. Premijų šventę organi
zuoja specialus organizacinis 
komitetas. Tenka tik pasi
džiaugti, kad kūrybinė veikla 
susilaukia pripažinimo ir vi
suomenės dėmesio.

Marija Remienė 
LB Kultūros tarybos pirm.

rą, prisilaikant lietuviškų pa
rapijų krypties.

Viktoro Ralio vadovybėje 
„Angelų miesto” Šv. Kazimiero 
parapijos choras, palyginti 
nebejauno amžiaus, išsilaiko 
pasigėrėtiname lygyje. Kiek
vieną sekmadienį bažnyčia 
skamba gražiausiomis giesmė
mis — ištisai per metų eilę, 
kiek besusirinktų choro daly
vių — švelnios pastabos dai
navimo disciplinai, dėmesys 
ritmikai, aiški tarsena gies
myno žodžiams. Per tai — cho
ro eilės didėja, dainuoti gali 
kiekvienas...

Stasė V. Pautienienė

Jadvyga Paukštienė.

Kūrėjos talentas nemarus
Dailininkės Jadvygos 

Paukštienės įdomi ir intriguo
janti retrospektyvinė tapybos 
paroda, lyg ataskaita meno 
gerbėjams už paskutiniuosius 
dešimtį kūrybos metų, pra
bėgusių nuo paskutiniosios 
1987-aisiais, įvyko Čiurlionio 
galerijoje praeitų metų rug
sėjo mėnesį. Nuo vaikystės 
kurianti dailininkė, sulaukusi 
88 metų, vėl priminė, kad 
kūrėjos talentas ir meno vi
lionės neleidžia iš rankų pa
leisti nei pieštuko, nei teptu
ko. Čiurlionio galerija perei
tais metais vėl „atrado” senuo
sius, nutilusius tapytojus dai
lininkus, J. Paukštienę ir J. 
Kelečių, kurių kūryba galeri
jos salėse atrodė šiuolaikinė, 
aktuali, atrodė patraukliai ir 
solidžiai, atliepė ne tik savojo 
laikotarpio kūrybos dvasią, 
bet kaip ir tada, taip ir dabar 
jais buvo žavimasi, apie juos 
buvo kalbama ir diskutuoja
ma. Šie kūriniai buvo kaip 
gera akibrokštą lėtoje dabarti
nio meno tėkmėje. Džiaugia
mės, kad šių meno didžiūnų 
kūrybą pamatė, tie, kurie dar 
jų nebuvo matę, kad galėjo 
prisiminti draugai, bendra
žygiai.

Taigi šiais metais visus 
nudžiugino žinia, kad mūsų il
gaamžei dailininkei Jadvygai 
Dobkevičiūtei-Paukštienei bu
vo paskirta LB Kultūros tary
bos 2001-ųjų metų dailės pre- 
mija. „Dailininkė J. Paukš
tienė unikali savo stiliumi, 
koloritu. Tokia ji tikrai yra 
viena ir savita. Pamačiusi jos 
kūrinį iš karto žinai — tai 
Paukštienės”, — aiškino lau
reatės pasirinkimą komisijos 
pirmininkė dail. Vanda Alek
nienė. „Jos spalvos, jos pasi
rinktos nuolatinės tautinės te
mos, jos nuolatinio gyvenimo 
išraiška — dalykai, kurių ne
mato paprasto mirtingojo 
akis, jį pamato per dailininkės 
darbus. Jos kūryba, pasišven
timas menui, kiekviena kūri
nio detalė išreiškia jausmą, 
judesį, mintį”, tęsė Vanda 
Aleknienė. „Mano, o ir visų 
mūsų vertinimo komisijos 
narių (tai Vincas Lukas, Ma
rytė Meškauskaitė, Ramojus 
Mozoliauskas ir Magdalena 
Stankūninė) • nuomonė buvo 
vieninga: dail. J. Paukštienė 
jau seniai turėjo gauti šį 
žymenį ir įvertinimą. Kai mes 
jai paskambinome telefonu,

kad praneštumėm ir pasvei
kintumėme, ji pasakė, tik tiek: 
„aš maniau, kad manęs jau 
niekas neatsimena...kaip ma
lonu...”

Žymiesiems mūsų kultūros 
kūrėjams, veikliesiems lietu
vybei atsidavusiems 2001-ųjų 
metų premijos bus teiktos 
2002 m. sausio 6 d. Los An
geles,' mieste, kuriame pen
kiasdešimties metų bėgyje 
galėjai ne tiktai išgirsti dail. 
J. Paukštienės vardą, bet ir 
pasinerti į jos besikeičiančio, 
intriguojančio, viliojančio me
no gelmes, nes jos kūrybos pa
rodos sukviesdavo daug meno 
mylėtojų.

Geroji nenuilstanti kūrybinė 
lemtis, jaunystėje pasikvietusi 
dailininkę į meno pasaulį, 
neapleidžia iki šių dienų. Vis
kas iš namų. Tėvas tapė. 
Namuose buvo ne tik patrau
kiantis užkrečiantis pavyzdys, 
namuose visada buvo popie
riaus, dažų ir visada vieta dar
bui. Dar besimokydama Kau
no meno mokyklos dail. Petro 
Kalpoko tapybos studijoje, 
1937 m. buvo apdovanota auk
so medaliu už kilimo projektą 
Lietuvos paviljone Pasaulinėje 
Paryžiaus parodoje, dalyvauja 
parodose, laimi premijas. Bai
gusi meno mokyklą, studijas 
tęsė Paryžiuje, Academie de 
Beaux Arts, žinomo prancūzų 
dail prof. D’Es-pagnat klasėje. 
Paryžius, studijos pasaulinėje 
meno mokykloje, muziejai, ta
lentingi kūrėjai, tai buvo pats 
laimingiausias laikotarpis — 
šviesus, pilnas vilčių, kūry
binio džiaugsmo. Profesorių 
pripažinimas ir padrąsi
nimas didino norą kurti, 
būti individualiai. Pąjutusi 
kūrybos laisvę ir darbo skonį, 
tapė, kūrė grafikos darbus. 
Paryžiuje reikėjo tempo. Stu
dijų metu buvo tris kartus 
premijuota. Pasaulinėje Meno 
ir Pramonės parodoje 1939 m. 
apdovanota premija ir aukso 
medaliu. Nuo 1939 m. nuolat 
dalyvavo parodose: kasme
tinėse Lietuvos dailininkų 
sąjungos ruošiamose, pokariu 
Vokietijoje, 1946 m. apsigyve
nusi Amerikoje metai iš metų 
dalyvavo reprezentacinėse lie
tuvių dailės parodose, ruošė 
autorines įvairiausiuose Ame
rikos miestuose.

Menas ir šeima. Namai yra 
pasaulio pradžia ir pabaiga. 
Darbas, namų rūpesčiai ir

kūryba užima visą laiką. Ta
pyba, piešiniai, grafika, knygų 
iliustravimas, — gausus kū
rybinis palikimas, žinau jos 
darbus galime mokyti ne tik 
muziejuose, galerijose Ameri
koje, muziejuose Lietuvoje, jos 
darbus atrasime tiek lietuvių, 
tiek amerikiečių privačiose ko
lekcijose, ilgas parodų kuriose 
dalyvauta sąrašas.

Žvelgi į paveikslus ir jauti, 
tuoj nukris migla ir atsivers 
gamtos, architektūros stebuk
las, tai kas jaučiama tik dar 
nematoma. Jos kūriniai pripil- 
dyti dažų sluoksnių, potėpių, 
spalvų, smagu patekti į me
džių, krūmų, gėlių žydėjimo 
erdvę,, kurioje slypi tiek daug 
įvairiausių prasmių ir asocia- 
cijų, kad menotyrininkai tu
rėtų gerai palaužyti galvas 
bandydami perprasti ir įvar
dyti jos jausmų ir potėpių lo
giką. Dailininkė impresio- 
nistė, ekspresioniste „Giedros 
spalvų žaismo dailininkė”, 
kaip ją apibūdino dail. V. Viz
girda, „Dramatiško gamto
vaizdžio dailininkė”, sakė P. 
Kaupas, „Kantri ieškotoja es
minės meno prasmės”, apiben
drino M. Šileikis. Gamta, vaiz
dai, bet svarbiausia jos kū
ryboje ryškiai iškylantis žmo
gus. Jei dail. J. Paukštienės 
kūrybos gilųjį turinį reikėtų 
nusakyti vienu ar keliais 
žodžiais, tai būtų nusakoma 
— Žmogus, meilė žmogui. Tai 
kūryba nulieta jausmais, kai 
iš įspūdingų drobių žvelgia 
motinu, Marijos, kūdikių 
akys, tada menas dvelkia ra
mybe, tikėjimu ir laiko ne
šamame būvyje užgrūdintu 
ryžtu išlikti, gyventi, būti ir 
kurti, kurti. Buvo laikas im
presionistiniam protrūkiui, 
ekspresionizmas pagavo ir ve
dėsi drauge, kartais nesitver
davo džiaugsmu panirdama į 
abstrakciją ar netikėtai paju
tusi raudonos spalvos ma
giškąją galią tapė Madoną. 
Kūryba žmogui atverianti ne
nuspėjamas jausminio pasau
lio gelmes, tapyba, kuri 
pasičiupusi tavo dėmesį, pri
verčia ieškoti meno paslapties, 
pąjusti meną ir pasaulį vieni
janti ryšį. Mylimas, nepasibai
giantis darbas pieštuku. Mano 
žvilgsnis vis dažniau ir daž
niau sustoja ties 2000-aisiais 
metais aliejumi ant kartono 
nutapytu paveikslu, kurį ne
tikėtai, labai svarbią mano gy
venimo dieną gavau dovanų. 
„Jaunimo susitikimas”, nuta
pytas beveik nematant, jis lyg 
didelio kūrybinio kelio simbo
lis. Tai didelio formato pa
veikslas, žmonių būrelio kom- 
pozicija lengvai, gal net žais
mingai įkomponuota plokš
tumoje ir abstrakčioji tapyba, 
sukelianti netikėtas aliuzijas, 
nuojautas šioje spalvų ir po
tėpių, dažo masėje ar išryš
kėjusių, paliktų baltų plokš
tumų blyksniuose. Pro drąsų 
profesionalų dažo skleidimą, 
tepimą iš gilumos išnyra pen
kių žmonių šypsenos, giedra 
nuotaika, susirūpinęs ar niū
resnis žvilgsnis, galvos pasvi
rimas, siluetas. Ir šiame kū
rinyje matau pačią dailininkę 
švelniai rankomis apkabinu
sią sėdinčiuosius, ir prie josios 
besiglaudžiantį jauną veidelį, 
kartais nepastebimą. Kai pa- 
linksti arčiau prie paveikslo, 
belieka tik grynų ar maišytų 
spalvų dėmės, klodai, sluoks
niai, o tolstant nuo jo vėl 
iškyla, išryškėja spalvų har

monija, atsiskleidžia tema ir 
smagi kompanija išdykėliškai 
šypsosi.

Galvodama apie dailininkės 
kūrybinį kelią, negaliu atsi
stebėti, kaip, būnant tarp 
įvairių dinamiškų tendencijų, 
modernaus meno srovių, ma
dų pasikeitimo, J. Paukštienė 
išsilaikė savo originalioje ta
pytojos ekspresionistės sro
vėje. Jadvyga Dobkevičiūtė* 
Paukštienė yra viena kūry
bingiausių ir ryškiausių lietu
vių dailininkių, kurios kūryba 
iki šiol nėra tinkamai įver
tinta tiek lietuvių, tiek Euro
pos meno kontekste. Turime 
pažinti savo menininkus, jų 
kūrybą, kuri, prasidėjusi Lie
tuvoje, brendo ir laisvėjo po 
Paryžiaus dangumi, vystėsi ir,

O vis dėlto nuostabu

Ema Dovydaitienė.

Taip pradėjo rašinį Bronys 
Raila Los Angeles Sambūrio 
leidinyje, skirtame 40-ties 
veiklos metų paminėjimui. Jis 
klausia: „Ar jūs kada girdėjote 
gandą apie vaidintojų grupę, 
kuri metų metais ruoštųsi vai
dinimui, paskirtą tūkstančius 
valandų repeticijoms, tada iš
sinuomotų gražią menę ir vai
dintų”.

Lyg atsakydamas į Broniahs 
Railos klausimą, savo sveiki
nime poetas Bernardas Braz
džionis rašė: „kad Dramos 
sambūris išsilaikė tiek metų ir 
nesubyrėjo, visų pirma reikia 
sveikinti vieną iš teatro įkū
rėjų, Vincą Dovydaitį ir jo 
žmoną Emą, kurie su tokiu 
nepaprastu pasiaukojimu bei 
scenos meno meile ugdė ir glo
bojo kaip savo tikrą vaiką, ne
laukdami jokio atlyginimo, 
dar daugiau — jų namuose 
vyko visa užkulisinė teatro 
veikla, pradedant posėdžiais, 
veikalų skaitymu, repeticijo
mis ir baigiant rūbų bei kitų 
scenai reikalingų reikmenų 
gamyba”.

Leidinyje pristatoma ir LB 
Kultūros tarybos Teatro pre
mija apdovanotoji laureatė 
Ema Dovydaitienė: „Ema Do
vydaitienė ne tik vaidino be
veik visuose Dramos sambūrio 
pastatymuose, bet ir sėkmin
gai talkininkavo įvairiems 
režisieriams, kaip padėjėja, 
kūrė ir gamino rūbus bei 
įvairiems lakotarpiams pritai
kytus papuošalus, šukuose
nas, jos darbą ir pasišventimą 
įvertino ne tik sambūriečiai ir 
Los Angeles lietuviškoji vi
suomenė, bet ir mūsų kultū
riniai junginiai. Ketvirtajame 
Dramos festivalyje pagerbia

pilnatvę pasiekusi Amerikos 
žemėje, vėl sugrįžo į tėvynę. 
„Tik pasižiūrėk, pradėjau nuo 
vaikystės ir iki 2000-ųjų metų 
tęsiu. Esu produktyviausia iš 
visų. Kitaip aš negalėjau, ne
mokėjau gyventi. Aš norėjau,, 
kad mano menas plauktų iš 
manęs ir išsisemtų, bet neiš
sisėmė ir vis dar plaukia. Jau 
ir nebematau, o nekurti nega
liu”. Prisipažino dailininkė J. 
Paukštienė.

Sveikiname ją garbingo ap
dovanojimo dieną, linkėdami, 
kad tas kūrybos daigelis vis 
gyvuotų, kad dar nors kartais 
atrastume jos kūrinius parodų 
salėse ir apsidžiaugę saky
tume — tai J. Paukštienės.

Laima Krivickienė

ma kaip daug ir. visapusiškai 
nusipelniusi lietuviškųjų teat
ro sambūrių išlaikymui, o 
penktajame Dramos festiva
lyje apdovanojama žymeniu 
už iškiliausius rūbus. Ji daly
vavo visuose Dramos festiva
liuose ir visose išvykose, ne 
tik Jungtinėse Amerikos Vals
tijose, bet ir Kanadoje, toli
mojoje Australijoje, bei Lietu
voje. Negalime užmiršti ir jos 
vaišingumo, ar tai savo na
muose, ar kitur vykstančiose 
repeticijose”.

Ema Dovydaitienė vaidino 
jau prieš Dramos sambūrio 
įkūrimą ir 2002-raisiais me
tais švęs savo teatrinio darbo 
penkiasdešimtąją sukaktį. 
Vaidino trisdešimt dviejuose 
veikaluose, dirbdama su visais 
(10) sambūrio režisieriais. 
Dalyvavo minėjimų programo
se, buvo nuoširdi skaitovė or
ganizacijų labdaringuose ren
giniuose ir literatūros vaka
ruose. Vyrui Vincui pirminin
kaujant, buvo nepakeičiama 
talkininkė. Jam mirus, pe
rėmė visą Dramos sambūrio 
vadovavimą, visus jo pasta
tymų ir išvykų rūpesčius. 
Išeivijos sąlygomis tai didelis 
iššūkis.

Ir vis dėlto nuostabu, kad 
Teatro premijos laureatė Ema 
Dovydaitienė išeivijos lietu
viškajam teatrui penkiasde
šimties metų bėgyje nepabūgo 
sunkaus ir kaprizingo teatri
nio darbo, o su dideliu nuo
širdumu veda Dramos sam
būrį scenos meno bei skam
baus lietuviškojo žodžio keliu. 
Didžiuojamės ir su nuošir
džiausiu dėkingumu sveiki
name.

Petras Maželis
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Ignas Medžiukas.

Žurnalistas iš pašaukimo

Tautinių šokių puoselėtoja

Dabar yra kredito komiteto 
pirmininkas.

Daugelį metų rašė straips
nius politinėmis ir kultūri
nėmis temomis. Ypač pasku
tinį dešimtmetį, išėjęs pensi
jon Drauge, Darbininke, Pa
saulio lietuvyje, Tėviškės žibu
riuose ir ėjusiame Los Angeles 
žurnale Lietuvių dienos, red. 
Bernardo Brazdžionio ir kitų. 
Parašė istorinę apžvalgą Šv. 
Kazimiero šeštadieninė litua
nistinė mokykla (1974). Sure
dagavo ir tekstą parašė Šv. 
Kazimiero parapijos auksinė 
sukaktis (1991). Parašė va
dovėlio lituanistinėms mokyk
loms Lietuvių tautos ir vals
tybės istoriją skyrių „Lietuvos 
valdžia” (d. 2 1974) ir Senosios 
Lietuvos teisę (d. 4 (1977).

Dalyvavo lietuvių visuome
ninėje veikloje: Lietuvių Ben
druomenėje — Los Angeles 
apylinkės ir apygardos, buvo 
Vakarų apygardos pirmininku 
1969-1970 m. ALTo Los Angeles, 
skyr. įgaliotas atstovas lietu
vių kongrese Bostone 1958 m. 
Sveikino ir dalyvavo diskusi
jose. Išrinktas atstovu į PLB- 
nės III seimą New Yorke 1968 m., 
aktyviai jame reiškėsi. Ke
letą metų buvo Lietuvių žur
nalistų s-gos centro valdyboje 
(nuo 1985 m. jos vicepirminin
kas) iki centro valdyba perkel
ta į New Yorką.

Iki šiol rašiau tai, kas buvo 
apie jį rašyta. O dabar paci
tuosiu keletą minčių, ką apie 
jį rašė tie ar tos, kas jį premi
jai siūlė. „Žumalizmo premijai 
skirti komisijai, kaip lietu
viškos spaudos skaitytoja ir 
rėmėja, manau teisinga būtų 
paskirti premiją Ignui Med
žiukui. Kurio straipsnius dau
gelį metų skaitau Drauge, 
Tėviškės žiburiuose ir kitur”.

„Gerbiamieji, žinau, kad lai
kas baigiasi, bet aš, būdamas 
pensininkas, nespėju laiku at
likti reikalų. Žurnalizmo pre
mijai rekomenduoju žurna
listą Igną Medžiuką. Jis jau 
90 metų amžiaus. Rašo į 
spaudą nuo nepriklausomybės 
laikų. Jo rimtų straipsnių 
skaitome ir dabar Drauge ir 
Tėviškės žiburiuose bei kitur. 
Jį reikia pagerbti kaip žur
nalistą ir kaip garbaus am
žiaus sulaukusį darbštų lie
tuvį. Kaip ilgai mes turėsime 
tokius vertingus tautiečius?” 
(Bendru ir išankstiniu nutari
mu, siūlytojų pavardės yra 
neskelbiamos.)

JAV Kultūros tarybos 2001 
m. Žumalizmo premijos skyri
mo komisija: Juozas Žygas, 
pirm. ir nariai: Antanas Juod
valkis ir Aleksas Vitkus. Pini
gus Kultūros premijoms skyrė 
Lietuvių fondas. Kultūros ta
rybos vardu už premijas 
dėkoju!

J. Žygas

Ignas Medžiukas gimė 
1909 10.22 Liuklingėnų km. 
Kriokialaukio valsč. Alytaus 
apskr. vidutinių ūkininkų (27 
ha) šeimoje. Mokėsi Kriokia
laukio ir Liuklingėnų pr. mo
kyklose, Aukštesniojo mokslo 
siekė Alytuje ir Prienuose, kur 
1930 m. baigė „Žiburio” gim
naziją. Studijavo senąsias kal
bas. Vėliau teisę V. D. univer
sitete. 1938 m. parašė diplo
minį darbą iš „Administra
cinės teisės Prabavimo rūmai 
Lietuvoje”. Ir gavo teisininko 
diplomą. Dar būdamas gim
nazijoje, rašinėjo straipsnius į 
savaitraščius: Šaltinį, ėjusį 
Marijampolėje, ir Žemaičių 
prietelius Telšiuose, kurio re
daktorius buvo kun. P. Ma
želis (vėliau vyskupas). Jis 
rašinėlius pataisydavo ir 
spausdindavo vedamaisiais.

Gyvendamas Kaune, dirbo 
Vilniui vaduoti sąjungoje. Vil
niaus geležinio fondo reikalų 
vedėju. Be sąskaitos darbų, re
dagavo VGF biuletenį spau
dai, kalbėjo per Kauno radio
foną, su paskaitomis Vilniaus 
reikalu palaakė daugelį Lietu
vos miestų ir miestelių. Ben
dradarbiavo Mūsų Vilniuje, 
Karyje, Trimite, Lietuvos aide, 
Dienos naujienose ir kitur. 
Parašė knygelę Vilniaus ge
ležinis fondas (1935).

Priimtas tarnybon Finansų 
ministerijoje. Matų, saikų, 
svarstyklių ir prabavimo rū
muose buhalteriu, vėliau pa
aukštintas revizoriumi. Po 
kiek laiko perėjo į teisingumo 
sritį: Vilkaviškio apyl. tardy
tojas, apylinkės teisėjas. Mari
jampolės apygardos teismo 
prokuroro padėjėjas.

1944 m. pasitraukė į Vaka
rus. Įpareigotas kasė apkasus, 
dirbo pieninėje, kurioje buvo 
gaminami šveicariški sūriai. 
Karui pasibaigus, lietuvių 
gimnazijoje Seligenstadte IV- 
VIII klasėse dėstė lotynų 
kalbą ir buvo gimnazijos vice
direktorius. Rašinėjo į laik
raštį Mūsų kelias, Dillingen 
redaguojamas D. Peniko. 1949 
m. atvyko į New Yorką, kur 
gyveno dėdė ir teta. Dirbo dar
bininku cukraus pramonėje. 
Bendradarbiavo Brooklyn N. 
Y. išeinančiame savaitrašty 
Amerika, kurį redagavo dr. A. 
Šerkšnas. Studijavo sąskai
tybą. Persikėlė į Los Angeles. 
Gavo darbą finansinėje korpo
racijoj. Išdirbęs apie 10 metų, 
perėjo į bankus ir dirbo, iki 
sulaukė 76 metų. Šalia to, 11 
metų vadovavo lit. šešta
dieninei mokyklai. Vėliau pa
skirtas lituanistinių mokyklų 
vakarų pakraščio inspektoriu
mi. Keletą metų buvo Lietuvių 
kredito unijos reikalų vedėjas, 
taip pat įvairiose pareigose 
unijos valdyboje (pirmininko, 
vicepirmininko, iždininko).

čiams šis įvertinimas — di
džiausia garbė ir džiaugsmas, 
o Irenai Smieliauskienei — 
pagarba!

Irena Smieliauskienė pra
dėjo domėtis tautiniais šo
kiais, lankydama gimnaziją. 
Ją ypač paveikė jos mokytoja 
Juzė Augustaitytė-Vaičiū- 
uienė, tautinių šokių entu
ziastė. Šokėjai ir mokytojai, 
atsidūrę tremtyje, įdėjo daug 
pastangų, energijos ir parodė 
didelę meilę tautiniam šokiui, 
vėlei atkūrė iš prisiminimų 
šokius. Kelios jaunos mergi
nos, kelios mokytojos susirink
davo už barako prisiminti, 
kaip kiekvienas žingsnis tu
rėjo atrodyti, šokant „Kalvelį”, 
„Malūną”, nes trūko šokių ap
rašymų ir muzikos. Irena 
Smieliauskienė buvo viena tų, 
kuri stengėsi atkurti ir melo- 
diją, ir žingsnius, ir kaip kiek
vienas posmas eina paskui 
kitą.

Ilgametė „Grandies” vadovė 
yra sukūrusi šokį „Gražūs 
Telšiai” — Telšių valsas. „Pri
simindama jaunystėje šoktus 
valsus, norėčiau pagerbti šiuo 
mano choreografuotu valsu 
savo gyvus ir mirusius mokslo 
draugus, kurie kadaise mokėsi 
Vyskupo Valančiaus vardo 
gimnazijoje Telšiuose. Šis val
sas ir muzika specialiai sukur
ti X tautinių šokių šventei. 
Muziką sukūrė klasės drau
gas, kompozitorius Jurgis 
Gaižauskas”. Veteranų rate
liai valsą šoko šventės metu 
1996 m. liepos 6 d. Rosemont 
Horizon.

Nuo 1964 iki 1995 m. 
„Grandies” ansamblio širdis ir 
siela buvo Irena Smieliaus
kienė. „Didžiausias mano pa
sitenkinimas, kai matau, kad 
jaunuolis yra lietuviškas ir pa
reigingas, kai matau, kad man 
pavyko perduoti meilę lietu
viškam šokiui ir liaudies meno 
puoselėjimui. Jeigu jis, išėjęs 
iš ‘Grandies’, išsaugos bent 
dalelę tos meilės savo tautai, 
tai mano praleistos darbo va
landos bus prasmingos”. Ne 
viena grandiečių pora sukūrė 
savo tarpe lietuviškas šeimas 
ir siuntė savo prieauglį į jos 
vadovaujamą liaudies meno 
puoselėjimo kolektyvą.

Ar praleistos darbo valandos 
yra prasmingos? Taip!

Irena Smieliauskienė išmo
kė savo vaikus — Aleksą, Vio
letą ir Valdą — mylėti Lie
tuvą, jos kultūrą ir kalbą. 
Dukrai Violetai įkvėpė meilę, 
pareigą ir kantrybę dirbti su 
jaunimu, nes mamos pėdomis 
nuo 1995 m. rugsėjo mėnesio 
vadovauja „Grandžiai”.

JAV Lietuvių Bendruomenės 
Kultūros tarybos premija iš
ryškina Irenos Smieliaus
kienės nepaprastą pasišven
timą, ištvermę ir pareigin
gumą lietuvių jaunimui, skie
pijant tautinę dvasią.

Irena Narbutaitė-Smie- 
liauskienė gimė 1920 m. spa
lio 10 d. Raseiniuose. Lankė 
gimnaziją Marijampolėje ir 
Vyskupo Valančiaus vardo 
gimnaziją Telšiuose. Prasi
dėjus II pasauliniam karui, 
paliko numylėtą Žemaitiją. 
1944-1952 m. gyveno Seedorf 
pabėgėlių stovykloje Vokieti
joje, kurioje vadovavo lietuvių 
pabėgėlių vaikų darželiui. 01- 
denburgo lietuvių stovykloj 
1950-51 m. suorganizavo gra
žią šokių grupę.

1952 metais atvyko į Či
kagą. Pradėjo dirbti „William 
Wrigley Junior” įmonės raš
tinėje (čia dirbo 34 m.). Savo 
laisvalaikiu mokė Čikagos 
Bridgeport rajone gyvenančius 
lietuviukus tautinių šokių. 
1955 m. Brighton Parke muz. 
Skridulis įkūrė moksleivių, o 
1962 m. pradėjo mokyti tau
tinius šokius Čikagos aukš
tesniojoje lituanistinėje mo
kykloje.

1964 m. ilgametei šokių 
mokytojai Irenai Smieliaus- 
kienei kilo mintis atgaivinti 
tautinių šokių grupę „Grandį” 
(1953 m. įkurta skautininkės 
Irenos Šilingienės, 1958 m. 
nustojo veikti). Pirmoji šokių 
repeticija 1964 m. sausio 12 d. 
Joje dalyvavo dvylika šokėjų. 
Jaunatviškas entuziazmas, 
meilė tautiniam šokiui ir in
tensyvus darbas per metus 
išaugino dvidešimt penkių šo
kėjų vienetą. „Grandies” šo
kėjai dalyvavo daugelyje festi
valių: lietuvių, latvių, lenkų, 
švedų, čekų ir ukrainiečių. 
Dalyvavo universitetų rengia
mose tautybių programose, 
Amerikos aukštesniųjų mo
kyklų mokytojų suvažiavi
muose, YMCA kultūrinėse 
programose, amerikiečių me
no parodose, Milvvaukee tarp
tautiniame festivalyje. Šoko 
televizijos programose. Pažy
mėtina daugybė ansamblio 
kelionių — išvykos į Mont- 
realį, Torontą, St. Catherines 
ir Hamilton, Kanadoje. „Gran
dis” koncertavo visuose JAV 
lietuvių telkinuose. 1971 m. 
„Grandžiai” buvo ypatingi, nes 
Jaunimo centre Čikagoje pa
statė „Lietuviškas vestuves”. 
Tai buvo stambus vaidinimas, 
perpintas dainomis, šokiais ir 
pasakojimais. Šis spektaklis 
— Irenos Smieliauskienės, 
Stasės Petersonienės, solistės 
Audronės Simonaitytės-Gai- 
žiūnienės, Emilijos Pakštai- 
tės-Sakadolskienės, aktoriaus 
J. Balučio ir režisieriaus Juo
zo Valentino darbo vaisius — 
labai gerai įvertintas žiūrovų. 
Nuo 1971 m. „Grandis” jau lai
koma ansambliu.

1975 m. Irena Smieliaus
kienė nusivežė „Grandį” į 
Pietų Ameriką, kur šokėjams 
plojo Venezuelos ir Brazilijos
žiūrovai. 1981 m. ansamblis 
buvo nuvykęs į tolimąją Aus
traliją.”

Nuo pat ansamblio įsikū
rimo vadovė svąjojo apie kon- 
certavimą laisvoje Lietuvoje. 
1992 m. „Grandies" ansamblio 
studentų ratelis pirmą kartą 
savo kojomis palietė tėvų 
žemę Lietuvą. Viešnagės metu 
su dideliu pasisekimu koncer
tavo Marijampolėje, Elek
trėnuose, Vilniuje, Palangoje, 
Telšiuose, Kaune. Vadovės 
rūpesčiu Kryžių kalne buvo 
pastatytas meniškas „Gran
dies” kryžius — tai simbolinė 
padėka Visagaliui, suteiku
siam grandiečiams galimybę 
šokti po Lietuvos dangum.

1994 m. „Grandis" vėl apsi
lankė Lietuvoje ir dalyvavo I 
pasaulio lietuvių dainų šven
tėje. „Grandis” pakviesta šokti 
Šokių dienos finale, kartu su 
Lietuvos jaunimu. Grandie

Vida Brazaitytė

Hanau „Atžalyno” nariai. I eil. iš kairės: E. Vilutienė, O. Trečiokienė, dail. K. Jezerskas, rež. V. Va
liukas, P. Kesiūnas, B. Dikinienė, J. Jakubauskienė; 11 eik: S. Paketūra, I. Nivinskaitė, A. Šarkienė, 
J. Kelečius; III eil.: S. Gasiūnas, P. Tamulėnas, K. Veselka, S. Petkus; IV eil.: A. Žygas, A. Kurauskas, 
H. Bergas, A. Minelga, V. Gruzdis, N. Skidzevičius ir kiti — neišvardinti.

Antano Škėmos „Vieną vakarą”, vaidinta „Atžalyno” Hanau stovykloje. Iš kairės; A. Škėma, E. Vilu
tienė, P. Tamulėnas, V. Gruzdis. inrtn&tn

Atžalyniečiai (2)
„Entuziazmas dažnai gims

ta vargingose sąlygose. Tur
būt pagal amžinąjį pusiausvy
ros dėsnį, ten kur skurdu, įsi
žiebia liepsnelės, ir pasižiūri 
viens kitam į akis keli svajoto
jai. Keli meno svajotojai Ha
nau sugriautose kareivinėse 
sustojo smėlėtame rajone, pa- 
mustagavo rankomis, laisvu 
laiku pasibastė vis apie tuos 
pačius griuvėsius, ir gavę 
drėgną, tamsų rūsį, pradėjo. 
Gimė „Atžalynas”. Stovyklos 
gyventojai lingavo galvomis, 
spoksodami į šiuos pablūdė- 
lius, kol daugelis sulindusių į 
salę nustebo kaip svajotojai 
žengia per kliūtis lėtai, bet už
tikrintai — pirmyn”.

Taip kadaise dėstė Anta
nas Škėma, išsakydamas savo 
mintis 1948 m. vasario 14 d. 
Augsburge (Vokietijoje) leis
tame laikraštyje Žiburiai, 
„Atžalynui” švenčiant dvejų 
metų gyvavimo sukaktį.

O Aloyzas Baronas, toje pa
čioje Žiburių laidoje taip išsi
tarė: „Mėgėjiškam entuziaz

Irena Smieliauskienė.

mui kliūčių nėra... Spektak
liui rengėsi, kaip didžiulei 
šventei. Ir tai yra tikras ke
lias, vedęs į laimėjimą, nes 
kiekvienas kūrėjas turi žiūrė
ti į savo kūrinį, kaip į dide
lių pastangų vaisių, pralen
kiantį paskutinį jo darbą”. Ke- 
lerių metų laikotarpyje Hanau 
ir kitose lietuvių DP sto
vyklose „Atžalynas” surengė 
99 spektaklius. Emigracinė 
banga praretino atžalyniečių 
eiles. Anot Vaclovo Maciežos:

„Nesitikėdamas sulaukti iš
kvietimo į JAV, pradėjau sva
joti apie Australiją. Panašiai 
galvojo ir kiti, Hanau užsili
kę, mūsų grupės nariai. Sta
sys Gasiūnas, mūsų mielas 
administratorius, vieną dieną 
mus sukvietęs į „Atžalyno” 
būklą, pranešė, kad viena 
Lousiana cukraus švendrių 
plantacija ieško 7 viengungių 
vyrų. Mes, Stasys Gasiūnas, 
Jonas Kelečius, Stasys Pet
kus, Antanas Minelga, V. 
Gruzdis, Aloyzas Vaičius ir 
Vaclovas Macieža, truputį pa
svarstę, nutarėme pasinaudo
ti susidariusia galimybe. Ži
noma, galvojome, kad anks
čiau ar vėliau galėsime atkur
ti „Atžalyną”. Rengdamiesi 
kelionei, sukalėme didžiulę 
dėžę ir į ją sukrovėme teatro 
prožektorius, drabužius bei 
kitus rakanaus. Vieną, kaip 
sakoma, gražią dieną mus iš
vežė į pereinamąją stovyklą, 
Hamburgo mieste. Čia pralei
dę porą savaičių, išplaukėme 
į New Orleans. Plaukdami 
vandenynu, dirbome virtuvėje.
Pasiekę New Orleans uostą, 
buvome nuvežti į už 40 mylių 
esantį cukraus fabriką. Čia 
pernakvojome. Rytojaus die
ną mus nuvežė į cukraus 
plantaciją. Apgyvendino ant 
medinių polių pastatytame 
namelyje. Netrukus mus ap

lankė gražiai pasirėdžiusios, 
pagyvenusios moterys, atvež- 
damos įvairių maisto gami
nių. Jos mums aiškino, kada 
reikia gerti kavą, kada arbatą 
ir t.t. Parodė svogūną, pa- 
klausdamos, ar mums yra ži
nomas toksai ‘sutvėrimas'. 
Mes nelabai mokėjome anglų 
kalbą. Tačiau šiaip taip susi
kalbėjome ir išsiaiškinome. 
Kiek vėliau susipažinome su 
Mr. Fallon, plantacijos virši
ninku (bosu). Jis buvo aukšto 
išsilavinimo ir labai nuošir
dus žmogus. Jis mus aprūpi
no iš apylinkėje gyvenančių 
žmonių gautais indais ir bal
dais. Atvežė ir radijo aparatą. 
Taipgi mus nuveždavo į Uto- 
pia (toks miestelio vardas), 
kur veikiančiose parduotuvėse 
galėjome nusipirkti maisto ir 
kitų reikmenų. Beje, Mr. Fal
lon buvo šveicarų kilmės.

Mūsų darbas buvo kapoti 
tarp cukraus Švendrių augan
čias piktžoles. Gyvenamoje 
apylinkėje buvo daug visokių 
griovių ir kanalų. Mums teko 
tam tikrais peiliais (dalgėmis) 
kirsti griovių dugne augan
čias žoles. Ten būdavo gyva
čių. Kartais tekdavo dirbti 
vandenyje iki pažastų. Už 9 
darbo valandų dieną gauda
vome 2.90 dol. Lyjant nedirb
davome. Žinoma, negaudavo
me ir atlyginimo. Kas dvi sa
vaites gaudavome 21-24 do
lerius algos.

Miestelio parduotuvėje nu
sipirkome didelį puodą ir jame 
virdavome sriubą. Kasdien pa
sikeisdami atlikdavome virėjo 
pareigas. Deja, ne visi turėjo
me kulinarinių gabumų.

Dažnai rašydavome laiškus 
savo draugams Čikagoje. 
Laiškų gausumu susirūpino 
Utopia miestelio paštininkai.

Nukelta į 3 psl.
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Apmąstymai parodai 
pasibaigus

Kiekvienais metais Čiur
lionio galerijoje vyksta lietu
vių fotografijos paroda. Šiais 
metais 30-oji.

Parodą rengė Budrio Lietu
vių fotoarchyvo fondas, vado
vaujamas dr. Mildos Budrie
nės. Ir daugelį metų parodų 
įgyvendintojas Algimantas 
Kezys.

Paroda pavadinta „Vakaras 
— ruduo — žmogus ir gamtos 
branda”. Tema tikrai jau poe
tiškai skamba... gražu ir 
tiek...

Prieš rašydama šį straipsnį, 
daug laiko praleidau, vartyda
ma katalogus, apimančius 30 
metų laikotarpį. Tikrai gražu, 
kad tokie renginiai vyksta, 
kad vis dėlto egzistuoja. Kinta 
meno prasmė, tikslai, vieta 
visuomenėje. Kinta, žinoma, ir 
parodos lygis. Kinta vertinimo 
kriterijai ir lietuviško meno 
sampratos transformacija. 
Plečiasi meninis kontekstas, 
sudėtingėja meno problemos. 
Tačiau parodoje išryškėjo gry
na lietuviška specifika, beje, 
jos bruožai nuolat pasikartoja 
metinėse fotografijos paro
dose. Griūvant seniesiems ta
rybiniams ideologiniams meno 
ramsčiams, juos pakeitė, dar 
tarybinėje santvarkoje susifor
mavusi, tautiškumo ideologi
ja. Vienam mitui buvo 
priešpastatas kitas. Nuosekli 
meninių formų analizė, kon
ceptualus meno ir menininko 
situacijos apmąstymas daugelį 
išvedė iš mitologizuotos realy
bės uždarumo. Tačiau daugu
ma jaunųjų lietuvių fotografų 
dar labiau užsisklendė iš
bandytose ankstyvajam ro
mantiniam — utopiniam mo
dernizmo periodui būdingose 
menininko „aš” tautinių verty
bių kapsulėse. Šios apsau
ginės priemonės pristabdo is
torinį reliatyvumą, meno 
sąlygotumą, tačiau jos ir žudo 
pirmiausia — laiko pojūtį, 
kūrybinės konkurencijos po
relių, naujų meninių idėjų at
siradimą.

Užsivožus ant galvos vieti
nio belaikio tautos mito 
gaubtą, miršta bet koks ju
dėjimas, mirtinas stingulys 
prasiskverbia į meninius sti
lius, žanrus, siužetus, formas, 
jausmus, sielą ir protą. Belie
ka kasdienybės džiaugsmas.

Su rudens sezonu paprastai pagyvėja ir lietuviškoji veikla, tad ir 

„Žaltvykslės” sambūris savo posėdyje š.m. lapkričio 26 d. svarstė 
naujo spektaklio galimybes. Priekyje — Violeta Drupaitė Cole; II 
eil.: Giedrė Gillespie, Marija Remienė; III eil.: naujoji sambūrio 
režisierė Ilona Čepaitė, Viktoras Jalinskas; IV eil.: Pranciškus 
Ivinskis, Eglė Juodvalkė, Antanas Zentikas (gal busimosios ak

torės — Ramūnė ir Niką Marija).

Laikas keičiasi, ir tikrai 
norėtųsi, kad tos fotografijos 
nesikartotų, bet deja, skau
džiausia ir yra: prieš 30 metų 
ir dabar nieko naujo nepa
stebėjau daugelio fotografų 
darbuose. Kas be galo nustebi
no, nes matyti Algimanto Ke- 
zio darbus, kuris savo darbais 
nestovi vietoje, tikėjausi kaž
ko nauja. Labai džiugu buvo 
nedumblėja, kaip tvenkinys.

Būtų gražu, kad ateityje pa
rodoms atsiųsti darbai būtų 
atrenkami apdairiau. Gal tada 
ir tos parodos būtų įdomesnės, 
turtingesnės. Galbūt reikėtų 
daryti gerą, aktualų, reikš
mingą meną, tačiau, jeigu ir 
toliau bus toks menininkų ir 
rengėjų požiūris į svarbiausią 
metų parodą, kaip ir šį kartą, 
manau, kad ateityje, užuot 
reikšmingo kultūrinio įvykio, 
užuot prestižinio renginio, 
turėsime apipešiotą, params
tytą ir apkarpytą parodėlę.

Tačiau, nepaisant šių pas
tabų, būtų klaidinga sakyti, 
kad parodoje nieko vertinga 
nebuvo. Visų pirma knieti 
paknebinėti Ruslano Bara
nausko „Sea” (3-oji vieta). 
Užkrečia šio fotografo tikėji
mas menininko galimybėmis. 
Jo darbas tikrai sodrus, svai
ginantis ir energetiškas. Ko 
dažnai trūksta kitų meni
ninkų darbuose. Arūno Švel- 
nos darbas „Vakaras, ruduo” 
man primena senus laikus R. 
Rakausko albumą „Žiedai tarp 
žiedų”. Laimėjo antrą vietą. 
Neįtikėtinai daug šviežumo, 
gaivaus formų judrumo, pas
laptingumo Sokolovos Rugilės 
darbuose. Tikrai gražus pa
vyzdys daugeliui menininkų, 
(jaunųjų fotografų tarpe 1-oji 
vieta).

Daugumos fotografų pateikti 
darbai itin kuklūs, ir nepre
tenduoja į rimtus parodinius 
eksponatus. Rimčiau galima 
būtų susimąstyti dėl vieno: 
kur šiuolaikinio meno konteks
tas, kur jo tendencijos, kodėl 
eilinis parodos lankytojas ne
gali patirti visos estetinių 
problemų įvairovės, kodėl jam 
nesuteikti galimybės, pabūti 
savo laike? Vis dėlto vilčių 
yra. Tikėkimės, kitais metais 
paroda bus įdomesnė, aktua
lesnė ir platesnė.

Eurika Lipnickas

Ruslanas Baranauskas. „Sea”. 2001.

Naujas Vydūno veikalas 
ir jo keliai

Dr. A. Matulevičius.

„Vagos” leidykla Vilniuje iš
leido skambų, 640 puslapių, iš 
vokiečių kalbos išverstą Vydū
no veikalą Septyni šimtmečiai 
vokiečių ir lietuvių santykių.

— Šis Vydūno veikalas yra 
vienas reikšmingiausių ir pla
čiausių Mažosios Lietuvos is
toriografijoje. Pagal jo temati
kos apimtį, nagrinėjamo laiko
tarpio suvokimą, tautiškumo 
kriterijus bei gausybę faktų ir 

.duomenų, jam lygių nepara
šyta iki šiol, — šios knygos su
tiktuvėse Rašytojų klube kal
bėjo istorikas dr. Algirdas Ma
tulevičius.

Tiek A. Matulevičius, tiek 
kiti prelegentai pabrėžė, kad 
šiame veikale Vydūnas at
skleidžia Kryžiuočių ordino ir 
vėlesnių Vokietijos ekspansijų 
į prūsų bei lietuvių žemes 
priežastis, eigą, pasekmes. Pa
neigdamas atėjūnų kovų tiks
lus, esą jie nešę baltams 
krikščionių religiją ir tariamai 
tobulesnę kultūrą, Vydūnas 
aukština senąjį baltų tikėji
mą, suvoktą dvasiniu Absoliu

IZž „Žaltvykslės” uždangos
Senokai bebuvome visi 

susiėję draugėn. Pasitaikius 
progai, pasimatydavome, pasi
šnekėdavome, dar kartą per
žiūrėdavome spektaklių įra
šus ir tam kartui viskas pasi
baigdavo. Laukėme naujojo 
darbo.

O jauno mėgėjiško teatro, 
kuriame dauguma dar tik sto
jasi ant kojų, režisieriaus dar
bas yra didžiulis, reikalaujan
tis laisvalaikio ir pasiaukoji
mo. Tad kuriantis „Žaltvyks
lei", buvome numatę turėti ke
lis režisierius, kurie paeiliui 
statys spektaklius, kiekvienas 
savo nuožiūra interpretuoda
mas mūsų galimybes ir, tuo 
pačiu pasidalydamas darbo 
krūviu. Pirmojo spektaklio at
sakomybė teko Audrei Budry
tei. Antrojo taip pat. Trečiojo 
irgi. Visi susigyvenome, sa

tu, jų savitą kultūrą.
Vydūno draugijos pirminin

kas dr. Vacys Bagdonavičius 
papasakojo, kaip šis veikalas 
pas mūsų skaitytojus ėjo ilgai 
— beveik tris dešimtmečius.

Šią savo knygą Vydūnas pa
rašė vokiškai ir 1932 m. iš
leido Tilžėje. Veikalas apie vo
kiečių ir lietuvių santykius 
sukėlė ne tik lietuvninkų, bet 
ir vokiečių šviesiųjų protų di
delį susidomėjimą. Žymus vo
kiečių lituanistas prof. Viktor 
Falkenhaham šią Vydūno 
knygą pavadino naujovišku 
autoriaus požiūriu, jo skrupu
lingumu, teisingumu ir pagar
ba priešininkui. Tai yra aukš
čiausios žmogaus ‘ dVdsinės 
kultūros išraiška.

Vis dėlto, praėjus porai me
tų nuo išleidimo, naciai tą 
veikalą konfiskavo, sunaikino, 
nes neatitiko jų grobuoniškai, 
kitų tautų niekinimo politikai, 
sakė dr. V. Bagdonavičius. 
Kaip nekeista, bet veikalą ne-

VYDŪNAS

SEPTYNI 
ŠIMTMEČIAI 

VOKIEČIŲ 
IR LIETUVIŲ 

SANTYKIŲ

vaime atiduodami režisūros 
monopolį Audrei ir egoistiškai 
savindamiesi jos visą laiką. 
Tačiau kiekvienam reikalin
gas atokvėpis, ir Audrė nėra 
išimtis.

2001 m. lapkričio 26 d. prieš 
kelerius metus išrinktoji 
„Žaltvykslės” taryba, kartu su 
teatro krikštamote, Kultūros 
tarybos pirmininke Marija Re
iniene, vėl susirinko į posėdį. 
Šįkart į susitikimą su jauna 
režisiere iš Lietuvos Ilona 
Čepaite, nepabūgusią perimti 
estafetę iš mūsų pirmosios 
režisierės Audrės Budrytės.

Taigi, gyvenimas verda to
liau, naujos idėjos pradeda 
įgauti savo kontūrus, o 
žaltvykslės” nariai ruošiasi 
naujam susitikimui.

Violeta Drupaitė

pelnytai atstūmė ir kraštuti- 
niškai nusiteikę Lietuvos pa
triotai, nes Vydūnas gana pa
lankiai atsiliepė ir apie vo
kiečių kultūrą, juo labiau, kad 
Vokietija grasino atsiimsianti 
Klaipėdos kraštą, ką paskui ir 
padarė.

Kadangi savo veikale Vydū
nas aukštino lietuvybę, tau
tiškumą, jis nepatiko ir oku
pacinei sovietų valdžiai. Tad 
šis vertingas veikalas ilgai bu
vo nežinomas, nebuvo prieina
mas net mūsų istorijos, kul
tūros tyrinėtojams, filosofams. 
Bet tais ilgais persekiojimų, 
draudimų ir cenzūros dešimt
mečiais atsirado šviesus žmo
gus — Utenoje gyvenantis 
aukštos erudicijos senosios 
kartos mokytojas Rapolas Šal
tenis. Vokiečių okupacijos me
tais pamokose jis ne tik cituo
davo ištraukas iš šios, nacių 
uždraustos, Vydūno knygos, 
bet ir vėliau — 1974 m. ėmėsi 
ją versti į lietuvių kalbą.

Knygos sutiktuvėse R. Šal
tenio sūnus, dailininkas, Vil
niaus Dailės akademijos rek
torius Arvydas Šaltenis (jo tė
vas vertėjas Rapolas Šaltenis, 
einantis 91 metus, dėl negala
vimo pristatyme negalėjo da
lyvauti). Skaitė jo dienoraščio 
fragmentus. Štai ką tame die
noraštyje rašė R. Šaltenis 
1974 m. rugsėjo 1 d. „Ogi pri
siminiau: tarp kitų knygų len
tynoje raudonuoja išsikišusi 
Vydūno Sieben Hundert Jahre 
deutch — litauischer Bezie- 
hungen (Septyni šimtai metų 
vokiečių-lietuvių santykių). 
Be galo puiki knyga. Poetas 
Kazys Binkis kažkur pasakė 
ar parašė, kad tai esanti tikra 
lietuvių tautos istorija... Tą 
knygą aš buvau gavęs 1932 
m., jai vos išėjus iš spaudos 
Tilžėje, vokiečiams dar nespė
jus jos konfiskuoti, — iš gar
saus tais laikais vydūnisto 
Antano Krauso, Šiaulių mer
gaičių gimnazijos inspekto
riaus, pas kurį aš tada, dirb
damas Šiaurės Lietuvos re
dakcijoje, gyvenau. Krausas 
buvo Vydūno mokinys ir tapo 
uoliu jo idėjų skelbėju, dar 
mokytojaujant Vydūnui. 
Krausas turėjo visus Vydūno 
raštus ir juos platino”.

Iš R. Šaltenio dienoraščio 
matyti, kaip jo išverstas Vy
dūno veikalas keliavo iš vie
nos sovietinės leidyklos į kitą, 
bet nė vienai nebuvo leista jo 
spausdinti. „Kiek buvo mano 
rūpesčio, kiek bėgiojimo ir 
varstymo leidyklų direktorių 
ir mokslininkų literatų ir isto
rikų kabineto durų!..” — savo 
dienoraštyje liudija R. Šal
tenis. Tuo tarpu 1982 m. Vy
dūno veikalas antrą kartą 
buvo išleistas Vokietįjoje ir 
pateko į pasaulio apyvartą.

Knygos sutiktuvėse kalbė
jęs, Vydūno draugijos pirmi

ninkas dr. V. Bagdonavičius 
sakė, kad R. Šaltenio vertimo 
rankraščiai, padauginti švie- 
soraščiu, sovietiniais laikais 
ėmė plisti tarp studentų, švie
suomenės. Tai vėl liudija pri
statyme skaitytas R. Šaltenio 
dienoraštis. Štai 1985 m. kovo 
27 d. įrašas: „Šiandien ištrū
kau į miestą. Iš Sakalausko, 
Švyturio redaktoriaus, atsi
ėmiau 'Vydūną’ ir nunešiau 
pas V. Bagdonavičių — kaž
kas nori šviesraščiu jį padau
ginti. O Bagdonavičienė jau 
mačiusi skaitykloje kažką 
skaitant tokį perrašytą 'Vy
dūną'. Nuo kurio tai egzemp
lioriaus? Dabar prie Falken- 
hahno įžangos aš dar pridėsiu 
savąjį — vertėjo žodelį, kurį 
mašinėle perrašys biblioteki
ninkė Skleriūtė”.

R. Šaltenio vertimo rankraš
tis pateko ir į užjūrį. Akade
minio Skautų Sąjūdžio Vydū
no fondas netruko gražiai iš
leisti V. Mikūno redaguotą 
Vydūno veikalo fragmentą, 
pavadintą Mano Tėvynė. Tai 
buvo šio fondo dovana išeivijos 
lituanistinių mokyklų moks
leiviams. Štai ką 1982 m. va
sario 26 d. savo dienoraštyje 
rašė pats vertėjas R. Šaltenis: 
„Gal iš Bagdonavičiaus išgir
dau, kad Čikagoje lietuviai iš
leisiu lietuvišką '700...' ver
timą. „Vagoje” atsiimdamas iš 
Piliaus savąjį vertimą ir sa
kau: 'Amerikiečiai lietuviai,

Atžalyniečiai (2)
Atkelta iš 2 psl.
Jie sakydavo, kad anksčiau 
niekas taip daug laiškų nera
šydavo ir jų negaudavo. Susi
rašinėdami su draugais, pra
dėjome svajoti apie Čikagą. 
Prie esamų sąlygų nebuvo 
galimybių sutaupyti pinigų. 
Tuo metu kelionė į Čikagą 
kainavo 32 dol. Mums į pagal
bą atėjo Čikagoje gyvenęs E. 
Trečiokas. Jis susisiekė su 
‘Pirmyn’ choro dirigentu K. 
Steponavičium, ir jam papasa
kojo apie mūsų gyvenimėlį 
bei troškimus. K. Steponavi
čius sutiko pagelbėti. Jis at
siuntė 224 dolerius kelionės 
išlaidų padengimui.

Mes nebuvome surišti jokia 
sutartimi. Vis dėlto fabriko ir 
plantacijos *valdžia‘ buvo nu
stebinta mūsų nutarimu atsi
sakyti darbo ir vykti į Čika
gą. Mūsų geradaris Mr. Fallon

V. Macieža B. Pūkelevičiūtės 

pasakiškos komedijos „Aukso 
žąsis” pastatyme Jaunimo cent
re, Čikagoje.

išleisdami šią knygą, nušluos
tys mums nosį. Ar ne gėda?’ 
'Jau ne vieną kartą jie mums 
nosį nušluostė’ ”, — atsakė Fi
lius.

Dar ilgai, visą dešimtmetį, 
po Lietuvos nepriklausomybes 
atkūrimo, reikėjo laukti, kol 
Vilniuje pasirodys senų se
niausiai R. Šaltenio išverstas 
Vydūno veikalas. Vis atidėlio
ta, taisyta, pasitelkus dar ir 
antrą vertėją, dar kartą „šli
fuota”. Deja... Knygos sutik
tuvėse kalbėjęs dr. V. Bagdo
navičius, pasidžiaugęs, kad 
veikalas pagaliau vis dėlto pa
sirodė, pareiškė ir priekaištą 
dėl autoriaus ir vertėjo R. Šal
tenio nuomonės, autorių teisių 
nepaisymo. Pasirodo, leidyklos 
nukrypsta nuo pačio Vydūno 
ranka parašyto ir R. Šaltenio 
išversto veikalo pavadinimo 
„Pagaliau mano rankose at
spausdinti Vydūno 700 me
tai... Knyga dabar pavadinta 
Septyni šimtmečiai vokiečių ir 
lietuvių santykių. Gal jau tre
čias vis kaitomas jos vardas. 
Mano, rodos, buvo Vokiečių- 
lietuvių santykiai per 700 me
tų. Paveiktas žodis šimtme
čiai,' bet dingo tas vaizdingas, 
iškalbingas, reklaminis skait
muo — 700. Apskritai, Tilžėje 
paties Vydūno išleistos knygos 
man būtų labiau patikę, negu 
ši — suspausta į plytos formą, 
baisiai „akademiška”.

Nukelta į 4 psl.

taipgi buvo nustebintas, ta
čiau jis suprato ir pateisino 
mūsų nutarimą. Jis mus nu
vežė į geležinkelio stotį ir pa
linkėjo geriausio pasisekimo.

Čikagoje mus pasitikęs K. 
Steponavičius savo automaši
na nuvežė į Bridgeportą ir ap
gyvendino iš anksto numaty
tose vietose. Mes Čikagoje! 
Tą dieną savo kišenėje tetu
rėjau vieną dolerį. Tačiau bu
vau patenkintas. Netrukus 
pradėjome ieškoti darbo. Aš, 
Jonas Kelečius ir Stasys Pet
kus, įsidarbinome gyvulių 
skerdykloje. Jonas Kelečius ir 
vėl nerimsta. Jam rūpėjo ‘At
žalyno* atkūrimas. Mes žino
jome, jog tokiam užmojui rei
kalingi pinigai. Todėl nutarė
me kiekvieną kartą nuo savo 
gaunamos algos atskaityti 5 
proc. būsimo teatro reikalams. 
Ką gi, turime iš Vokietijos at
sivežtus prožektorius ir kitus 
reikmenis. Turime gerų norų. 
Tiesą pasakius, mums trūko 
režisieriaus. Sužinoję, kad 
New Yorke gyvena rež. Jurgis 
Blekaitis, jį pasikvietėme į Či
kagą. Jam atvykus, pradėjo
me repetuoti. Viena Bridge- 
porte gyvenanti ankstyvesnė 
lietuvė ateivė leido pasinau
doti jos gyvenamojo namo rū
siu. Jame repetavome ir gami- 
nomės scenos dekoracijas.

Mūsų eiles papildė anks
čiau ar vėliau į Čikagą atvy
kę atžalyniečiai. Įsijungė ir 
kitų, kitur vaidinusių žmo
nių. Mes atnaujinome kelis Ha
nau statytus veikalus. Neatsi
sakėme ir naujų veikalų. Gas
troliavome Clevelande, Detroi
te ir Kanadoje. Ilgainiui susi
jungėme su Čikagos lietuvių 
teatru”.

Reikia pastebėti, kad vėliau 
buvo ir vėl atkurtas „Atžaly 
no” teatras. 1962 m. Čikagoje, 
Jaunimo centro salėje, „Atža
lyno” vardu buvo pastatyta 
Birutės Pūkelevičiūtės para
šyta ir jos pačios režisuota 3- 
jų veiksmų pasakiška kome
dija „Aukso žąsis”.

„Atžalynas” išugdė nemažai 
gerų aktorių. Čikagos apy
linkėse tebegyvena Irena Ni- 
vinskaitė-Jonynienė ir Vaclo
vas Macieža, Antanas Minelga 
gyvena Olympia, WA. Tiksliau 
nežinoma, kur kiti gyvena.

Petras Petrutis

»
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Kukli išvaizda, bet ne 
turini u

Nijolė M-KSTEIKAITĖ

(Ivodood 2t/wna

Nijolė Masteikaitė. Kad ne
pavargtų dvasios šiluma. Eilė
raščiai. Iliustracijos dail. Li
nos Endriukaitienės. UAB 
.Dobilo” leidykla „Jonava”, 

2001. Tiražas 400 egz., leidyk- 
os adresas: „Jonava”, Kauno 

g. 6, LT 5000 Jonava.
Nepaisant dabartinio eko

nomikos sunkmečio, Lietuvoje 
visgi kasmet išleidžiama ne
mažai įvairaus turinio knygų 
— ir dėmesio vertų, ir tokių, 
kurioms tiesiog gaila popie
riaus, panaudoto išspausdinti 
tekstus. Tarp žinomų lietuvių 
autorių bei vertimų iš užsie
nio kalbų, retkarčiais, kaip 
auksas pelenuose, sužvilga 
mažai girdėto rašytojo ar poe
to (dažniausiai iš provincijos) 
kūryba — dėl stambiųjų lei
dėjų dėmesio stokos, gan kuk
li savo išvaizda, bet visgi sva
ri turiniu.

Viena tokių yra Nijolės 
Masteikaitės Kad nepavargtų, 
dvasios šiluma. Nedidelė ji — 
vos truputį per 60 puslapių ir 
kone tiek pat eilėraščių: vieni 
ilgesni, kiti tik ketureiliai. 
Tačiau visi tokie lengvučiu- 
kai ir šviesūs, kaip pirmosios 
snaigės žiemos pradžioje. Poe
tė eiliuoja labai sklandžiai — 
kai kas sakytų — „senoviš
kai”, nes jos poezijoje rasime 
ir ritmą, ir rimą, tarytum iš

skaitytą iš teorijos vadovėlio 
apie eilėraščio savybes. Temos 
labai įvairios, bet kažkaip as
meniškos, jautrios ir tarytum 
pernelyg moteriškos. Štai 
kaip poetė apibūdina tylą:

Tylėdami kalbasi medžiai. 
Pažinę gelmės abėcėlę.
Ir lietūs atsiveria žemei, 
Augindami upę ar gėlę.

Ir žvakė kalbėdama dyla.
Ir prašo išėję padėti.
Tik mes neatsakom į tylą,
Nes jos jau nemokam girdėti...

„Tylos balsas” 
Knygos iliustratorė Lina 

Endriukąitienė suprato eilė
raščių autorės jausmą ir nuo
taiką. Iliustracįjos neužgožia 
teksto ir su juo nekonkuruoja, 
bet jautriai papildo, paryškin- 
damos kai kurių skyrelių 
mintį. Gaila, kad knygelėje 
nėra jokių duomenų nei apie 
iliustratorę, nei apie autorę, o 
ypač pastarąją būtų malonu 
daugiau pažinti. Pagal kai 
kurių eilėraščių užuominas ir 
knygelės gale keletą trumpes
nių kūrinėlių, dedikuotų Am
žinybėn išėjusiems asmenims, 
galima spręsti, kad N. Mastei
kaitė jau savo kelyje susitiku
si nemažai pavasarių ir gal
būt žengia į gyvenimo rudenį: 

Jau laikas nunoko ir reikia
nukirsti.

Ir gal neišduoti savęs, kad
graudu.

O, vasara sese, nejaugi jau
miršti

Po laiko voratinklio austu
šydu?

„J rudenį”

Dail. Lina Endriukąitienė. Iš knygos Kad nepavargtų dvasios ši
luma.

Dail. Elenos Urbaitytės
pasaulis

£ L E N A

URBAITIS

DEBESYS

Debesys visom kalbom supranta,
Bet šviesėja, kai lietuviškai prašai,
Kad atsiųstų saulę, lietų šventą,
Kol gyvais paminklais liks beržai.

Debesys kartoja Dievo vardą,
Bet lietuviškai greičiausiai išgirsti,
Kai prieš laisvę išgaląstą kardą 
Laužo sausio 13 rūsti.

Nuo atvertų durų į palaukę
Eglės taką kloti sugalvos... j 
Debesys visus visom kalbom pašaukia, 
Bet tada ir jie klausys tik... Lietuvos.

Nesvarbu, kas mylėjo, kas.
peikė ar peikia

Kas nekenčia —juk viskas vis 
tiek laikinai.

Praeitie, man tavęs dar
kankinamai reikia

Kaip tiesos, kad many
kažkada gyvenai

„Siluetas”
Jeigu kas (ypač vyresnieji, 

kurie mėgsta pasisakyti prieš 
pernelyg modernią poezįją) norė
tų valandėlę pavaikščioti au
torės šviesos pasaulyje ir pa
sišildyti jos dvasios šiluma, ši 
knygelė labai tiks.

TRAUKINIAI
I

Jaunystės adresas pasikeitė seniai, 
Paklydo jo neradusios svajonės,
Tik amžini keleiviai traukiniai 
Man dar pilni romantikos lyg žmonės.

Indėniškas ūkimas jų patinka,
Kai jį iš karto sugeria minia...
Kažkas kažką palydi ar sutinka,
Lyg aš pati jaunystės perone.

Ir kaip tada —prašau palaimos vėjo 
Visa siela — be žodžių iškilnių,
Ir tiems, kurie ateis, ir kur išėjo 
Į gražų ilgesį, belaukiant traukinių.

Nijolė Masteikaitė
LAUKIMAS

Žemė stebuklo artėjimu rėdos —
Laukia Betliejaus žvaigždės.
Budi prie gimusio Kristaus Kalėdos 
Ir jau per amžius budės.

Laukiu ir aš, kad šią naktį nušvistų 
Visos žvaigždelės vilties,
Skuba pasaulis pasveikinti Kristų,
Pilną šventos paslapties.

Dovanas neš jam karaliai iš rūmų,
Neš ir klausysis dangaus...
Kristau, prie tavo Kalėdų šviesumo 
Ir Lietuva prisiglaus.

TIK NAKTIS IR DIENA
Pasaulyje viskas protingai darnu 
Ir viskas giliai apgalvota kūrėjo:
Naktis, kuri telpa po paukščio sparnu, 
Diena, kuriai mūsų šviesumo reikėjo.

KALTĖ

Kas norėjo, mane tas barė
Nuo gegužės iki rugsėjo.
Tik ramybė, gamtos geradarė,
Dar neatsiuntė jokio teisėjo.

Tik neteisia atodūsis klevo
Ir ištirpęs dangus ant lino,
Ir saulė niekam kalčių neskaičiavo,
Nes pati jų savy nepažino.

Kaip mamos atmintis į langą 
Vėrinys atleidimų trapus —- 
Ir Achmatovai buvo, žinau, nelengva 
Patikėti melu, kad jos gatvės nebus.

APIE LINĄ

Kai vakaro mintys padangę apgobia 
Ir skuba įaustos į lengvą jos drobę, 
Mąstau, kaip kiekvieną vaikystę augino 
Lietuviškai kalbanti pasaka lino.

Kultūros židiniui Nevv Yorke 
uždarius duris lietuvių veik
lai, pradedama ten ieškoti 
kitų erdvių, kuriose pasi
reikštų kultūriniai lietuvių 
niujorkiečių polėkiai. Štai vie
nas toks atvejis — Lietuvos 
konsulato Nevv Yorke pastan
gomis, pačiose konsulato pa
talpose (240 5th Avė.) gruo
džio 7 d. 5 v.p.p. suruoštas 
dail. Elenos Urbaitytės nese
niai pasirodžiusios knygos 
Elena Urbaitis — Vforks on 
Paper pristatymas visuome
nei. Ta proga norėtųsi pateikti 
šiek tiek informacijos apie šį 
leidinį bei apie pačios daili
ninkės nueitą kūrybinį kelią.

Knyga neapima viso Urbai
tytės kūrybos diapazono, ap
siriboja tik jos piešiniais, tapy
bos bei skulptūros darbų es
kizais. Pradžią šiam leidiniui 
davė M. K. Čiurlionio Dailės 

muziejus Kaune, kuris organi
zavo Urbaitytės piešinių ir 
darbų ant popieriaus parodą. 
Piešiniai ir eskizai yra pirmie
ji kūrybos idėjų ženklai. Lolita 
Jablonskienė knygos įžangoje 
pastebi: „piešinys ne tik ty
rinėja, išmėgina formos gali
mybes, bet ir suteikia laisvę 
kūrybos eksperimentams” (17- 
19 psl.).

Urbaitytės eskizuose iš
ryškėja keli šios dailininkės 
kūrybos tarpsniai. Pirmieji 
žingsniai — karo metais Lie
tuvoje. 1941-1943 m. busimoji 
dailininkė studijavo Kauno 
Meno mokykloje, kur paišybos 
dėstytojas buvo V. K. Jonynas. 
Šio mokytojo metodas buvo 

pabrėžti realistines gamtos 
apraiškas, perteikti anglimi, 
tušu bei plunksna* plastines 
jos formas. Pirmuosiuose ban
dymuose jau pastebimas vie
nas pagrindinių Urbaitytės 
kūrybos bruožų, lydėjusių jos 
darbus iki šiol — linijinis 
formų išdėstymas.

1946-47 metais Urbaitytė 
tęsė studijas Akademie der 
Bildenden Kuenste, Miunche
ne (vėliau mokykla persikėlė į 
Schloss Heimhausen miestelį, 
30 km nuo Miuncheno). Čia ji 
studijavo piešimą. Knygoje iš
spausdinti žmogaus kūno, 
paukščių, Schloss Heimbau- 
sen pilies eskizai, studentų 
(33,36 psl.), ūkininkų, gyvenu
sių šalia pilies (33,36 psl.) 
portretai, bei autoportretai 
(37,45,48 psl.). Pastaruo
siuose užfiksuoti rimtos, moty
vuotos, jaunos išeivės stu

dentės veido bruožai. Piešiniai 
buvo atlikti pieštuku, tušu, 
plunksna ar tempera 8”xl0” 
dydžio popieriaus lakštuose. 
Dėmesys kreipiamas į formos 
architektūrines konstrukcijas, 
pabrėžiant linijos svarbą san
tykyje su forma (46, 49, 58 
psl.).

Miuncheno muziejai bųyo 
šiai studentei lengvai pasie
kiami, kur ji susipažino su 
Paul Cezano kūryba bei su jo 
pamąstymais apie meną. At
mintin įsirėžė šio dailininko 
pareiškimai apie tai, kad ke
lias suvokti gamtos apraiškas 
eina per kubų, cilinderių bei 
kitų geometrinių figūrų for
mas, ir kad tapyboje svarbiau 
objektų santykiavimai ir tar
pusavinė įtampa, nei patys ob
jektai. Visa tai įtakojo Urbai
tytės tolimesnės kūrybos eigą. 
Ta įtaka akivaizdžiai pasi
reiškė ne vien jos tapyboje, bet 
ir darbuose, atliktuose kitose 
technikose, ypač koliažuose ir 
skulptūroje.

1948 m. Urbaitytė įstojo į 
Ecole de Arts et Metiers meno 
mokyklą Freiburge. Čia ji 
mokėsi iki 1950 metų tapybos 
studijoje. Todėl piešinių iš šio 
periodo nėra.

Įsigijusi europietiškos meno 
mokyklos patirtį, dailininkė 
1953 m. atvyko į New Yorką. 
Čia susidūrė su technologiškai 
nauja aplinka ir pateko į 
amerikiečių bei viso pasaulio 
moderniojo meno žydėjimo lai
kotarpį. Jis tęsėsi maždaug 
nuo 1950 iki 1970 m. — Nevv 
Yorkas tapo pasauliniu meno 
centru. To laikotarpio atgar
siai jaučiami dar ir šiandien. 
Urbaitytę itin žavėjo naujas 
požiūris į skulptūrą. Naujos 
medžiagos, ypač plienas, su
teikė galimybes kurti didžiu
lių dimensijų darbus, pabrė
žiančius plokštumų žaidimą 
su erdve.

Šia linkme pradėjo dirbti 
ir Urbaitytė. Susidomėjo ji 
ir koliažais. Geometrinių for
mų iškarpos, konstrukty
viai sudėtos viena ant ki
tos su figūratyvinių ele
mentų intarpais sukuria er
dvines, linijines kompozicijas 
(69,70,71,74,75,77,79 psl.).

Pragyvenimui užsitikrinti 
Urbaitytei teko mokytojauti, o 
prieš tai įsigyti magistro 
laipsnį. 1958 m. įstoja į T.C. 
Columbia universitetą Nevv 
York. Tuo metu ten buvo daug 
kalbama apie konstrukty-

W OR K S C N 
PAPER

Sukūrėm jau šitiek stebuklų didžių 
Ir jau neišmanom save kuo vadinti, 
Bet gelmę Visatos visų paslapčių 
Tik pats jos Kūrėjas tegali pažinti.

Bet upės nuseko, o metai gilėjo...
Mus daug kas paliko, o gal dar mylėjo. 
Nors akys pasaulio daugiau sutalpino, 
Bet vis neužteko žydėjimo lino.

Per šviesmečius skuba jo protas į mus, 
Dviejų subtiliausių gelmių Atradėjo: 
Nakties, kuri saugo ramybės namus, 
Dienos, kuriai mūsų šviesumo reikėjo.

Likimas nubunda ir prikelia rytą. 
Kažką jau išlydi — širdis prirašyta... 
Bet kaip ją tvirtai ir gražiai apkabino 
Ta amžina juosta lietuviško lino.

Elena Urbaitis. „Štili Life”. 1958.

vizmą, apie Bauhaus Mogoly- 
Nagy darbus, erdvės teorįjos 
svarbą skulptūroje, Vasily 
Kandinskio abstraktųjį meną 
bei Kazimiero Malevičiaus ku- 
bistinės geometruos tapybą.

Tuo metu Nevv Yorke buvo 
įdomus, turtingas ir itin gyvas 
galerįjų gyvenimas. Urbaitytei 
teko susipažinti su naująja 
konstruktyvistų ir minima
listų, kaip Ellisvvorth Kelly, 
Alexander Calder, Dan Flavin, 
ir kitų, tapybos bei skulptūros 
kūryba.

T. C. Kolumbuos universite
to dėstytojai lemtingai pa
kreipė Urbaitytės dėmesį į 
skulptūrą. Jie teigė, kad jos 
mąstymo bei kūrybos realiza
vimo būdas, yra grynai skulp
tūriškas. Kelias nuo koliažų 
iki modernios skulptūros buvo 
neilgas ir lengvai supranta
mas. Per sekančius tris de
šimtmečius Urbaitytė suruošė 
15 skulptūros parodų, ekspo
nuojančių darbus, sukurtus 
naujomis medžiagomis — plie
nu, aliuminiu, šviesa ir kt. 
Knygoje Works on Paper ran
dame įvairių tapybos ir 
skulptūros projektų ' eskizus, 
šilko spausdinių, pabrėžiančių 
piešinio ir koliažo junginius, 
pavyzdžius, abstrakčių formų 
su fotografiniais ofortais bei 
laikraščių iškarpomis, suku- 
riančiomis įvairiausias asocia
cijas, derinius. Paprastos 
erdvinės formos, pastatytos 
prieš figūrinius fragmentus, 
kartais sukuria švelnios ironi
jos įspūdį. Visuose šiuose dar
buose figūratyvinės formos 
santykiauja su abstrakčiomis 
per linįjines kompozicijas. 
Vėliausiuose Urbaitytės dar
buose linija įgyja vis daugiau 
reikšmės formos apibendri
nimuose. Knygos įžangos au
torė Lolita Jablonskienė pa
stebi, kad „švari, beveik tiksli 
linija brėžia geometrines for
mas ir jų junginius, analizuoja 
plokštumos sandorą ir jos san
tykį su erdve.”

Elenos Urbaitytės monogra
fija Elena Urbaitis — Works 
on Paper gavo Vilniuje pre- 
miją ir buvo pažymėta, kaip 
viena gražiausių 2000 metais 
išleistų knygų. Knygos daili
ninkas — prof. A. Žvilius. 
Išleido Vilniaus Meno akade
mijos leidykla. Ją galima už
sisakyti pas autorę: Elena Ur
baitis, 2292 Willow St., Wan- 
tagh, NY 11793-42227. Kaina 
su persiuntimu 29 dol.

Algimantas Kezys

VYDŪNO VEIKALAS

Atkelta iš 3 psl. Gerai
tokia, kokia yra, kad tik jau 
gyvai”, — dienoraštyje rašė R. 
Šaltenis šių metų gegužės 14 
d.

Leidyklos „Vaga” vyr. redak
torė J. Riškutė lyiygos sutik
tuvėse pripažino, kad vertėjas 
Rapolas Šaltenis suprato šio 
veikalo reikšmę. Ilgai laukta 
Vydūno knyga būsianti nau
dinga skaitytojams, ypač mo
kykloms, studentįjai.

Algimantas A Naujokaitis


