
Menas Literatūra BJ Mokslas
2004 VASARIO 21 d. DRAUGO ŠEŠTADIENINIS PRIEDAS Nr. 36(8)

Los Angeles Dramos sambūris
ALĖ RŪTA

Kai atvykome į Kaliforniją 
(1959 m.), Dramos sambūris 
čia, Los Angeles mieste, jau 
penketą metų buvo gyvavęs. 
Girdėjom Juozo Kaributo pa
vardę, pirmojo režisieriaus, ku
ris paruošdavo vaidinimus lie
tuviškai mokyklėlei prie Šv. 
Kazimiero parapijos; paruoš
davo ir suaugusiems žiūrovams 
parapijos salėje. Vaidinimus 
gausiai lankė čia vis didėjanti 
lietuvių visuomenė. Scenoje, 
tarp kitų, matydavom ir Emą 
bei Vincą Dovydaičius. Režisie
riaus J. Kaributo veiklą rėmė 
kultūros veikėjai: poetė Danutė 
Mitkienė ir į čia tik atvykęs su 
šeima rašytojas Jurgis Gliaudą.

Kažką čia yra pastatęs ir Gas
paras Velička, kuris jau kitur 
buvo pagarsėjęs liaudiškų (dai
nų ir šokių) veikalų kūryba ir 
sėkmingais jų pastatymais.

Tokių kūrybingų žmonių 
veiklos dėka sparčiai augo ir 
lietuvių parapija, ir šeštadieni
nė mokykla, ir kitokia, kultūri
nė bei politinė veikla. Pokario 
ateiviai ilgėjosi Lietuvos, kal
bėjo ir šeimose sava kalba, no
rėjo ir tautinės veiklos. Garsė
jo čia ir vargonininkas — muzi
kas Bronius Budriūnas; netru
kus sava dainų ir šokio grupe 
„Spinduliu” išvystė pedagoginę 
ir meninę — folklorinę savo 
veiklą mokytoja Ona Razutienė. 
Iš visų kitų Amerikos valstijų į 
čia mielai atkeliaudavo lietu
viai — įsikurti, dirbti, džiaug
tis savu menu...

Į kultūrinį Los Angeles gyve
nimo centrą netrukus atėjo —

Ema Dovydaitienė, Algimantas Žemaitaitis ir Vincas Dovydaitis.

TURINYS

L.A. Dramos sambūris: 
žvilgsnis j praeitį ir į ateitį.

Dr. Petras Daužvardis — 
pasišventęs tėvynei ir tautai.

Seattle, WA, skambėjo 
lietuvių muzika. Viktoro 
Vizgirdos 100 m. sukakties 
paroda. Lietuvių kilmės 
kompozitoriaus debiutas.

Leidiniai: Lietuvos 
kariuomenės karininkai 
1918-1953. Lietuvos 
metraštis.

L.A. Dramos sambūrio valdyba 1958 m. su rež. Juozu Kaributu (trečias iš kairės pirmoje eil.).

ir liko — tarytum stulpu ar 
švyturiu, poetas Bernardas 
Brazdžionis. Su juo bei keliais 
kitais rašytojais bei meninin
kais atsirado ir Dailiųjų menų 
klubas. Vienas jo narių — Bro
nys Raila — ypač padėjo augti 
ir Dramos sambūriui. Jo kriti
kos straipsniai apie scenoj pa
rodytus veikalus taikliai iškel
davo trukumus ir nurodydavo 
gaires į tobulėjimą. Vadovai ir 
aktoriai darėsi budresni.

Deja, per anksti mirė Gaspa
ras Velička. J. Kaributo jėgos 
silpnėjo, be to, jis susidomėjo 
Lietuva, keliaudavo ten kas
met, kur išeiviai (sovietmečiu) 
buvo laukiami ir (kartais be tik
ro pagrindo) giriami.

Sambūrio režisieriai: Petras Maželis ir Dalila Mackialienė.

Dramos sambūris patraukdavo i save ir 
visiškai jaunus, čia gimusius, kurie 

silpnai lietuviškai bekalbėjo.

Į Los Angeles atvyko (per 
Australiją, per Cleveland, 
Ohio) energinga Dalila Mac- 
kialienė, buvusi Vilniuje tauti
nio ansamblio šokėja — daini
ninkė.

Ji čia drąsiai ėmėsi režisie
rės darbo. Sumani, veržli, sa
vim. pasitikinti, greit subūrė 
gabius vaidintojus ir kitokių 
menininkų būrelį: dekoratorių 
Algį Žaliūną, drabužių scenai 
kūrėją Emą Dovydaitienę, jos 
vyrą Vincą (vyriškumo, gražaus 
tembro balsu) — vaidintoją ir 
pastatymų rėmėją. Dalila Mac- 
kialienė čia pastatė nemažai 
ryškių veikalų: Vytauto Alan
to, Algirdo Landsbergio, Anato
lijaus Kairio, Jurgio Gliaudos, 
Alės Rūtos ir kitų.

Vyro Balio talkinama, pati 
stipraus charakterio ir reikli 
kitiems, Dalila sumaniai apval- 
dydavo sceną, pabrėždavo stip
resnių ir silpnesnių veikalų pa
grindines idėjas. Režisierė mė
go ir humorą, kartais net labai 
ryškius išsireiškimus, net su
gestijas. Tai patiko publikai. 
Jos pastatymus publika mėgo, 
lankė vis gausiau. Nors Bronys 
Raila, sulaukęs priekaištų, nu
stojo rašyti kritikas, bet atsira
do kitų korespondentų, kurie 
jos darbo neneigė, o dargi pa
aukštindavo. Dalila buvo ir 
Dailiųjų menų klubo narė. Ji 
dirbo trumpai ir žurnalo Lietu

vių dienos (Ant. Skiriaus lei
džiamo) redakcijoj; vyriausias 
redaktorius Bern. Brazdžionis 
ją mėgo.

D. Mackialienė parašė ir iš
leido net romaną Beržas už lan
go. Taigi, jos kūrybinis gyveni
mas L. A. mieste klestėjo. Tuo 
laiku labiausiai iškilo ir akto
riai: Ema ir Vincas Dovydai
čiai, Sigutė Mikutaitytė, Ramu-, 
nė Vitkienė ir kiti. Dramos 
sambūris gastroliavo kituose 
miestuose (net ir Kanadoj, 
Australijoj), o Čikagos Teatro 
festivaliuose laimėdavo „Oska
rus” — aukščiausius žymenis.

Išvykusi į Floridą, D. Mackia
lienė dar reiškėsi kaip aktorė ir 
skaitovė, bet jos garsas jau pa
mažu geso. Ten ir mirė — vė
žiu.

Reikia dar priminti D. Mac- 
kialienės Los Angeles mieste 
sukurtą „Išlaisvintų moterų” 
dainos ansambliuką; jos pasi
rodydavo ir su rimtomis liau
dies dainomis ir su juokingais 
kupletais...

Dalila buvo labai solidari su 
visomis organizacijomis (tauti
ninkais ir Bendruomene — la
biausiai) ir talkino jų rengi
niuose kaip deklamatorė, skai
tovė. Taip Dalila ir Balys Mac- 
kialos buvo visuomenės mėgs
tami ir gerai įvertinti. Balys 
mirė anksčiau už ją (irgi Flori
doj).

Dar Mackialienės laiku, atvy- 
ko iš Cleveland, Ohio, kitas re
žisierius — Petras Maželis.

Tai jau mėtytas ir vėtytas 
įvairiuose menuose. Kauno teat
re ir vaidinęs, ir dainavęs, ir 
operetės artistas... Dirbęs an
sambliuose, Cleveland, mieste 
jau statęs mažesnių ir didesnių 
kūrinių, rodos, ir pats jų sukū
ręs.

Los Angeles mieste jis reiškė
si pradžioj greta D. Mackialie
nės pastatydamas ir menkes
nius draminius kūrinius, bet 
juos savu talentu išryškinęs ir 
pagerinęs.

Vincas Dovydaitis, jau ir prie 
Kaributo, o labiau prie D. Mac
kialienės, pasižymėjęs aktorius, 
be to, pirmutinis ir beveik vie
nintelis (su žmona Ema) ėmė 
rūpintis naujais veikalais. Kaip

juos rasti? Kur jų gauti?
Ėmė ruošti dramos veikalų 

konkursus, pats ir finansuoda
mas. Iš savo uždarbio skirdavo 
premijas.

Vincas nebuvo baigęs dramos 
studijų, tačiau turėjo iš prigim
ties nemažą talentą vaidybai, ir 
pamėgimą. Ilgainiu jis taip pa
milo mėgėjų teatrą, kad auko
jo laiką, jėgas, uždarbį tik sce
nai. Pragyvenimui jis užsidirb
davo dažymo darbais: pastatų 
ir ypač — gražių meno dirbinių 
dažymu. Čia irgi, matyt, buvo 
talentingas. Dar Europoj ir at
vykęs į Ameriką, jis palaikė 
glaudžius ryšius su dailininku 
Vytautu Jonynu. Gal ir Vincas 
Dovydaitis buvo linkęs į dailę? 
Gaila, kad karo ir okupacijų su
maištis neleido jam baigti ko
kių studijų. Būta labai gabaus 
žmogaus. Ir — nuoširdaus. At- 
sidavusio, pasiaukojančio savo 
(ne vien šeimai, tautai) pamėg
tam dalykui — teatrui.

Los Angeles sceninį meną ir 
patį Dramos sambūrį iškėlė 
Vincas Dovydaitis. Jo žmona 
Ema — greta jo.

Grįžtant prie režisieriaus 
Maželio, reikia pasakyti, kad 
tie du stiprus charakteriai ir 
menininkai kurį laiką dirbo 
greta. Jei ten buvo kiek konku
rencijos, tai tik į naudą. Gal la
biausiai į naudą Petrui Maže
liui.

D. Mackialienei išvykus, P. 
Maželis tapo oficialiu L.A. Dra
mos sambūrio režisieriumi. O 
Algiui Žaliūnui, dekoratoriui, 
mirus, Petras Maželis labai 
sėkmingai paruošdavo ir scenos 
dekoracijas; net ir vaidintojų 
drabužius pritaikydavo (Emai 
Dovydaitienei talkinant ar jai 
sukuriant ir pagaminant).

P. Maželio kadencijos laikas, 
jei ne toks ilgas kaip D. Mac
kialienės, tai gal dar reikšmin
gesnis. Jis irgi buvo reiklus ak
toriams ir sau, išdidus, užsi
spyręs scenos vilkas.

Užtat jo pastatymai irgi su
traukdavo publiką, palankią 
kritiką ir festivaliuose geriau
sius žymenis. L.A. Dramos 
sambūris jo laikais gastroliavo 
dar plačiau, net į Lietuvą. Ir vi
sur — sėkmingai.

Jei suvalkietė D. Mackialie
nė buvo užsispyrusi, išdidi, tai 
rytų aukštaitis P. Maželis — 
dar aukštesnio laipsnio. Gal 
tokie žmonės ir daug pasiekia.

Indrąja Šulcaitė ir Juozas Pupius „Lady Makbet” pjesėje.

Jei pradžioj kai kam šis reži
sierius atrodė per reiklus, per 
išdidus, per daug iš kitų rei
kalaujantis, tai vėliau išryškė
jo, kad jis buvo ir nuoširdus, ir 
darbštus, dėkingas kitiems ir 
savam likimui.

Petras Maželis išėjo į pensi
ją — visų įvertintas ir gerbia
mas, nors ir pensininku būda
mas, dar užsimano kartais grįžt 
į sceną.

Dabar, greta Maželio, Dra
mos sambūrio oficialiu režisie
riumi tampa Algimantas Že
maitaitis.

Režisierių D. Mackialienės ir 
Petro Maželio kūrybinio darbo 
ir veiklos laikais Los Angeles 
mieste, Dramos sambūris išau
go į rimtą kultūrinį vienetą, 
sudominusį kitus išeivijos cent
rus, net atkreipė ir atgavusios 
laisvę Lietuvos kultūrininkų - 
scenos menininkų dėmesį. Čia 
imta vaidinti dramaturgo Kazio 
Sajos veikalus, kitų autorių, 
laimėjusių sambūrio skelbtus 
dramos veikalų konkursus. 
Sambūris lankėsi ir jo nariai 
vaidino Lietuvoje; į Los Angeles 
atvykdavo pavieniai aktoriai, 
Telšių vaidintojų vienetas. Kad 
ir mėgėjinė scenos veikla, kad 
ir mėgėjų scenos darbuotė, bet 
jau buvo išeivijos sąlygomis, 
rimtas menininkų darbas.

Tai sceną ir lietuvišką žodį 
bei lietuvių raštiją — drama
turgiją mėgstančių idealistų 
darbas. Sambūrio nariai neieš
kojo pelno iš šio pasiaukojančio 
darbo, nelaukė nei garbės, o tik 
dirbo, veikė, stengėsi, kad mė

Antano Škėmos „Žvakidė”: Agota — Ramunė Vitkienė; Adomas_
Amandas Ragauskas.

go tą sritį, kad jiems patiko ir 
kad jie pasijuto mėgstami pub
likos. Visuomenė juos rėmė — 
moraliai ir net materialiai. 
Gausiai lankė vaidinimus, lau
kė net jų pakartojimo (šešta
dieniais — sekmadieniais...) 
Atsirado ir ne vaidintojų, o tik 
mėgstančių teatrines atvangas: 
jie aukodavo didesnes sumas 
sambūrio veiklai. Tie aukotojai 
suprato lietuviško žodžio svar
bą, suprato ir auklėjamąją sam
būrio veiklą, todėl rėmė.

Iš tikro, Dramos sambūris pa
traukdavo į save ir visiškai 
jaunus, čia gimusius, kurie 
silpnai lietuviškai' bekalbėjo. 
Repetuojant pramokydavo juos 
kalbos arba jų mokėjimą sustip
rindavo. Tai buvo, tartum ir lie
tuviška mokykla.

Kodėl Dramos sambūris taip 
iškilo Los Angeles padangėje, 
tapo kaliforniečių lietuvių pa
sididžiavimu?

Nes čia gyveno ir dirbo Vin
cas ir Ema Dovydaičiai, di
džiausi mėgėjai, darbininkai — 
kūrėjai, abu geri aktoriai; o 
Vincas gal pusę savo asmeninio 
uždarbio ar santaupų atiduo
davo teatrui. Mažai kur atras
tum tokios meilės scenai ir to
kio pasiaukojimo.

Apie Vincą Dovydaitį, jo gy
venimą anksčiau — Lietuvoje 
beveik nieko pasakyt negaliu. 
Padorus lietuvis, išbėgęs nuo 
komunistų okupacijos karo me
tais, kaip tūkstančiai lietuvių. 
O apie losangelietį Vincą Do
vydaitį — jau nemažai žinių, ir 
visos geros. Nukelta į 2 psl.
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Los Angeles Dramos sambūris
Atkelta iš 1 psl.

Su žmona Ema jie 
augino dvi dukreles: Rūtą ir 
Giedrę. Giedrutė buvo meni
ninkė, dailininkė. Ypač užsiė
mė aranžavimu.

Vincas dažė dailius meno dir
binius: skryneles, skrynias (pa
gal žmonos pasakojimą), sta
tulas, altorius. Tuos darbus jis 
atlikdavo kruopščiai, dailiai — 
meniškai. Tvarkingas, sąžinin
gas, nebrangus... Daug kam at
likdavo darbą ir nemokamai, 
pavyzdžiui, Šv. Kazimiero lie
tuvių parapijos bažnyčiai.

Bet visos jo mintys ir visi pla
nai — apie teatrą, apie lietu
višką mėgėjų sceną. Pradžioj 
buvo tik Dramos sambūrio tal
kininku, vaidintoju, vėliau — ir 
administravo, ir vadovavo, ir fi
nansavo, ir vaidino... rūpinosi, 
kaip ir kur gauti naujų veika
lų scenai. Jis nebuvo linkęs 
statyti nelietuvių autorių dra
minės kūrybos, jei ir gerai iš 
kitų kalbų j lietuvių, išverstos. 
Ieškojo ir rasdavo lietuvių auto
rių dramų, komedijų, pjesių.

Taip Los Angeles Dramos 
sambūris buvo beveik „Dovy
daičių teatru”. Vincas mokėjo 
sugyventi net ir kitus sutaikin
ti, pritraukti naujų — jaunų 
jėgų. Režisieriams už jų darbą 
kiek ir atlygindavo, kai akto
riai — visi dirbo nemokamai. 
Po darbo valandų skubėdavo į 
repeticijas, mokėsi, repetavo, 
ruošėsi spektakliui, kad ir iki 
vėlumos. O kitą rytą anksti, 
mažai pailsėjęs, skubėdavo į 
savus darbus, kuriais pelnė sau 
ir šeimai pragyvenimą.

Ar kas mokėjo už darbą Vin
cui ir Emai? Ne. Jie tik savų 
pinigų pridėdavo. Jų namuose 
dažniausiai būdavo repeticijos, 
diskusijos, svečių iš kitur priė
mimai. Dovydaičiai vaišindavo 
visus, o kartais aktorius, netu
rinčius susisiekimo priemonių, 
ir parveždavo.

Jau ir sunkiai sirgdamas, 
Vincas visada „sirgo teatru” ; 
stebėjo repeticijas, patarinėjo, 

Dramos sambūrio režisierius Algimantas Žemaitaitis su dukra 
Daina ir sūnumi Saulium Jaunieji Žemaitaičiai taip pat yra akty
viai įsijungę į sambūrio darbus.

L.A. Dramos sambūrio aktoriai, atlikę spektaklį „Tik tu niekam nesakyk”.

sprendė administracinius rei
kalus. Ir net prieš pat mirtį su
kvietė pas save susirinkimą, 
kad išrinktų, vietoj savęs, tin
kamą sambūrio pirmininką 
(Aloyzą Pečiulį); vėliau pirmi
ninkavo jo žmona Ema, kuri 
Los Angeles teatro reikalais 
rūpinosi ir rūpinasi iki šių die
nų. Ir ji, kaip ata Vincas, nie
kada nesiskundė sunkumais, 
vargais, materialiniais rūpes
čiais, o tik siekė sambūrio to
bulėjimo ir gerovės.

Greta režisieriaus P. Maželio, 

Darbo nestigs, įkvėpimo jauniems 
talentams užteks, padedant 
ir paremiant vyresniesiems

pradėjo reikštis ir režisierius 
Algimantas Žemaitaitis. P. Ma
želiui pasitraukus į pensiją, A. 
Žemaitaitis tapo oficialiu L.A. 
Dramos sambūrio režisieriumi.

Tai irgi pareigingas, darbš
tus, išradingas menininkas. Jis 
šiame krašte (New York) bai
gęs teatrines studijas — režisū
rą. Tai jau modernus, kiek fi
losofuojantis, teatralas. Jam lie
tuvių mėgėjiškas sambūris, ži
noma per siaura sritis meniš
kai reikštis. Bet jis gilus savo 
šalies patriotas, su žmona Au
drone Alminaite, Amerikoj už
auginę tris vaikus, nesibodėjo 
dirbti su jaunesniais (ir vyres
niais) aktoriais, nebaigusiais jo
kių tos srities studijų. A. Že
maitaitis rinkosi daugiau sofis- 
tikuotus veikalus, nevengė ir 
verstinių, atrodo, jį domino gi
lesnių psichologinių ir filosofi
nių problemų iškėlimas bei 
sprendimas. Aktoriai jam pasi
tikinčiai pasiduodavo, būdavo 
sukuriamos ir išradingos mi
zanscenos, ir savita aktorių — 
charakterių atsivėrimo eiga. 
Pastatymai (pagal veikalo au
torių) kartais būdavo mėgėjiški 
ir publikai per sunkūs, bet iš
šaukdavo susimąstymus, dis
kusijas. Tuo būdu ne vien akto
riai, bet ir žiūrovai tarytum 

buvo auklėjami, meniškai iš
prusinami. Taip ir šis režisie
rius pamažu Los Angeles Dra
mos sambūrį pakylėjo, pats ta
po šiame miese (ir gastroliuo
damas) populiarus.

Jo žmona Audronė (mokyto
ja) padėjo moraliai ir neprie
kaištavo dėl jo daugelio valan
dų, praleistų ne šeimoje, ne 
kasdieniams darbams namie. 
Tačiau jie abu išaugino gabius 
ir sveikus tris vaikus, kurie jau tė
vui talkino ir darbuose ir vai
dino, tapo gerais lietuviškų kū

rinių skaitovais, (Saulius, Dai
na).

Algimantas Žemaitaitis, reži
suodamas ir parinkdamas ak
torius sudėtingiems veikalo 
charakteriams, turėjo Dievo do
vaną, parinkti atitinkamus ir 
ypač patraukti jaunuosius, net 
niekada nevaidinusius. Jis tu
rėjo „taikos dovaną”, pvz., In- 
draja Šulcaitė, jauna — tik iš 
Lietuvos, gal dar nei girdėjusi 
daug apie teatrą, sceną, lite
ratūrą. A. Žemaitaičio pastara
jame pastatyme J. Mackonio 
„Lady Makbet iš Akmenės”, 
sužibėjo tikru talentu.

Ir tai, atrodo, režisieriaus 
nuopelnas. Be to, kai naujieji 
— trečiosios bangos lietuviai ne 
taip greit ateina prie „senųjų”, 
bet kuriai veiklai, režisierius A. 
Žemaitaitis nesunkiai, atrodo, 
laimėjo ir jauną „žvaigždelę" — 
aktorę, ir jauną scenos dekora
torių, ir kitus scenos talkinin
kus. Visi tiko prie vienas kito, 
kaip „senimas” — Juozas Pu- 
pius, beveik sambūrio „seni
mas” — Amandas Ragauskas ir 
kt. Visi taikiai, darniai, be pa
vydų ar pasipūtimų, dirbo ir 
sukūrė gerą pastatymą.

Tai ir menas, ir pedagoginė 
veikla, ir bendras auklėjimas 
lietuvybės srity (svetimame, bet 
svetingame krašte).

L.A. Dramos sambūris dar vis 
auga.

Šiais — 2004 metais sambū
ris minės 50 m. gyvenimo, kū
rybos, darbų sukaktį. Pirminin
kė Ema Dovydaitienė jau rūpi
nasi, intensyvina veiklą daž- 
nesniais pastatymais, gastro
lėmis, talkinimu kitų organiza
cijų švenčių programoms. Tai
gi, sambūris nesilpsta, o dar vis 
stiprėja.

Neseniai iš Lietuvos atvykęs 
čia dar vienas aktorius — reži
sierius, Haroldas Mockus, Klai
pėdoj baigęs dramos studijas 
specialioje, profesinėje mokyk
loje ir jau čia pasirodęs, kaip 
talentingas scenos menininkas, 
pagal Vytautės Žilinskaitės pa

saką „Tik tu niekam nesakyk”, 
ir visą pastatymą paruošė Šv. 
Kazimiero parapijos salėje — 
lietuvių mokyklai, o kitą die
ną — platesnei publikai. Šis 
Haroldo Mockaus pastatymas 
turėjo didelį pasisekimą. Tai la
bai gera naujiena L. A. Dramos 
sambūriui: talentingas režisie
rius, naujas gabus teatro meni
ninkas.

Po Algimanto pastatymų da
bar atvyksta iš Lietuvos kurie, 
sambūrio padedami, atliks čia 
pagal Kazio Borutos „Baltara- 
gio malūnas” paruoštą „Velnio 
nuotaką” .

Darbo nestigs, įkvėpimo jau
niems talentams užteks, pade
dant ir paremiant vyresnie
siems.

Kokia buvo sambūrio reikš
mė kaliforniečiams lietuviams 
per jau beveik 50 metų?

Didelė reikšmė. Nors vadino
me juos mėgėjais, nors tarpais 
pakritikuodavome, bet tai tik 
išeidavo į gerą. Per kritiką au
gama, tobulėjama. Dramos 
sambūrio branduolį sudarė keli 
tikri pasišventėliai, talentingi 
ir darbštūs, prie jų minėti re

STASĖ E, SEMĖNIENĖ

Yra žmonių, praėjusių per 
gyvenimą be jokio palikto ženk
lo ir išnykusių, lyg rūkas, vėjui 
pūstelėjus. Tačiau atsiranda 
dvasios bei veiklos didžiūnų, 
įspaudusių gilius pėdsakus ki
tiems sekti bei veikti. Nereikia 
naršyti po enciklopedijas ar ki
tus leidinius, ieškant medžiagos 
apie, prieš 32 m. rifirusį, geneli 
ralinį konsulą dr. Petrą Daužr 
vardį. Jo gausūs darbai, raštai, 
prakalbos, laiškai ir asmeniški 
ryšiai byloja apie jį patį, atsida
vimą, jo nuolat vedamą troš
kimą išlaisvinti Lietuvą, so
vietų okupacijos auką. Dr. Pet
ras Daužvardis buvo puikus 
teisininkas ir įžvalgus diploma
tas.

Šis didingas lietuvis gimė 
1895 m. lapkričio 16 d. Latvi
joje. 1914 m. emigravo į JAV. 
Jis studijavo teisę Valparaiso. . ... Lietuvos Respublikos gen. konsulas dr. Petras Daužvardis (antras iš dešinės) prie Dariaus ir Girėno
universi e e ir ęse s u įjas paminklo Čikagoje 1970 m. birželio mėn. Lietuvos himną gieda sol. Algirdas Brazis.
Georgetovvn universitete, Wa-
shington, D.C., kurį baigęs ga
vo bakalaurą 1924 m. John 
Marshall teisių mokykloje Či
kagoje jis įsigijo magistro 
laipsnį, o vėliau jam suteikė 
teisės daktaro laipsnį George- 
town universitetas.

Vedamas didžiulio susidomė
jimo tarptautiniais santykiais, 
1925 m. dr. P. Daužvardis įsi
jungė į Lietuvos užsienio tar
nybą. Pradžioje buvo Užsienio 
reikalų ministerijos sekreto
rius, 1927 m. jį paskyrė Lietu
vos vicekonsulu New Yorke, o 
1937 m. — konsulu Čikagoje. 

Scena iš Viktoro Mariūno pjesės „Melas šventykloje” (iš kairės): 
Juozas Pupius ir Aleksas Mickus.

žisieriai stiprino sambūrį, 
drauge patys augo, brendo — 
kaip menininkai.

E. V. Dovydaičių tolerancija, 
sugyvenimas su įvairių pažiū
rų bei įvairaus amžiaus žmo
nėmis, išugdė sambūryje lietu
višką solidarumą, pareigingu
mą, meilę scenai, pagarbą pub
likai.-

Tai buvo lyg ir auklėjamoji 
bazė, jauni pamėgdavo, gerino 
savo gimtąją kalbą, buvo dis
ciplinuoti repeticijų lankytojai. 
Ko neužbaigė išmokyti tėvai ar 
lituanistinė mokykla, sambū- 
riečius užbaigė užgrūdinti dar
buose, tautinių reikalų (net ir 
religinių) paisyme — Dramos 
sambūrio veikla.

Bet sambūriečiai buvo taikin
gi, solidarūs ir su kitais — ben
druomene, tautininkais, skau
tais, ateitininkais, šauliais, 
frontininkais... Kas tik juos 
prašė, visiems talkino: vaidyba 
ir grožinės literatūros kūrinių 
skaitymu, deklamacijomis. Pri
sidėdavo prie bet kokios tauti
nės veiklos.

Taigi, tegu ir gyvuoja Los An
geles Dramos sambūris!

Pasišventęs tėvynei ir tautai

Paaukštintas į generalinį kon
sulą 1961 m., jis pasiliko parei
gose ligi savo mirties 1971 m. 
rugsėjo 26 d.

Be savo pasišventimo kaip 
Lietuvos Užsienio reikalų mi
nisterijos pareigūnas, P. Dauž
vardis taip pat veikliai reiškėsi 
lietuviškose patriotinėse orga
nizacijose ir bendradarbiavo spau
doje. JiS dėstė lietuvių kalbą 
Valparaiso universitete, buvo 
išrinktas Lietuvių studentų 
sąjungos sekretorium ir pirmi
ninku, savaitraščio Darbiniu-

Kur reikėjo Lietuvai atstovauti, kalbėti pavergtos tautos vardu, 
ten buvo ir LR gen. konsulas Čikagoje dr. Petras Daužvardis.

kas vienu redaktorių, Lietuvių 
katalikų federacijos ir Lietuvos 
Vyčių vicepirmininku.

Su paskaitomis jis aplankė 
beveik visus JAV miestus, kur 
buvo lietuvių telkiniai. Plačiai 
jis kalbėjo kolegijose, universi
tetuose, klubuose, per radiją 
bei televiziją, pabrėždamas Lie
tuvos teisę į nepriklausomybę 
ir pateikdamas įrodymų, kad 
Lietuvos okupacija buvo netei
sėta, priešinga taikos sutarčiai 
bei nepuolimo paktui tarp So
vietų Sąjungos ir Lietuvos. Pa
našiomis temomis jis gausiai 
rašė straipsnių enciklopedi
joms, laikraščiams ir kitiems 
leidiniams.

Lietuvos Respublika du kartus 
apdovanojo P. Daužvardį LDK 
Gedimino ordinu, be to, jis 
gavo: Ukrainos ordiną Petliura, 
Šaulių Žvaigždę, Lietuvos 
Skautų medalį, Loyola univer
siteto konsulinį medalį, „Cap- 
tive Nations Eisenhower Pro- 
clamation” medalį ir daugybę 
kitų apdovanojimų bei žymenų.

Gen. kons. dr. P. Daužvardis 
laimėjo teismuose šimtus išei
vių palikimų bylų net 32 valsti
jose, nuo Ohio iki Kalifornijos, 
atmesdamas Sovietų Sąjungos 
pastangas pasisavinti mirusių 
lietuvių turtą. Jis atitaisydavo 
klaidas bei neteisingas mintis 
apie Lietuvą Amerikos žinia- 
sklaidoje, enciklopedijose pla
čiai skleisdavo patikimą infor
maciją. Tokios daugybės ir įvai

riopos konsulo pareigos parei
kalaudavo visų septynių dienų 
darbo savaitės. O konsulas 
Daužvardis tarnavo savo tėvy
nei ir tautai su retai sutinkamu 
pasišventimu.

Nenuslopinamu entuziazmu 
jis nepaliovė žadinti tautiečius, 
padrąsindamas juos kovoti už 
savo šalies laisvės atgavimą ir 
tvirtindamas, kaip yra svarbu 
įsigyti įtakingų draugų ir 
sąjungininkų, kurie gali padėti 
teisingoje kovoje už pavergtą 
tėvynę.

Dr. P. Daužvardis pats buvo 
giliai įsitikinęs, kad Lietuva vėl 
bus laisva ir nepriklausoma. Po 
Antrojo pasaulinio karo pabai
gos į JAV atvykę lietuviai ža
vėjosi ne tik jo patriotizmu, bet 
taip pat įsitikinimu ir tikėjimu, 
kad teisingumas laimės. Savo 
tolerancija visiems, nepaisant 
skirtingų įsitikinimų ar pažiū
rų vienoda pagarba ir dėmesiu 
konsulas buvo populiariausia, 
visų gerbiama ir mylima asme
nybė.

Šiemet Lietuvos Respublikos 
konsulatui Čikagoje švenčiant 
80 m. gyvenimo sukaktį, atsiminti- 
na, jog net 34 m. jame pa
sišventusiai dirbo generalinis 
konsulas dr. Petras Dauž
vardis. Jo „dešinioji ranka” — 
gyvenimo draugė Juzė — buvo 
didžiausia padėjėja ir bendri
ninkė, o jiedu abudu sudarė 
nepamirštamą, nepamainomą 
vienetą.
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Dail. Viktoras Vizgirda prie savo paveikslo.

V

Šiltai sutikta lietuvių muzika

Laikas, kada grožis karaliauja
MILDA ZINEVIČIŪTĖ

Garsaus dailininko moder
nisto Viktoro Vizgirdos gimimo 
100-mečio minėjimo proga 
Kaune ir Vilniuje pristatytos 
jubiliejinės dailininko kūrybos 
parodos.

Septynis dešimtmečius Lietu
voje ir pokario emigracijoje kū
rusio V. Vizgirdos (1904-1993) 
atminimui jubiliejaus renginiai 
prasidėjo Kaune - nuo sausio 
14 dienos Mikalojaus Konstan
tino Čiurlionio muziejuje atida
ryta apžvalginė šio dailininko 
Kauno laikotarpio kūrybos pa
roda.

Kūrėjui, pedagogui, dailės 
kritikui, nuo 1941 iki 1944-ąją 
vadovavusiam Vilniaus Dailės 
akademijai (VDA), skirti rengi
niai Vilniuje prasidėjo sausio 
antrojoje pusėje - VDA Di
džiajame kieme atidengta me
morialinė lenta. Baltajame ko
ridoriuje veikė 1994-aisiais 
įsteigtos V. Vizgirdos premijos 
laureatų - Solomono Teitelbau- 
mo, Justino Vaitiekūno, Kristi
nos Gudonytės, Aistės Kirve- 
lytės, Manto Kniubo, Dalios 
Andziulytės, Agnės Kulbytės, 
Rasos Noreikaitės, Rasos Bra
zauskaitės ir Simo Žaltausko - 
paroda.

Premija teikiama jauniesiems 
menininkams, tęsiantiems 
prieškarinės V. Vizgirdos ir jo 
bendraminčių Kaune įkurtos 
„Ars” dailininkų grupės tradici
jas. Greta šių darbų, eksponuo
jamas ir nežinomas ankstyvojo 
laikotarpio V. Vizgirdos auto
portretas. Iš viso parodoje pri
statoma apie 150 dailininko 
darbų bei įvairi dokumentinė 
medžiaga.

Yra žinoma, kad apžvalginę 
savo kūrybos parodą Vilniuje 
menininkas buvo surengęs 
1944 m. 40-mečio proga. Vė
liau, dailininkui pasitraukus į 
Vakarus, V. Vizgirdos darbai 

Vilniuje buvo pristatyti visuo
menei 1966-aisiais.

Tuomet tapytojas pirmą kartą 
nuo emigracijos pradžios lan
kėsi Lietuvoje ir padovanojo ne
mažą savo prieškarinių kūrinių 
kolekciją LDM. Vėliau V. Viz
girda atsiuntė jau išeivijos lai
kotarpio darbų, muziejaus rin
kiniai pasipildė ir po dailininko 
mirties.

Apžvalginei parodai paveiks
lus, fotografijas, scenografijos 
eskizus ir kitą medžiagą LDM 
paskolino Lietuvos literatūros 
ir meno archyvas, Lietuvos mu
zikos, teatro ir kino muziejust 
Žemaičių muziejus „Alka”, Ado
mo Mickevičiaus viešoji biblio
teka, Anastazijos ir Antano 
Tamošaičių galerija bei pri
vačios kolekcijos. "•'* ........

Baigęs Kauno meno mokyklą,' 
tapytojas studijavo Paryžiuje. 
Ketvirtajame dešimtmetyje V. 
Vizgirda su Antanu Samuoliu, 
Antanu Gudaičiu, Juozu Mikė
nu ir kitais įkūrė grupę „Ars” - 
jaunieji menininkai siekė refor
muoti Lietuvos dailę, „įkvėpti” 
jai modernizmo dvasios bei su
derinti europietiškas meno for
mas su lietuviškąja pasau
lėjauta.

1944-aisiais V. Vizgirda pasi
traukė į Vakarus, nuo 1950 
metų apsigyveno JAV. 1993 
metais, dailininkui mirus JAV, 
jo palaikai buvo perkelti į 
tuvą, Antakalnio kapines 
niuje.

Nepaminėti negaliu ir 
miausios XX amžiaus buitinio 
žanro keramikinių skulptūrėlių 
kūrėjos Leokadijos Belvertai- 
tės - Kamuntavičienės - Žygelie- 
riės (1904-1920), dar vadinamos 
„Karaliene molio bateliais”. Jos 
kūrybos paroda taip pat atida
ryta nacionaliniame M. K. 
Čiurlionio dailės muziejuje. Su 
keramikės šeštajame dešimt
metyje iš molio nulipdytomis 
lietuvaitėmis, birutėmis, šokė
jomis, Kalėdų seneliais užaugo 
visa lietuvių karta.

Lie-
Vil-

žy-

Šeštajame dešimtmetyje deko
ratyvinių skulptūrėlių klestė
jimas Lietuvoje pasiekė apogė
jų. Jos turėjo milžinišką pa
klausą. Pagal L. Belvertaitės 
sukurtus 60 etalonų „Dailės” 
kombinate molines figūrėles de
koravo ištisa dailininkų grupė. 
Menotyrininkų pastebėjimu, 
puiki kompozicija, plastinės 
anatomijos proporcijos, subtilūs 
ornamentai, spalvinis charakte
ris, saiko jausmas, lietuviška 
tematika - visos šios savybės 
būdingos „karalienės molio ba
teliais” sukurtoms figūrėlėms.

Manoma, kad L. Belvertaitės 
kūrybinio stiliaus pagrindai 
padėti Meno mokykloje, kurioje 
tuo metu dėstė visi busimieji 
lietuvių dailės klasikai.

jfcUceramikės kūrybą reikėtų 
žvelgti buvusio laikotarpio kon
tekste - šeštasis dešimtmetis 
buvo pats sovietinės ideologijos 
klestėjimo metas. Tačiau L. 
Belvertaitė kūrė birutes, tauti
nių šokių šokėjus, lietuvaites. 
Nors tuo metu klestėjo realiz
mas, dailininkė sugebėjo iš
vengti tiesmukiško konkretu
mo. Menininkės kūryba vertin
tina kaip to meto miesčioniš
kosios buitiškosios kultūros da
lis.

L. Belvertaitė sovietų režimui 
nepataikavo. Galbūt todėl į jo
kias dailės istorijas keramikės 
neįtraukdavo. Nepaisant to me
to nuostatų, į užsienio parodas 
išsiųsti kūriniai atkreipdavo 
meno žinovų dėmesį - L. Bel
vertaitė 1958 metais yra pelniu
si Briuselio pasaulinės parodos 
Aukso medalį. Tik pernai pir
mą kartą menininkės pavardė 
įtraukta į žinyną „Kauno daili
ninkai”.

Teisybę žmonės sako - savam 
krašte pranašu nebūsi. Ir kiek 
laiko turi praeiti, kad supras
tume ir įvertintume tai, kas 
akivaizdu ir yra visai šalia... 
Nejaugi dešimtmečiai turi 
prabėgti, kad išdrįstume grožį 
pavadinti grožio vardu?

Apie Seattle, WA, ruošiamą 
Baltijos tautų muzikos festivalį 
ir jame dalyvausiančius kom
pozitorius, ypač Onutę Narbu
taitę, šeštadieniniame Draugo 
priede jau buvo rašyta anks
čiau. Festivalis, pavadintas 
„Icebreaker II: Baltic Voices”, 
įvyko š.m. vasario 13-15 d. 
Benaroya Hali, Seattle, ir truko 
tris dienas. Jo rengėjai — 
„Seattle Chamber Players”. 
Dalyviai: Danijos, Estijos, Suo
mijos, Vokietijos, Latvijos, Lie
tuvos, Lenkijos, Rusijos, Šve
dijos muzikos pasaulio atstovai 
— kompozitoriai ir muzikologai.

Lietuviams atstovavo kompo
zitoriai Remigijus Merkelys, 
Onutė Narbutaitė, Vaclovas Au
gustinas, Bronius Kutavičius, 
taip pat muzikologė prof. Gra
žina Daunoravičienė.

V. Augustino ir B. Kuta
vičiaus, kaip ir kitų dalyvavu
sių tautų, muziką atliko Seattle 
Chamber Players, Seattle Pro 
Musica, diriguojant Karen P. 
Thomas ir Christian Knapp. 
Onutė Narbutaitė bei Remigijus 
Merkelys savo kūrinius atliko 
patys, kartu su styginių kvarte
tu ir fortepijonu. Jiedu taip pat 
dalyvavo simpoziume kaip pra
nešėjai ir diskusijose.

Prof. Gražina Daunoravičienė 
skaitė paskaitą „Self-identifi- 
cation of Lithuanian contempo- 
rary — music — between ’natio-

Dėmesio vertas debiutas

Komp. Michael Shimkus.
Jono Kuprio nuotr.

Vargiai kas iš mūsų tautiečių 
Amerikoje yra girdėjęs apie jau
ną muziką-kompozitorių Mi
chael Shimkus. Šio mėnesio 
pradžioje jis išleido pirmąją 
savo kompaktinę plokštelę, pa
vadintą kukliu vardu — „11”. 
Tai dėl to, kad joje yra vienuoli
ka Michael Shimkus kompozi
cijų, kurias jis taip pat ir atlie
ka įvairiais instrumentais: gi
tara, pianinu, arfa, vargonais, 
mandolina ir kt.

Šimkaus pavardė plačiai ži
noma ir lietuvių muzikos pa
saulyje, tačiau Michael Shim
kus iki šiol su lietuviais jokio 
ryšio neturėjęs, apie lietuvišką 
savo kilmę mažai žino, nes se
neliai iš Lietuvos į šį kraštą at
vykę prieš Pirmąjį pasaulinį 
karą, o Michael tėvas jau gimęs

Š.m. vasario 8 d. Lietuvos Na
cionalinėje filharmonijoje kon
certavo Valstybinis Vilniaus 
kvartetas ir japonu kilmės pia
nistė iš Londono (Anglija) Ta- 
mami Honma. Ji yra entuzias
tinga lietuviu šiuolaikinės mu
zikos propaguotoja. Jos reper
tuare yra O. Balakausko, A. 
Šenderovo, B. Kutavičiaus, R. 
Merkelio, M. Urbaičio ir kitu 
lietuviu kompozitorių kūriniai. 
Pianistės iniciatyva lietuvių 
muzika ne kartą buvo pristaty
ta ir Londone.

M. Raškovskio (Elta) nuotr.

Prof. Gražina Daunoravičienė.
Jono Kuprio nuotr.

nal’ and ’vvorld’ music pat- 
terns”. Ji pristatė 18 įrašų, 
trumpą vaizdajuostę ir plačiai 
supažindino su šiuolaikine lie
tuvių muzika.

Visomis trimis festivalio die
nomis publikos susidomėjimas 
buvo labai didelis. Ir rengėjai, ir 
festivalio dalyviai (ypač mūsų 
tautiečiai) šiuo renginiu labai 
patenkinti. Muzika yra kalba, 
kurios nesulaiko valstybių sie
nos ir kultūrų skirtumai. Tokių 
festivalių metu užmegzti ryšiai 
suartina ne tik individualius as
menis, randančius atgarsį savo 
kūrybai, bet ir tautas.

Amerikoje. Besimaišant su vie
tiniais gyventojais, lietuvišku
mo žymės ilgainiui išnyko.

Tai kodėl Michael Shimkus 
ryžosi kreiptis į lietuvišką dien
raštį ir papasakoti apie savo 
svajonių išsipildymą — pirmo
sios kompaktinės plokštelės 
išleidimą?

Visgi, atrodo, „kraujas tirš
tesnis už vandenį...” Michael 
gyvena Čikagos apylinkėse. 
Nors nesuprasdamas lietuviš
kai, retkarčiais įsijungia Lietu
vių TV programas. Pamatęs ten 
reklamuojamą Draugą, užsirašė 
adresą, po to apsilankė redakci
joje susipažinti su dalimi savo 
kilmės šaknų.

Michael prisipažino, kad 
kompozicijos nėra studijavęs. 
Tai savamokslis kompozitorius 
(iš plokštelės to niekas negalėtų 
atspėti). Visą gyvenimą jo sie
loje skambėjo muzika, kol paga
liau išmoko prabilti muzikine 
kalba ne tik į save, bet ir į ki
tus. Jis yra įvaldęs daug įvairių 
instrumentų, bet didžioji meilė 
— fortepijonas. Yra išmėginęs 
įvairius muzikos žanrus: roką, 
liaudies roką, „blues”, džiazą, 
rytietišką, net čigonų, o taip pat 
klasikinį. Šioje plokštelėje gali
ma girdėti visų tų žanrų atspal
vius — atgarsius, bet taip pat 
labai savitą, kiek melancho
lišką, ilgesingą skambesį, savo
tiškai primenantį lietuvių liau
dies muziką. Ar gali būti, kad ji 
atsišaukia iš tolimos kompozi
toriaus vaikystės, išjoję girdėtų 
tėvo, o gal močiutės (kurios jis 
nebeprisimena) dainų?

Kompaktinėje plokštelėje yra 
vienuolika kūrinių. Pirmasis 
skirtas Rugsėjo 11-osios trage
dijai, pavadintas tiesiai „9/11". 
Po to skamba: „Rebecca”, 
„Dark walz”, „Ghost dance”, 
„Wild horses”, „Come dance fol
ine”, „Dionysus”, „Floating on 
air”, „Dreaming of Julien”, 
„Theme frorn Oakbrook”, „The 
gate”.

Plačiau susipažinti su kom
paktine plokštele „11” arba su
žinoti apie kompozitorių Mi
chael Shimkus galima tel. 773- 
950-3478 ir internetinėje sve
tainėje: www.rhythmnow.com

Paul Verlaine

LAKŠTINGALA

Tartum krykščiančių paukščių būrys 
Atsiminimas krinta, kaip jis, 
Po gyvenimo mano medžiu, 
Jau pageltusiu, bet spindinčiu 
Violetinėj gailesčio srovėje, 
Kuriai tekant lieka liūdesy su ja. 
Krinta garsas šiurpus iš dangaus, 
Bet sudraustas vėjo gūsio smagaus, 
Jis numiršta toje aplinkoj, 
Ir nykioji tyla tvyro joj, 

Kpl suaidi daina, kančios prikaupta, 
Apie tą, kur buvo andai prarasta, 
Balsas paukščio, mano meilės, kuri, 
Kaip pirmoji, liko man nemari. 
Ir kai prašvinta mėnesiena liūdna, 
Vėl sugrįžta iš toli, toli viena 
Vasaros naktis, pabalus, kenčianti,, 
Paskendus tamsos ir tylos rimty, 
Ir supami danguj ir vėjo dvelksme 
Dreba medis ir verkia paukštis jame.
NAKTIES KELIONĖJ

Sunkioj, klaidžioj nakties kelionėj, 
Kai vargo buvo vis daugiau, 
Man ranką padavei maloniai.

Beklystant toliuos pagaliau 
Suspindo man vilties švieselė: 
Tai tavo žvilgsnį pajutau.

Kai patekau į sunkų kelią, 
Kur išgirst nieko negali, 
Vėl tavo balsas žengti kelia.

Kai buvo taip gūdu kely, 
Staiga aušra man sužibėjo: 
Tai meilės pergalė žvali

Mus saulės laimėn vest padėjo.
AGNUS DEI

Šile kartžolės ieško avinėlis, 
Ne cukrų, o tik druską jis pamėgęs, 
Jo žingsniai lyg lietuj prabilęs smėlis.

Pasieks jis savo tikslą žūt ar būti, 
L'virtai kakta įveikęs alei kliūtį, 
Subliovimu pradžiuginęs motutę..
Dievo Avinėli, kurs mus gelbėt bėgi, 
Dievo Avinėli, kurs visus pasieki, 
Dievo Avinėli, mūs pasigailėki.

Apsaugok mus nuo karo, duok ramybę, 
Tu, kurs šventu rūsčiu gini teisybę, 
Su Dievu Tėvu amžinoj vienybėj.

Šių metų pradžioj sueina 160 metų, kai gimė prancūzų 
poetas Paul Verlaine (1844-1936). Jo poezijoj gausu simboli
kos, sentimentalumo ir religinio išgyvenimo.

Vertė Alfonsas Tyruolis

http://www.rhythmnow.com
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2004 VASARIO 21 d.

Leidiniai ^5
Sulaukėme trečiojo

tomo

Lietuvos metraštis

Lietuvos nacionalinis muzie
jus (LNM) ir Lietuvos kariuo
menės karių, nukentėjusių nuo 
sovietinio ir nacistinio genoci
do, artimųjų sąjunga (LKKAS) 
š.m. gruodžio 21 d. Vilniaus 
įgulos karininkų ramovėje, o 
gruodžio 27 d. Kauno įgulos 
karininkų ramovėje pristatė en
ciklopedinio leidinio „Lietuvos 
kariuomenės karininkai 1918- 
1953” trečiąjį tomą. Tai rašy
tinio paminklo tęsinys tiems, 
kurie kovojo už Lietuvos laisvę 
1919-1923 metų Nepriklauso
mybės karuose, kurie stiprino 
Lietuvos kariuomenę ir ugdė 
laisvę mylinčius karius 1923- 
1940 metais, kurie žuvo ir 
kentėjo Sibiro kalėjimuose ir 
lageriuose, kurie, patyrę pir
mąjį sovietinį genocidą, veng
dami antrojo, pasitraukė į už
sienį 1940-1945 metais, kurie 
žūtbūtinėje kovoje aukojo savo 
gyvybes už laisvės idealus Lie
tuvos kare 1944-1953 metais.

Leidinys skirtas legendinio 
Dariaus ir Girėno skrydžio per 
Atlantą septyniasdešimtmečiui 
ir visiems Lietuvos kariuo
menės Karo aviacijos karinin
kams atminti.

Šiame tome pateikta per 900 
tikrosios tarnybos atsargos ka
rininkų biografijų ir karininkų, 
ginkluoto pasipriešinimo oku
pantams dalyvių, kurių pav
ardės prasideda raidėmis D-I. 
Leidinys gausiai (per 55 proc.) 
iliustruotas karininkų nuotrau
komis.

Trečiajame tome įdėti kari
ninkų (A-Č) biografijų papildy
mai ir pataisymai, taip pat jų 
nuotraukos (per 60), kurios 
gautos jau išleidus antrąjį leidi
nio tomą.

Leidinio pabaigoje pateikti 
Lietuvos kariuomenės karo mo
kyklos aspirantų - atsargos 
karininkų visų nuo laidų (nuo 
1-osios (1927) iki 15-osios 
(1940) sąrašai.

Šis leidinys - tai ne tik be
veik tūkstantis skirtingų gyve

3-iosios eskadrilės lakūnai po žiemos skraidymų 1931 m. prie lėktuvo A.120. Iš knygos Lietuvos ka
riuomenės karininkai 1918-1953.

nimų, bet ištisa mūsų krašto is
torija, unikalūs šios istorijos 
momentai. Savanoris Petras 
Gražus 1919 sausio 1 d. iškelia 
vėliavą Gedimino pilies bokšte. 
Savanoris, antrojo pėstininkų 
pulko kuopos vadas Vincas 
Gvildys jau 1920 m. žūsta kau
tynėse su lenkais ties Gie
draičiais. Generolas Jonas Gal- 
vydis-Bykauskas - pirmasis 
pirmojo pėstininkų pulko va
das, pirmasis Karo mokyklos 
viršininkas. Samuelis Harris - 
JAV kariuomenės leitenantas, 
žūsta malšinant sukilimą ka
riuomenės daliniuose 1920 va
sarį. Jonas Eidukas - atskiro 
Vytauto Didžiojo lietuvių bata
liono Rusijoje kuopos vadas, 
raudonųjų užkapotas kardais 
Čeremuškino bažnytkaimyje. 
Antanas Ričardas Druvė - le
gendinio Suomijos maršalo ir 
prezidento Karlo Gustavo Emi
lio Manerheimo bendražygis.

Leidinyje labai daug garsių 
karo aviacijos karininkų bio
grafijų: JAV kariuomenės sa
vanoris Steponas Darius - le
gendinio „Lituanicos” transat
lantinio skrydžio lakūnas; vyr. 
ltn. Jurgis Dobkevičius - pir
mojo vienviečio sportinio lėk
tuvo „Dobi-1” kūrėjas, lietuvių 
aukštojo pilotažo pradininkas; 
kpt. Pranas Hiksa - pirmasis 
karo lakūnas lietuvis; Konstan
tas Fugalevičius - 1919 m. 
sausį aviacijos būrio vadas, vie
nintelis aviacijos specialistas 
besikuriančioje Lietuvos ka
riuomenėje, savo namuose Ža
liakalnyje Kaune įkūręs Aviaci
jos mokyklą; kpt. Pranas Gudy- 
nas - karo aviacijos žvalgas, 
žuvo savo kūnu užstojęs mi
nistrą pirmininką Augustiną 
Voldemarą; mjr. Zigmas Drun- 
ga-Tauro apygardos vadas, 
vėliau Pietų Lietuvos partizanų 
srities vado pavaduotojas; jaun. 
ltn. antrojo rango karo lakūnas 
Jonas Dženkaitis, dalyvavęs 
Berlyne įkuriant Lietuvių akty
vistų frontą, žuvęs 1941 birže
lio sukilimo metu ginant Alek
soto tiltą nuo susprogdinimo; 
kpt. pirmojo rango karo lakū
nas Vytautas Digrys, enkave
distų nukankintas tardymo me
tu; brigados generolas Antanas 
Gustaitis - Lietuvos karo avia
cijos viršininkas, 9 tipų ANBO 
lėktuvų kūrėjas; broliai Vincas 
(vienas pirmųjų tapęs Aviacijos 
dalies vadu) ir pik. ltn. Anta
nas Gaveliai; pik. Juozas Gri- 
giškis - Karo aviacijos tiekimo 
viršininkas; mjr. Jeronimas Ga
relis ir daugelis kitų.

Užbaigsiu šių iškilių vyrų ri
kiuotę devintojo pėstininkų pul
ko vadu, gen. štabo pik. Antanu

Lietuvos Respublikos prezidentas A. Stulginskis, krašto apsaugos ministras mjr. B. Sližys, kariuo
menės vadas gen. S. Žukauskas ir aviacijos viršininkas gen. ltn. J. Kraucevičius Kauno aerodrome 
1923 m. Iš knygos Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953.

Gaušu, kuris, gavęs vien žodinį 
krašto apsaugos ministro Kazio 
Musteikio nurodymą, išvedė pul
ką Vokietijos sienos link, įro
dęs, kad kariuomenė buvo pasi
rengusi kovai. Nebuvo tik įsa
kymo.

Žvilgterkime į Lietuvos ka
riuomenės karininkų rengimą. 
Karo mokykla, Aukštieji kari
ninkų kursai. Dar vykstant Ne
priklausomybės kovoms, jau 
1921 m. Zenonas Gerulaitis 
siunčiamas į Belgijos karo aka
demiją. 1922 m. Vaclovas Gri- 
ganavičius - į Čekoslovakijos 
karo akademiją Prahoje. Lietu
vos kariai Europos karo mokyk
las: Prancūzijos nacionalinę 
aukštąją aeronautikos mokyklą 
Paryžiuje (J. Dobkevičius, A. 
Gustaitis, A. Gavelis), Fonten- 
blo artilerijos karo mokyklą Pa
ryžiuje (P. Dočkus), Prancū
zijos Sen-Syro karo mokyklą 
(K. Grinius), Aukštąją ginklų 
technikos mokyklą Italijoje (K. 
Gabriūnas), Somiūro kaveleri- 
jos karo mokyklą Prancūzįjoje 
(VI. Garbenis), Prahos genera
linio štabo akademiją 
Gaušas), Čekoslovakijos 
intendantų akademiją 
Grudzinskas).

(A. 
karo 

(VI.

kari-Įvairiais laikotarpiais 
ninkai dalyvavo šalies valdyme: 
Karo mokyklos 1919 m. antros 
laidos absolventai Antanas 
Endziulaitis - 1925-1926 m. vi
daus reikalų ministras, Kazys 
Germanas - XIX ir XX mi
nistrų kabinetų susisiekimo mi
nistras; krašto apsaugos minis
trai - brig. gen. Teodoras Dau
kantas, brig. gen. Stasys Dir- 
mantas, pik. Balys Giedraitis; 
pik. ltn. Vladas Grudzinskas - 
1941 m. birželio sukilimo metu 
Laikinosios vyriausybės pra
monės ir susisiekimo viceminis
tras.

Karininkai - žymūs mokslo, 
kultūros ir sporto veikėjai: Juo
zas Eretas - Šveicarijos kariuo
menės leitenantas, įstojęs į 
mūsų kariuomenę, ELTA kū

Elektronikos katedrą, 
universiteto rektorius; 

Dainauskas - 1927 m. 
aspirantų laidos absol-

rėjas ir jos direktorius, vėliau 
VDU profesorius; Martynas 
Freelandas Yčas - 1939 m. ke
turioliktos aspirantų laidos ab
solventas Niujorko universiteto 
Gydymo centro profesorius, ti
riantis genetinio kodo proble
mas: Kazys Gabriūnas - Bogo- 
tos universitete Kolumbijoje 
įkūręs 
vėliau 
Jonas 
antros
ventas, vienas iš Lituanistikos 
tyrimo ir studijų centro Čika
goje steigėjų, Steponas Darius - 
puikus sportininkas, pirmasis 
Lietuvos futbolo čempionas, 
daugelio sporto lygų pirminin
kas; Pranas Hiksa - 1931 ir
1932 m. automobilių ralio var
žybų aplink Lietuvą čempionas,
1933 ir 1935 m. tarptautinių 
Monte Karlo ralio varžybų da
lyvis, Dismanas Ilgūnas - 
1937-1948 m. Lietuvos futbolo 
rinktinės narys, Lietuvos tau
tinėje olimpiadoje gavęs SSRS 
sporto meistro vardą; Vytautas 
Ilgūnas - Lietuvos ledo rink
tinės, 1938 metų pasaulio ledo 
ritulio čempionato Prahoje da
lyvis, vėliau mokslų daktaras, 
profesorius.

1949 m. vasarį visos Lietuvos 
partizanų vadų suvažiavime 
Lietuvos laisvės kovų sąjūdį 
įkūrė ir priėmė deklaraciją „Dėl 
Nepriklausomos Lietuvos vals
tybės atkūrimo” Leonardas Gri
gonis - Prisikėlimo apygardos 
vadas, Aleksandras Grybinas - 
Tauro apygardos vadas, Vytau
tas Gužas - Jungtinės Kęstučio 
apygardos štabo operatyvinio 
skyriaus viršininkas; jaun. ltn. 
Adolfas Eidimtas - Lietuvos 
laisvės armijos Šiaulių apygar
dos vadas, žuvus LLA vadui K. 
Veverskiui, Lietuvos laisvės ar
mijos vadas. Leidinyje - 37 
ginkluoto pasipriešinimo oku
pantams dalyviai, žuvę kovose 
už Lietuvos laisvę.

Leidinys apima ir nacistinį 
bei sovietinį genocidą: mjr. Bro
nius Grigas, kalintas už atsisa
kymą kurti Lietuvoje SS dali
nius, žuvo Štuthofe. Jame ka
lėjo pik. ltn. Vladas Grudzins- 
kas, aviacijos jaun. ltn. Kle
mensas Gumauskas, jūrų kpt. 
Adolfas Darginevičius. Dachau žu
vo už antinacinę veiklą Klai
pėdos krašte suimtas kpt. Albi
nas Gailius ir ats. vyr. ltn. gy
dytojas Lazaris Finkelšteinas, 
žydų sveikatos apsaugos siste
mos OZE Lietuvos komiteto pir
mininkas. Bet tai tik smulkūs 
žiedeliai, lyginant su sovieti
nėmis represijomis. Suiminėjo, 
tardė, žudė, trėmė, šaudė. Šau
dė prie Bigosovo stoties ir Čer
venėje Baltarusijoje, Butyrkų ir 
Lefortovo kalėjimuose Mask
voje, Gorkio, Bratsko, Kansko, 
ypač daug - Sverdlovsko kalė
jimuose. Tremties vietos: Sevu- 

rallagas ir Sosvos lageris 
Sverdlovsko srityje, Abezės la
geris Mordovijoje, Pečiorlagas, 
Minlagas, Uchtižemlagas, Ust- 
vymlagas, Vorkutlagas ir Sev- 
želdorlagas Komijoje, Izvest- 
kovajos lageris Chabarovsko 
krašte, Suchobezvodnajos lage
ris, Užlagas ir Vyksos lageris 
Gorkio srityje, Pereliosų lageris 
Jaroslavlio srityje, Viatlagas 
Kirovo srityje, Taišetlagas ir 
Angarlagas Irkutsko srityje, 
Petropavlovsko lageris, Pes- 
čianlagas ir Steplagas Kazachi- 
loje, Nyroblago lageris Permės 
srityje, Krasnojarsko krašto Re- 
šotų lageris, Kraslagas ir mjr. 
Antanas Dapkus Lamoje), No
rilsko lageriai. Įspūdingas ir 
baisus sąrašas. Vien Norilsko 
lageriuose žuvo, gen. štabo pik. 
ltn. Petras Daukšys ir pik. ltn. 
Albertas Gaidys, kapitonai Sta
sys Danilevičius, Andrius Drau
gelis (sušaudytas), Jonas Fran
kas, Antanas Grabažis, Petras 
Grigaliūnas, Stasys Gromnic- 
kas (sušaudytas), leitenantai 
Steponas Dedonis, Vladas Dū
da, Vincas Gavėnas, Aloyzas 
Giedrikas, Martynas Grigonis, 
Vladas Gudeliauskas, Jonas 
Guobys, Julius Ilgūnas, jaun. 
leitemantai Antanas Deveikis, 
Antanas Geležauskas-Geležius, 
kalėjo pik. ltn. Pijus Dovydai
tis, mjr. Leonas Gavelis, kapito
nai Vladas Grinius, Nikodemas 
Guzikas, Vincas Degutis, Anta
nas Dirda, Vladas Dulkė, Juo
zas Gaidamavičius, Feliksas 
Gelumbauskas, Martynas Ger
manavičius, Antanas Gustas, 
jaun. leitenantai Kazys Danie
lius, Tadas Daugirdas, Kostas 
Frankas. Tai kaltinimas ne tik 
sovietiniams okupantams, bet 
ir tiems istorikams, kurie iki 
šiol nemato lietuvių tautos ge
nocido.

Ir tai tik maža dalis gyve
nimų faktų iš trečiojo enciklo
pedinio leidinio „Lietuvos ka
riuomenės karininkai 1918- 
1953” tomo. Skaitykime ir mo
kėkime suprasti.

Vytautas Zabielskas

Lietuvos kariuomenės kari
ninkai 1918-1953 leidinį gali
ma užsisakyti tiesiogiai iš Lie
tuvos, nusiunčiant auką šiuo 
adresu: Vytautas Zabielskas, 
Pušų g. 17-4, Lt - 2004 Vilnius, 
Lithuania; arba JAV: Jonas 
Variakojis, 3715 W. 68th Street, 
Chicago, IL 60629.

Minimali auka yra 50 dol. su 
persiuntimu oro paštu. Čekius 
prašome rašyti LKKAS vardu. 
„LKKAS” yra sutrumpinimas 
„Lietuvos kariuomenės karių, 
nukentėjusių nuo sovietinio ir 
nacistinio genocido, artimųjų 
sąjunga”. Jei būtų klausimų, 
galima kreiptis j Joną Variakojį 
telefonu 773-585- 8649.

Lietuvos archyvų departa
mentas ir Lietuvos ypatingasis 
archyvas parengė ir išleido do
kumentų rinkinį Lietuvos parti
zanų Vytauto apygardos Tigro 
rinktinė (1945-1950 m.). Šiame 
rinktinės dokumentų rinkinyje 
skelbiami Vytauto apygardos 
štabo ir Tigro dokumentai. 
Knyga buvo pristatyta šių metų 
vasario 4 dieną.

1944-1952 metais gyvavusi, 
Tigro rinktinė veikė daugiausia 
Švenčionių apskrityje ir kai ku
riuose gretimuose Baltarusijos 
rajonuose. Kurį laiką tai buvo 
didžiausias visoje Lietuvoje 
rinktinės tipo partizanų jungi
nys. Didžioji dalis rinkinyje 
paskelbtų dokumentų metų iš
buvo žemėje užkastame bidone, 
kurį 1999 metų vasarą, tiesiant 
kelią, atsitiktinai užkabino ir 
išvertė Adutiškio girioje dirbęs 
kelininkų buldozeris. Šie doku
mentai buvo kruopščiai atnauji
nami ir dabar atskleidžia dau
gelį, iki šiol nežinomų, Tigro 
rinktinės ir kitų Rytų Lietuvos 
partizanų junginių istorijos as
pektų.

Rinkinyje skelbiama 230 do
kumentų. Ketvirtajame skyriu
je randame 1948-1950 metų Ti
gro rinktinės vado Vinco Žalia- 
duonio - Roko - Diakono ir ne
nustatyto rinktinės partizano 
rašytą rinktinės Kroniką. Vinco 
Žaliaduonio autorystė atpažin
ta pagal turimus jo rankraščių 
pavyzdžius. Kas atsitiko neži
nomajam partizanui, niekas ne
gali atsakyti. Gal jis ilsisi ne
žinomame kape Labanoro gi
riose, o gal jo vardas yra vienas 
iš buvusio KGB pastato sienoje 
iškaltų ten nužudytų partizanų 
vardų.

Šiurpūs duomenys rodo, kad 
partizanai buvo sistemingai 
naikinami NKVD kariuomenės 
dalinių ir stribų. Ginklų ir ka
reivių skaičiaus didžiulė pers
vara lėmė partizaninės laisvės 
kovos fizinį sunaikinimą, ta
čiau, žiūrėdami mirčiai į akis ir 
neabejotinai suprasdami savo 
likimą, jie vis dėlto turėjo vals
tybinį mąstymą ir nepriklauso
mos Lietuvos atkūrimo viziją. 
1949 m. vasario 2-22 d. parti
zanų vadų suvažiavimas su
teikė pasipriešinimo organiza- 
cijai naują pobūdį - ji įsiteisino 
kaip nepriklausomos valstybės 
idėjos tęsinys.

Šios knygos išleidimą rėmė 
Polybijaus fondas, vadovauja
mas prof. dr. Tomo Remeikio. 
Knygos išleidimą per Polybi
jaus fondą finansavo savo veik
lą išeivijoje užbaigusi Akade
minės Skautijos leidykla, pir
mininkas Rimantas Dirvonis,

Naujos knygos sutiktuvės
Sausio 7 d. Prancūzų kul

tūros centre Vilniuje buvo ati
daryta paroda apie rašytojo 
George Bernanos gyvenimą ir 
pristatyta jo knygos Po šėtono 
saule vertimas į lietuvių kalbą. 
Lietuviško vertimo leidėjai - 
Prancūzų kultūros centras ir 
LVK leidykla „Katalikų pasau
lis”.

Vakaro programa prasidėjo 
Prancūzų kultūros centro direk
torės pavaduotojo Christian 
Bonneville sveikinimo žodžiu. 
Vėliau kalbėjo knygos vertėja ir 
užsienio literatūros specialistė 
Galina Baužytė. Ji vakaro daly
viams pristatė George Bernanos 
gyvenimą ir kūrybą. Vertėja 
pabrėžė, kad kontrastingumas 
yra būdingas tiek Bernanos as
menybei, tiek ir jo kūrybai.Ro
manas Po šėtono saule parašy
tas 1926 m., kai rašytojas, 
bėgdamas nuo skurdo, su gau
sia šeima persikėlė gyventi į 

skirdama šį leidinį jaunajai 
Lietuvos kartai.

Tai jau trečias partizanų do
kumentų leidinys, kurį išleido 
Lietuvos archyvų departamen
tas. Nepakankamos lėšos, gau
namos iš valstybės biudžeto, 
lėtina kitų dokumentų rinkinių 
išleidimą. Šiuo metu yra res
tauruojami ir konservuojami la
bai prastos būklės Žemaičių 
apygardos Šatrijos rinktinės 
dokumentai 1947-1949 metų. 
Dokumentus skruzdėlyne pa
slėpė partizanų ryšininkas, ku
ris ilgokai nenorėjo atskleisti jų 
paslėpimo vietos, sakydamas, 
kad „dar ne laikas”, tačiaū~buvo 
įtikintas, kad jau laikas! Doku
mentai buvo peraugę žole, ra
šalu rašytieji visiškai sunykę. 
Išsilaikė tiktai mašinėle ir che
miniu pieštuku rašyti. Dauge
lio dokumentų likę tik skiau
telės, jie buvo apgriaužti pelių, 
prieš paslepiant juos į skruz
dėlyną. Gerai išsilaikęs žuvu
sių partizanų sąrašas, kuriame 
nurodoma kaip („kulipka į gal
vą”, „dvi kulipkos per krūtinę - 
žuvo vietoje”), kur žuvo ir kur 
palaidoti.

Privačiose rankose ir netin
kamuose muziejuose laikoma 
medžiaga neišvengiamai nyks
ta, po daugiau kaip 50 metų 
popierius trupa, raidės blykšta, 
keičiasi savininkai. Neįkainuo
jama istorinė medžiaga, taip, 
kaip ir ją sukūrę partizanai, 
gali likti ne mūsų istorijos do
kumentų rinkiniuose, o tiktai 
liūdnoje atmintyje.

Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės XI seimo nutarimų ko
misijos išvadose sakoma: „siūlo 
PLB valdybai pritarti PLB ir 
Archyvų departamento projek
tui bei jį plėtoti”. Projektas, ku
riam PLB valdyba pritaria, yra 
per dvejus metus rinkti ar už
registruoti privačių asmenų ar 
vietinių provincijos muziejų tu
rimą partizaninių kovų doku
mentinę medžiagą ir ją konser
vuoti, užtikrinant jos išlikimą. 
Savininkams nenorint atiduoti 
originalų, juos kopijuoti. Visi do
kumentai restauruojami, kon
servuojami ir saugomi Lietuvos 
Respublikos archyvų departa
mente. Projektas reikalauja lė
šų ir papildomo personalo. Ar
chyvų departamentas skiria 
dalį lėšų, personalo ir eksperti
zę. Kai kurias projekto dalis 
vykdys Pasaulio Lietuvių Ben
druomenė, priklausomai nuo 
lėšų, dėl kurių bus kreipiamasi 
į fondus. Neturime nei mažiau
sios abejonės, kad visi galimi 
surasti dokumentai turi būti 
išsaugoti, nes jie yra Lietuvos 
laisvės kovotojų krauju para
šytas Lietuvos metraštis.

Gabrielius Žemkalnis

Paima de Mallorca Georgės 
Bernanos savo kūryboje kelia 
„nusikaltimo ir bausmės”, „blo
gio ir gėrio”, „nuodėmės ir 
išganymo” konfliktą, tačiau nie
kada neskelbia nevilties. „Nuo
dėmėje - išganymas - tai visų 
Bernanos kūrinių ašis”, - teigė 
vertėja Galina Baužytė.

Pagal Bernanos knygas gar
sūs režisieriai yra sukūrę filmų. 
Vakaro metu susirinkusieji tu
rėjo galimybę pamatyti režisie
riaus Bresson filmą „Kaimo 
klebono dienoraštis”. Tai pasa
kojimas apie pasiaukojimą, su- 
sisiejantį su krikščionybės 
esme. Pagrindinis romano hero
jus, mirdamas savo draugo eks- 
kunigo namuose ir iš jo negalė
damas sulaukti paguodos, kurią 
Bažnyčia teikia mirštantie
siems, ištaria paskutinius tiek 
knygoje, tiek filme žodžius: 
„Visa yra malonė”.
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