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2005 metų lapkričio 27 dieną 
23—čioji JAV LB Kultūros tarybos 

Premijų šventė ir koncertas 

P
er 22 metus yra susidariusi graži tradicija 
pažymėti iškilius mūsų ku l tūr in inkus , juos 
pagerbti bei apdovanoti piniginėmis premi
jomis. JAV LB Kultūros ta ryba organizuoja 

Premijų šventes ir sudaro specialius komite tus lau
rea tams atr inkt i , o Lietuvių fondas skiria tūks tanč ių 
dolerių sumas. 

Per tą dvidešimt dvejų metų laikotarpį buvo 
įteiktos premijos 109 laureatams. Per tą laiką daug 
k a s pasikeitė, daug kul tūr ininkų - l aurea tų iškelia
vo Anapus, bet jų palikti pėdsakai j au įsirikiavo į iš
eivijos kultūrinio lobyno istoriją. Mes esame laimin
gi išeivijoje tu rėdami savus kūrėjus. Savųjų kū ryba 
yra mūsų išeivijos tau t inė gyvybė. 

Premijuoti kul tūr in inkus yra painus ir nedė
kingas darbas. LB Kultūros taryba su ta lk in inka is 
sudarė gaires, kuriomis remiantis , pa renkami laimė
tojai. Be to, y ra atsižvelgiama ir į visuomenės a ts iųs
tus siūlymus. LB Kultūros taryba kiekvienais meta i s 
sudaro vertinimo komisijas. Šiais metais premijų 
komisiją sudarė: muzikos premijai Faus t a s Strolia, 
žurnalisto - Danu tė Bindokienė, dailės - Dalia Šle-
nienė, teatro - Vitalija Sireikis, radijo - Algis Zapa-
rackas, taut inių šokių mokytojos - Rasa Poskoči-

mienė . Premijos buvo paski r tos taip: dailės - daii. 
V y t a u t u i O. V irkau; radijo Kaziui Goge l iu i ; teat
ro I l o n a i Č iapa i t e i ; muzikos premija A n t a n u i 
S k r i d u l i u i ; žurnal is to Romualdui Kr iauč iūnui ; 
t a u t i n i ų šokių mokytojos - Antaninai B u l o t i e n e i ir 
special i LB Kul tūros ta rybos premija P r a n u i Zapo-
l iu i , i lgamečiui Lietuvos Vyčių tautinių šokių grupės 
vadovu i bei globėjui. 

N e s a m e valstybė, o t i k patriotinė Lietuvių Ben
d r u o m e n ė , kurios na r i a i savo pasiaukojimu vykdo 
v i s u s užmojus . P remi juo t iems l a u r e a t a m s reikia 
sk i r t i dėmesį , nes jų d ė k a išeivija lieka gyva, išlaiko 
i s to r inę a tmin t į bei t a u t i n ę kultūrą. 

Š ia is me ta i s Premijų šventę pagerbs Lietuvos 
Respubl ikos Kul tūros viceministras F a u s t a s Latė
n a s , k u r i s įteiks l a u r e a t a m s specialius žymenis. Po 
išk i lmių Lietuvos Vals tybinės operos solistas Arūnas 
Dingel i s a t l iks m e n i n ę programos dalį. Solistui 
a k o m p a n u o s Manig i rdas Motekaitis. Tikime, kad 
m ū s ų v i suomenė a tk re ips dėmesį ir gausia i atsilan
kys į šią šventę . 

Mari ja Remienė 
JAV LB Kultūros tarybos pirmininkė 

Marija Remienė 

Vytautas O. Virkau L. :<s:o •o "a:z: 

Vytautas O. Virkau 
Dailės premijos laureatas 

ŠIO ŠEŠTADIENIO PRIEDO PUSLAPIUOSE 
2005 metų JAV LB Kultūros tarybos premijos • Visa energija, 

atiduodu dainavimui • Naujos knygos apie stresą pristatymas 
Vidinė kelionė į rudenį • Aukštumos kelia dvasią • At rast i 

istoriniai muzikos kūriniai 

Meno pasaulyje gerai žinomo dailininko 
Vytauto Osvaldo Virkau kūrybą malonu 
prisiminti dabar, kai 2005-ųjų metų LB 

Kuitūros tarybos Dailės premija skiriamajam už 
viso gyvenimo meno viziją. V. O Virkau kūry
binio darbo ;vertinimas turi simbolinę prasmę, 
gražiai paminė tas jo 70 metų jubiliejaus proga, 
parodomis Lietuvoje. Vytautas O. Virkau, kaip 
niekas Ki:a>. nutiesė Keiią į savąją gimtinę, į tą 
krašto, kur mažas berniukas pajuto stiprų po-
trauk; gamtos grožiui. Tai tapo menininko kūry
bos pagrindu — liejosi drobėje potėpiais, spal-
vomis, grafikos lakštuose ryškėjo linija, žiedu, 
originaliai įsiteisino knygų puslapiuose ar spek
taklių dekoracijose, išlieka raiškiuose ekslibriu
ose. 

Vytautas Osvaldas Virkau gimė 1930 m. ko
vo 1 d. Šiauliuose, gyve
no Repšių „palivarke", 
Šiaulėnų valsčiuje. Jau 
nuo XV a. čia garsėja jo 
bočių plačios giminės — 
Šemetų, Landsbergių, 
Burnevičių, Sirjatavičių 
šeimos, apjungtos vienu 
— Gulbės herbu. Neiš

likę buvę dvarai, nugyventi gimtieji namai ir 
senelių Sirjatavičių valdyto Pašušvio dvaro pa
stato, su didele biblioteka, kurią labai mėgo dai
lininkas, beveik neliko. Išliko tik kaštonų alėja, 
prosenelių amžinojo poilsio vietos senojoje Šiau
lėnų koplyčioje, Šemetų vyskupo ir bažnyčios 
įkūrėjo portretai zakristijoje, memorialinės len
tos, kur jie palaidoti. Išliko žemė ir V. O. Virkau 
ją susigrąžino: „Taip ir būtų likus dykuma", 
paaiškino apie praeityje dirvonavusius laukus. 
Nuo Atgimimo pradžios užsimezgė nenutrūks
tantis ryšys su Šiaulėnų biblioteka. Vytautas 
baigė Sidarų (Gražvydų) pradžios mokyklą ir 
Radviliškio gimnazijos dvi klases. 1944 m. liepos 
13 d. su tėvais ir seserim išvažiavo iš Šiaulių 
geležinkelio stoties į Austriją. Vėliau apsigyveno 
Miunchene, kur 1949 m. baigė gimnaziją. Tų pa
čių metų liepos 13 d. su šeima emigravo į Čikagą. 
Čia jau nuo seno gyveno tėvo senelė, sesuo ir 
tetos. 

V. O. Virkau vienas pirmųjų Amerikoje stu
dijavo meną — magistro laipsniu 1956 m. baigė 
tapybą Čikagos meno institute, vėliau Čikagos 
universitete humani ta r in ius mokslus. Kelis 

Nukeita i 2 psl. 
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Vytautas O. Virkau 
Atkelta iš 1 psl. 

metus dirbo dizaineriu, 1961-1968 
m. profesoriavo George \Villiams 
kolegijoje, Downers Grove, 1985— 
1995 m. North Central kolegijoje 
Napervil le dėstė meno istoriją, 
grafiką ir tapybą, vadovavo meno 
fakultetui. 

Studijų metais surengė pir
mąsias savo darbų parodas. Čika
gos meno institute (Art Institute) 
suruoštoje parodoje įvertintas pre
mija. Kaip tik tada meno kritikas 
Franz Schultz V. O. Virkau pavadi
no Cezanne įpėdiniu. Žavėjo ab
s t rak tus menas, nesvetimi buvo 
dailininkų Josef Albers, Victor Va-
sarėly, Bridget Rilley, F rank Stella, 
Claes Oldenburg ar Sam Francis 
atradimai, naujos meno kryptys, 
tik tapyboje iškyla suradęs savąjį 
originalų stilių. V. O. Virkau tapy
ba įsimena kone pagoniška laisve, 
įsiūbuojančia metaforišką bangą, 
be sienų, be krantų, priklausančią 
pasaulio ir gamtos jungčiai. Atsi
r a n d a ir ryškėja konstruktyvūs 
staigiai modernėjančios kūrybos 
bruožai, įvaldoma forma, atsisaky
damas konkretaus siužeto, atveria 
erdvę filosofinei minčiai. Susidomė
jimas jo kūryba didelis, apie paro
das rašoma, kalbama. „Iš techninio 
kampo žiūrint, — rašo Dana Vasi
liauskienė, — Virkau be abejonės 
priklauso 'hard edge' dailininkų 
grupei: jo plokštumos, geometrinės 
figūros, net ir lapų bei debesų mo
tyvai yra vienspalviai, be jokio pe
rėjimo iš vieno tono į kitą. Tam ak
riliniai dažai ypač yra t inkami. Mo
kėjimas jungti realistiškus moty
vus su geometrine figūra — yra be 
abejo vienas iš svarbiausių įrankių 
šio dailininko rankose". „Sąlytis su 

gamta — nuolatinė V. O. Virkau 
darbų tema. Jo kūriniuose gamta 
nekopijuojama, imama tik pati es
mė — geometrinių kūnų ir organi
nių elementų santykis. Dažniausiai 
kur iame dviejų matų erdvė", — ta
ria Vitolis E. Vengris. 

Kūrybinio kelio pradžioj pagal 
klasikinius pasaulinės literatūros 
kūrinius — N. Goglio Vijų, H. Ibse
no — Šmėklas, O. Milašiaus Miguel 
Manara ir kt. dailininkas sukūrė 
keletą modernių litografijų ciklų, 
didelį dėmesį skyrė knygų iliustra
cijoms, vieningam visų jos elemen
tų ansambliui, meniniam šriftui. 
Būdamas puikus stilistas ir meno 
istorijos žinovas, gerai jaučia pro
jektuojamo leidinio pobūdį, vaizdi
nėmis priemonėmis stengiasi iš
reikšti kiekvieno kūrinio stilių. Jis 
nuolatinis K. Bradūno knygų dai
lininkas, išraiškingai apipavidali
nęs jo poezijos rinkinius. 1967 m. 
Čiurlionio tapybos reprodukcijų 
aplikacijomis originaliai dekoravo 
K. Bradūno Sonatos ir fugos, Susi
tikimai su Čiurlioniu. Lietuviams 
minint 600 metų krikščionybės ju
biliejų, Vatikanas išleido V. O. Vir
kau suprojektuotą pašto ženklą. 

Knygų grafikai giminingi ir 
dailininko kuriami ekslibriai — 
plačiai pasklidę po pasaulį, pelnė 
daugiausia apdovanojimų. Pirmąjį 
knygos ženklą sukūrė 1970 m. kny
goms, kurias Amerikos lietuviai do
vanojo Vilniaus universiteto biblio
tekai 400-ųjų metinių proga. Nu
taręs daugiau sužinoti apie ekslib
rį, studijavo jo istoriją, Londone ir 
Paryžiuje gilino žinias, tobulino 
techniką. Sukūrė per 300 originalių 
ekslibrių. Svarbiausia jo knygos 
ženklų tema — žmogus, jo ryšys su 
knyga, gyvenimu, augalija. Daili
ninkas savo grafinėse miniatiūrose 
derina augmenijos elementus su 
daiktų simboliais atskleidžiančiais 

Specialiu JAV LB Kultūros tarybos žymeniu už ilga
meti — daugiau kaip 60 metu trukusi — vadovavimą 
Lietuvos Vycig taut iniu šokiu grupei. Premijų šventė
je bus pagerbtas Frank (Pranas) Zapolis. 

žmogaus pomėgius, asmenybę. Juos 
skiria įvairių šalių iškiliems meno, 
literatūros, kultūros, mokslo, gim
tojo krašto žmonėms, įvairioms 
organizacijoms, bibliotekoms. Kny
gos ženklai t ampa nepakartojamu 
meno kūriniu. J ie keliauja per pa
saulį dalyvaudami tarptaut inėse 
parodose ir bienalėse tiek JAV ir 
Kanadoje, plačiai pasižvalgo Euro
poje, neaplenkia Lietuvos, užsuka į 
Japoniją, Kiniją, Australiją ir su 
apdovanojimais, medaliais sugrįžta 
į Downers Grove ar Wisconsin val
stijoje esantį — ūkį-sodą, kur daili
ninkas, retų augalų mylėtojas ir 
puoselėtojas augina gėles, medžius, 
daro bandymus ir didžiuojasi iš 
Stelmužės ąžuolo gilės išaugusiu 
gražuoliu ąžuolu. 

Dailininkas V. O. Virkau prik
lauso Illinois Arts Counfiil ir yra 
Society of Arts and Letters, Ameri
can Society of Bookplate Collectors 
and Designers, American Horti-
cultural Society ir College Art As-
sociation of America narys, Tarp

tautinės ekslibrių kūrėjų draugijos 
narys, bendradarbiauja su įvairio
mis išeivijos leidyklomis — Lietu
viškos knygos klubu, Algimanto 
Mackaus knygų leidimo ir Ateities 
fondais, Lituanus, nuo pat Metme
nų gyvavimo pradžios buvo jų me
ninis redaktorius. Platus, erdvus 
veiklos ir meno laukas, nemažai 
dailininko V. O. Virkau kūrinių yra 
muziejuose, galerijose, privačiose 
kolekcijose, — o tarp daugybės su
kurtų knygos ženklų yra ir dviems 
Nobelio premijos l au rea tams — 
Czeslaw Milosz ir Josifui Brodskiui 
skirtieji. Dabar šie knygos ženklai 
plačiai žinomi. O Liūnės Sutemos 
ekslibryje įrašyta poetės eilutė — 
„Sniegui t irpstant renkuosi vietą — 
mano šešėlis nori žydėti" yra labai 
artima paties autoriaus kūrybai. 
Norisi tikėti, kad Čikagos meno 
mylėtojai dar galės susipažinti, vėl 
prisiminti dailininko V. O. Virkau 
kūrinius lietuviškojo meno salėse. 

Laima Krivickienė 

.Amerikos Lietuvių balsas 
Radijo premijos laureatas 

/ / 

W;""': An.mirt * •—>•-•")•'•"* 

Lietuviško ba l so " radi įo valandėlės i lgamet is vadovas ir o r o g r a m u direktorius 
Kaz.n Coge j :s su Det ro i t ^o apv'šnkes va 'dvbos o',rrr,. Rammfa vilkiene. 

Jono Urbono nuotr. 

P ieš „Amerikos Lietuvių bal-
o" įsteigimą, dar Antrojo pa-

saulino karo metu, Detroite 
veikė lietuvių radijo pusvalandis, 
tvarkomas prokomunistiškai nusi
teikusių lietuvių. Detroito lietuviai 
patr iotai ir sumanesni veikėjai 
pasiryžo uždaryti melų skleidimo 
lizdą. Patriotinės radijo valandėlės 
steigėjų susirinkime 1945 m. rug-

r1 pjūčio 12 d. nutar ta radijo pusva

landį pavadinti „Amerikos lietuvių 
balsu" ir pavesta pirmininkui tar t is 
su radijo stotimis. Organizacinius 
darbus bedirbant, sąlygos padikta
vo turėti nuolatinį radijo klubą, ku
ris rūpintųsi radijo valandėlės išlai
kymu, jos parengimu ir būtų už
registruota valdžios įstaigose. Tam 
buvo įsteigtas „American Lithu-
anian Voice, Inc.", Amerikos Lietu
vių balso radijo klubas. 

file:///Villiams
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ALB radijo klubas net rukus 
pasirašė sutartį su WJLB radijo sto
timi ir pirmoji „Baltic Melodies", nes 
tuo laiku kitaip nebuvo galima pa
vadinti. Programa buvo transliuota 
1945 m. rugsėjo 8 d., 7:30 vai. vaka
ro. Taigi ALB radijo klubas ir „Lie
tuviškas balsas" radijo programą 
pradėjo 61-mus darbo metus - su 
sąlyga - „no politics" ir transliuoja
ma per šeštąją radijo stotį. 

Per tuos 60 metų veiklos metus 
keitėsi programų redaktoriai, pra
nešėjai, klubo pirmininkai, tik ne
pasikeitė „Lietuviško balso" progra
ma. Buvo sunkių finansinių laikų. 
Vienu laiku ALB radijo klubo valdy
ba posėdžiavo kas savaitę. Jeigu ne-
atsinešdavai gavęs aukos, tai turė
davai savo penkinę „pakloti". Apie 

1985-tus metus man, rašanč iam 
šias eilutes, kilo sumanymas pasi
telkti jaunimą. Sugalvota - padary
ta. Aš tvarkiau programą, o jauni
mas skaitė . Pasisekimas didelis. 
Vieną Vasario šešioliktosios progra
mą, įskaitytą jaunimo, nusiunčiau 
JAV Lietuvių Bendruomenės kon
kursui. Konkurso valdyba įvertino 
kaip unikalią programą ir paskyrė 
premiją. Taigi ir iki šiol programai 
talkina jaunimas. Prieš 20 metųj ie-
jos buvo gimnazistai-gimnazistės, 
tai šiandien visi-visos baigę aukštu
osius mokslus ir sukūrę šeimas. 
Nuo 1990 m. papildė pranešėjų eiles 
trečiabangiai. Jie mielai talkino, bet 
gyvenimo sąlygoms keičiantis, pasi
keitė ir trečiabangiai. 

Kazys Gogelis 

Romualdas Kriaučiūnas 
Žurnalisto premijos laureatas 

Ilona Ciapaitė 
Teatro premijos laureatė 

Ilona Ciapaitė 

Ilona režisūrą pradėjo studijuoti 
O. Sukackienės Pedagoginėje 
mokykloje, Marijampolėje. 1990 

m. studijas tęsė Klaipėdos Muzikos 
akademijoje Choreografijos ir teatro 
fakultete (kurso vadovas doc. Gedi
minas Šimkus, aktorinio kurso dės
tytojas, Klaipėdos dramos teatro 
aktorius Darius Meškauskas). Aka
demiją baigė 1995 m. su dviem 
diplominiais darbais , parodytais 
Marijampolės municipaliniame dra
mos teatre. 

Pabaigusi studijas, Ilona Kauno 
Muzikos akademijoje dėstė teatrinę 
fechtuotę solistams, Noreikiškių vi
durinėje mokykloje dirbo užklasinio 
darbo organizatore, Kauno rajono 
kultūros skyriuje meno vadove. Nuo 
2002 m. yra JAV LB Kultūros tary
bos teatro trupės „Žaltvykslė" reži
sierė. Su šia grupe pastatė tris spek

taklius: Žemaitės ,,Trys mylimos" 
(2002), T. Williams „Pasmerkti na
mai" (2003), U. Segliš „Kampelis" 
(2004). Žemaitės „Tris mylimas" lie
tuviai galėjo pamatyti Detroit, MI, 
Cleveland, OH, ir Pasaulio lietuvių 
centre, Lemont, IL. Tennessee Wil-
liams spektaklis buvo parodytas 
New York lietuviams žiūrovams. U. 
Segliš „Kampelis" 2004 lapkričio 27 
d. dalyvavo XI teatro festivalyje, 
ruoštame JAV LB Kultūros tarybos 
Čikagoje, kur laimėjo keturis apdo
vanojimus: už geriausią režisūrą, ge
riausią scenografiją, geriausią de
biutanto vaidmenį ir geriausią mo
ters vaidmenį. 

2005 m. gruodžio 3 d. scena iš
vys Augustino Griciaus komediją 
„Palanga". 

V.B. 

Dr Rom-2 cas Kriaučiūnas 

Siekdamas supažindinti su dr. 
R. Kriaučiūno asmeniu, nau
dojuosi leidiniu „Išeivijos lie

tuviai", kur yra pateikti trumpi jo 
biografiniai duomenys. 

Gimė 1936 metais Lietuvoje, 
1958 m. Roosevelt universitete Či
kagoje gavo psichologijos bakalauro 
laipsnį. 1958—1960 metais JAV 
kariuomenės ligoninės Ft. Gordon, 
GA psichinės sveikatos klinikos ad
ministratorius, 1961—1969 metais 
klinikinis psichologas Illinois valsti
jos psichinės sveikatos departamen
to ligoninėse. 1962 m. Roosevelt 
universitete įgijo magistro laipsnį, 
vėliau St. Louis, MO, Washington 
universitete filosofijos daktaro laip
snį klinikinėje psichologijoje. Nuo 
1969 metų Psichinės sveikatos cent
ro Lansing, MI, vyriausias psicholo
gas, nuo 1971 metų dar ir Michigan 
universitete E. Lansing klinikinis 
profesorius. Paskelbė daug moksli
nių straipsnių anglų ir lietuvių kal
ba įvairiais psichinės sveikatos 
klausimais. Priklauso eilei profesi
nių organizacijų, yra ėjęs pareigas 
jų tarybose. Veiklus ateitininkas, 
1967—1970 metais Ateitininkų fe
deracijos generalinis sekretorius, 
komisijų, parengusių Jaunųjų atei
tininkų ir Moksleivių ateitininkų 
sąjungos programas, vadovas. 
1981—1984 metais Dainavos jauni
mo stovyklos tarybos pirmininkas, 
jubiliejinio leidinio, skirto Dainavos 
30-čio sukakčiai, redaktorius. Ilga
metis JAV LB Lansing apylinkės 
valdybos pirmininkas, buvęs JAV 
LB Tarybos narys, 2001—2003 me
tais JAV LB Krašto valdybos vykdo
masis vicepirmininkas. Dr. Kriau
čiūnas yra buvęs daugybės profesi
nių konferencijų dalyviu — moksli
niu pranešėju, paskaitininku lietu
vių organizacijų suvažiavimuose bei 
lietuvių Mokslo ir kūrybos simpo
ziumuose. 

Lino Johansono nuotr. 

Lietuvių žu rna l i s tų sąjungai 
priklausantis, dr. R. Kriaučiūnas 
nuo 1957 metų yra parašęs 566 
straipsnius, recenzijas, pasisaky
mus, suredagavęs šešias knygas bei 
leidinius. Jo publicistika buvo išs
pausdinta 44 skirtinguose leidiniuo
se, 31—me leidžiamam lietuvių kal
ba ir 13-oje anglų kalba. Nors pa
grinde jis bazuojasi bendradarbiavi
mu lietuvių išeivijos periodinėje 
spaudoje, jo s traipsniai ta ip pa t ran
da kelią į JAV mokslinius leidinius. 
Paskutiniaisiais metais dr. Kriau
čiūno žurnalist inis produktyvumas 
ypač sustiprėjo. Per praėjusius tre
jus su puse metų spaudoje buvo išs
pausdinta 221 straipsnis. 

Straipsnių temat ika yra viena 
iš pagrindinių žurnalisto R. 
Kriaučiūno stiprybių. J i s ne

užsidaro vien t ik jo turimo profesi
nio pasiruošimo — psichologo tema
tikoje. Didžioji dalis jo rašinių yra 
apie visuomeninį gyvenimą, jauni
mo tautinį bei religinį auklėjimą, 
derinimą paž iū rų gyveniman iš
vestų sk i r t ingų kar tų , jungimą 
bendrai veiklai skirtingų emigraci
nių „bangų", tautiečių telkimą po 
Lietuvių Bendruomenės ir išeivijoje 
veikiančių ideologinių organizacijų 
skėčiais. J is nesipuikuoja pasiren
kamų temų atžvilgiu. Tuo pačiu, 
jam neegzistuoja dėkingos ir nedė
kingos temos. J i s rašo veiklos kore
spondencijas, recenzuoja išleistas 
knygas, spaudoje pateikia pokal
bius su į takingais asmenimis, pra
veda anket ines apklausas bei jas 
analizuoja. Rašymas jam teikia ma
lonumą, tačiau straipsnių temų pa
rinkimą jis riša su žurnalistine pa
reiga išeivijoje stiprinti lietuvybę ir 
išugdyti dorą krikščioniškų pažiūru 
lietuvį. 

Algimantas Gečys 
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Antanina Kolupailaitė-Bulotienė 
Tautinių šokių premijos laureatė 

Antanina Bulotienė 

Gimė 1928 m. gegužės 5 d. 
Kaune, jauniausia prof. Ste
pono Kolupailos duktė . 

1939 m. Kauno „Aušros" mergaičių 
gimnazijoje Kotryna Marijošienė 
mokė tautinius šokius „Gyvatarą" 
ir „Rugučius" pirmam pasirody
mui. 

1944 m. visa šeima pasitraukė 
į Vokietiją, apsigyveno Kempten 
mieste. Amerikiečiai paskyrė lietu
viams Pilies kareivines — „Schlos-
skaserne". Buvo per tūkstantis lie
tuvių: be mokyklos, tuoj susidarė 
meno ansamblis, tautinius šokius 
mokė A. Riaubienė. Taip pat buvo 

siuvimo, juostų audimo, lietuviškų 
lėlių gaminimo pamokos ir t.t. 

1949 m. su vyru Ju l iumi apsi
gyveno South Bend, Indiana , kur 
tėvai j au buvo įs ikūrę. Atsirado 
daugiau naujai atvykusių lietuvių, 
sudarė šokėjų grupę, prie kurios 
prisidėjo lietuvių kilmės Notre Da-
me universiteto s tudenta i ir lietu
vaitės iš Čikagos, kurios studijavo 
St. Mary's College. Mus kviesdavo 
j mokyklas, įvairių organizacijų 
renginius. Repetavo tėvų namelyje. 
Mama skambino p ianinu šokiams, 
mokė dainų ir kalėdines giesmes. 

1967 m. vyro darbovietę perkė-

2004 m., 22-osios, JAV LB Kultūros tarybos premijų laureatai. Iš kairės: Lietuvių 
fondo Tarybos ir pelno skirstymo komisijos p i rm. Kęstutis ječius, įteikęs premi
jas; JAV LB Kultūros tarybos p i rm. Marija Remienė; laureatai: Muzikos — „Da i 
navos" ansamblio vadovas muz. Darius Polikaitis; Teatro — aktorė Audrė Budry
tė; Dailės premijos — Giedrė Zumbakienė; Tautinių šokių — Rasa Poskočimiene; 
Radijo — Algis Zaparackas; Žurnalisto — Bronius Juodelis. Šių metų (2005) Pre
mijų šventė vyks Jaunimo centre lapkričio 27 d. , sekmadienį. Pradžia 3 vai. po
piet. 

lė į New Jersey. Apsigyveno neto
li New York, vaikai — Rimas 10, 
Aldutė 8 metų, lankė Maironio mo
kyklą. Jadvyga Matulaitienė mokė 
taut in ius šokius, statė vaidinimus. 
Buvo proga prisidėti prie skautų 
veikimo. 

1973 m. teko persikelti į Con-
necticut, netoli Waterbury. Skau
čių seserija paprašė perimti Wa-
terbury tuntą. Pamačius didelį būrį 
jaunimo, maždaug 13-18 metų am
žiaus, sudarė tautinių šokių grupę 
„Ratelis". Repeticijos būdavo kiek
vieną sekmadienio pavakarį, jauni
mas labai uoliai lankė, buvo geri 
šokėjai. 1974 m. kovo 3 1 d . „Rate
lis" šoko VVaterbury Kaziuko mugė

je, po to dar buvo pakviesti ir šoko 
9 kartus, 1975 metais — 15, 1976 
m. dalyvavo V Šokių šventėje Či
kagoje, be to, šoko įvairiose vieto
vėse 18 kartų, 1977 m. — 12 kar
tų. 

1978 m. vasario mėn. reikėjo 
keltis į Denver, Colorado. Po kelių 
savaičių Denver šokių grupė „Rū
ta" pakvietė vadovauti ir paruošti 
šokėjus VI TŠŠ 1980 m. Nuo to 
laiko „Rūta" dalyvavo visose šven
tėse, iki šiol turėjo per 90 pasirody
mų. Mes, vadovai, džiaugiamės TŠ 
instituto rengiamais kursais Dai
navoje. Tai yra nepaprastai svar
bus ramstis vadovams. 

A.B . 

Antanas Skridulis 
Muzikos premiios laureatas 

Muzikas Antanas Skridulis 

Chorvedys ir vargonininkas, 
Klaipėdos Muzikos mokyk
los auklėtinis, Lietuvos gim

nazijos muzikos mokytojas. Vėliau 
Miunchene mokė lietuvių pabėgė
lių stovyklos gimnazijose, vadova

vo stovyklos chorui. 
Čiurlionio ansamblio vienas iš 

chormeisterių ir akompaniatorių. 
1954 m su Baliu Pakštu drauge 
įkūrė Čikagos lietuvių moksleivių 
meno ansamblį ir jam vadovavo. 

Buvo Marąuette Parko ir Brid-
geport lituanistinių mokyklų an
samblių vadovas. 

1955 m. trejus metus studijavo 
Romoje JPontificio Instituto di Mu-
sica Sacra". Grįžęs net 23 metus 
vadovavo Cicero Šv. Antano lietu
vių parapijos chorui, kurį paruošė 
dviem dainų šventėms (1971 ir 
1978). 

Nuo 1983 m. gyvena Daytona 
Beach, FL, kur suorganizavo ir te
bevadovauja „Sietyno" chorui, su 
kuriuo giedojo bažnyčiose, Dainų 
šventėse ir dar vis pasirodo tauti
niuose renginiuose. 

Faustas St ro l ia 
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Visa nereua atiauo dainavimui 
Pokalbis apie gyvenimą dainuojant su Operos ir baleto teatro solistu, prof. Virgilijaus Noreikos 

studijos stažuotoju Arūnu Dingeliu, kuris rengiasi vykti j Čikagą ir Bostoną koncertuoti. 

Arūnas, 35-erių metų menininkas, nemažai 
sėkmingų metų praleidęs verslo sferoje, 
staiga tapo dainininku. Buvo „ r imtas" 

žmogus, diplomuotas ekonomistas, baigęs Vil
niaus universitetą, turėjo gerai apmokamą dar
bą — buvo buhalteris, komercijos direktorius ir 
pagaliau firmos direktorius — ir staiga viską me
tė, ir pasinėrė į meno bedugnę. 

— Kodėl muzika, kada j i a tė jo į J ū s ų 
gyvenimą? 

— Tai tėvelių įtaka. Esu vilnietis, būdamas 
vaikas turėjau galimybės dainuoti „Ąžuoliuke". 
Pažįstamų muzikų šeimos patart i tėveliai, ma
tyt, pamatę tam tikrus muzikinius duomenis , 
tiesiog atvedė į vaikų chorą. Baigiau „Ąžuoliu
ko" muzikos mokyklą. Mano pažintis su muzika 
prasidėjo būtent čia. „Ąžuoliukas" m a n e paveikė 
labai smarkiai. Pirmasis mano mokytojas buvo 
maestro Vytautas Miškinis. Tiesą pasak ius , porą 
metų teko padirbėti ir prie ankstesnio „Ąžuoliu
ko" vadovo Hermano Perelšteino. Da inavau net 
tik chore, bet ir vaikų grupėje buvau ir solistas. 
Dainavau aukštu balsu — diskantu gerus pen
kerius metus. Su „Ąžuoliuku" teko daug koncer
tuoti, pabuvoti Sovietų Sąjungos respublikose, 
nes kitur mūsų ir neišleisdavo, teko būti didžio
sios Maskvos, Sankt Peterburgo (tuometinio Le
ningrado) scenose. 

— J ū s giminėje v i enas t o k s b a l s i n g a s , 
ar savo t a l en tą pave ldė jo te? 

— Mūsų visa giminė dainuojanti: ir iš ma
mytės, ir iš tėvelio pusės. Manyčiau, kad tai tęs
tinumas, nors profesionalų buvo vienas ki tas . 
Senelis iš tėvelio pusės, dzūkas nuo Varėnos, su
kūręs net savo dūdų orkestrą. Mamos pusė — 
dainingi žemaičiai. Jos giminėje yra buvusių pro
fesionalų dainininkų, kiti dainavo mėgėjiškuose 

estradiniuose ansambliuose. Tokios mano šak
nys ir aš jas labai myliu. Turiu garbę tęsti jų pra
dė tus darbelius. 

— Kokią m u z i k ą a t l i eka te ir kokią 
m ė g s t a t e ? 

— „Ąžuoliukas" buvo mano abėcėlė ir ten 
viskas buvo sudėliota į maestro Vytauto Miš
kinio daineles, rašytas vaikams. Būdamas 14-
metis solistas dainavau netgi su Virgilijumi No
re ika ir Juozo Domarko simfoniniu orkestru (ku
rio antras is dirigentas buvo Gintaras Rinkevi
čius), atlikome Šenderovo oratoriją. Tai buvo ma
no pirma pažintis su prof. V. Noreika. Profe
sorius buvo labai nustebęs, kai parodžiau jam 
nuotrauką iš to koncerto. Tokia, matyt, likimo 
galia buvo — susitikti dar kartą. Dabar su juo 
susitikom jau visai kitame lygmenyje, mat aš da
bar stažuojuosi Nacionalinio operos ir baleto te
a t re Vilniuje veikiančioje prof. Virgilijaus Norei
kos operos studijoje. Tobulinuosi ka r tu su kitais 
šešiais solistais, baigusiais Muzikos akademiją. 
Kadangi aš nesu baigęs, tai mane po perklausos 
pr iėmė išimties tvarka. Šiuo metu j au esu pa
rengęs „Dalios" premjerą, sudainavęs Jurgelio 
partiją ir dabar rengiame P. Čaikovskio operą 
„Eugeni jus Oneginas". Ten atliksiu Lenskio 
vaidmenį. Tokie gyvenimo iššūkiai, o mano po
mėgis yra dainuoti ir populiariąją klasiką, t.y. 
lengvesnio žanro muziką. Tarkim, nuo Šaba-
niausko iki mūsų dienų kompozitorių kūrinių — 
Algimanto Raudonikio, Vytauto Viržonio, kuris, 
beje, rašo nuostabius kūrinius — harmonizuoja 
ir kur ia romansus, tik apie tai daug kas net neži
no. Labai miela dirbti su tuo žmogum ir kartais 
at l ikt i jo kūrinius. Darbas su Virgilijum Noreika 
ir Vytautu Viržoniu — tai mano muzikos univer
sitetai . 

— Įdomu, kodėl įvyko toks lūžis Jūsų 
gyvenime? Juk turėjo būti kažkoks postū
mis. 

—Tai buvo apie 1997—uosius. Į chorą, ku
riame dainavau, atėjo solistas Algirdas Janutas , 
padirbti su vaikais. Tikrino jų balsus ir paklau
sė, gal kas iš vyrų norėtų pasitikrinti. Nuėjome 
keliese. Mano draugui pasakė, kad jau per vėlai 
dainuoti. Mane patikrinęs paklausė: „Ar nenorė
tum gyvenimo iš pagrindų pakeisti?" Pasakiau, 
kad nelabai galiu, nes turiu darbą, šeimą. Po to 
dar buvo toks atsitikimas: paskutinėje darbovie
tėje — vieno vakarėlio metu draugai paprašė 
padainuoti. Padainavau, klausytojų reakcija bu
vo netikėtai palanki ir man kilo mintis — o gal iš 
to kas nors iš tiesų gali išeiti? Aš nežinojau, kad 
turiu kažkokį balsą, turiu galvoje — vyrišką bal
są. „Ąžuoliuke" j au buvau dainavęs vyrų chore, 
bet kaip solistas tame amžiuje nedainavau. To
kių minčių net nebuvo, aš tikrai maniau, kad ne
turiu balso. Paprastai, kai berniukų balsai kei
čiasi, jie tampa žemesni. Štai pavyzdys — kul
tūros ministras Vladimiras Prudnikovas. Jis bu
vo nuostabus diskantas, o dabar nuostabus bo
sas. Operos chore yra baritonų, kurių balsai vai
kystėje buvo aukšti. 0 kad diskantai galėtų būti 
tenorais, man neteko girdėti. Kai pats paban
džiau imti aukštąsias natas pajutau, kad galiu, 
tai pasirodė kaip koks apreiškimas. 

Kai sugriuvo mano šeima, tada ir nutariau 
viską keisti. Prisiminiau kur kreiptis, kad galė
čiau tobulintis. J i s rekomendavo operos daini
ninkui Liudui Norvaišui, o šis Virgilijui Norei
kai. Dabar visą energiją atiduodu dainavimui. 

Audronė V. Škiudaitė 

L E I D I N I A I 

Naujos knygos apie stresą pristatymas 
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS 

Apie 120 detroitiškių spalio 30 
d., tuoj po šv. Mišių, sugūžėjo 
į Dievo Apvaizdos parapijos 

svetainę. Ten vyko prof. dr. Jus t ine 
Pikūno ir prof. dr. Aldonos Palujans-
kienės naujausios knygos. Stresas -
Atpažinimas ir įveikimas sutiktu
vės. Jas rengė parapijos taryba, ku
riai sumaniai pirmininkauja Birutė 
Bubienė. Ji prof. J. Pikūnui įteikė 
raudonų rožių puokštę ir tarė įva
dinį žodį. 

Knygą aptarė prof. dr. Algis 
Norvilas, specialiai atvykęs iš Čika
gos. Jis prisipažino, kad prof. J. Pi-
kūnas buvo jo idealas, pastūmėjęs 
pasirinkti tą pačią profesiją. „Prof. 
Pikūnas yra vienas produktyviausių 
psichologų. Vėliausioje knygoje j is 
įdomiai jungia mokslo žinias su 
gyvenimu". Paminėjo, kad knyga su
sideda iš trijų dalių: stresas ir stre
soriai, stresas asmenybės raidos po
žiūriu ir streso įveikimo būdai. Kny

ga įdomiai jungia Amerikos ir Lie
tuvos žmonių pa t i r t i s . Duodama 
daug pavyzdžių. 

Prof. A. Norvilas švelniai primi
nė, kad lietuviškai stresas yra įtam
pos būsena. Ta būsena apjungia 
j au smus , elgesį, fiziologinius simp
tomus. Paminėjo, kad streso sąvo
kos puoselėtojas buvo Hans Selye. 
J i s pabrėžė organizmo tendenciją 
sprukt i ar kovoti. Stresas gali būti 
ir geras, nes j is yra natūra lus daly
kas. Reikia išsiaiškinti, kur stresas 
prasideda ir ku r yra normalaus gy
venimo dalis. 

Stresas gali kilti iš išorės (pvz., 
ar t imo sutuoktinio mirtis) arba būti 
vidinis. Labai svarbus paties žmo
gaus įvykio interpretacija, dalyko 
įvertinimas. Streso pasekmė - orga
nizmo išsekimas, a tsparumo suma
žėjimas, depresijos padidėjimas. As
mens paveldas irgi turi įtakos į stre
so išgyvenimus. Laimei, yra būdų 
su stresu dorotis, jį mažinti. Pami
nė t a muzika , m a n k š t a , mityba, 

socialiniai ryšiai. Moderniame gyve
nime išorinis ritmas yra sumažėjęs. 
Jį turi pakeisti vidiniai ritmai. Kny
goje aptar iama ir vaistų rolė streso 
tvarkymui. 

Tvarkantis su stresu, keistina 
galvosena. Skatintina meditacija. 
Naudotina autogenetinis būdas -
vaizduotės būdu save nuraminti. 
Taip pat svarbu praktikuoti pažan-
ginį atsipalaidavimą. Šių priemonių 
poveikis yra fiziologinis ir dvasinis. 
Prisiminta, kad atlaidumas ir kant
rybė ugdo sielą. Tai keletas įdomes
nių aptarimų iš knygos pristatymo. 

Atsidėkodama už puikų knygos 
pristatymą, Birutė Bublienė 
prof. A. Norvilui įteikė Dievo 

Apvaizdos parapijos istorijos knygą 
ir raudoną rožę. Prie mikrofono 
pakviestas prof. J. Pikūnas savo 
žodžiui. Jis dalyviams priminė, kad 
ap ta r t a knyga turi du autorius. 

Nukelta į 6 psl. 

W*Vf*V*V**VWHWWfPIW 
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Savo naujosios knygos sutiktuvėse 
spalio 3 d. Dievo Apvaizdos lietuvig 
parapijos Kultūros centre, Southfield, 
Ml, kalba prof. dr. Justinas Pikūnas. 

Jono Urbono nuotrauka. 
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Knyga 
apie 
stresą 
Atkelta iš 5 psl. 

Antroji autorė yra prof. Aldona 
Falujanskienė Lietuvoje. 

Savo apžvalgoje prof. J . Pikū-
nas pristatė savo lietuvių 
kalba išleistas knygas ir psi

chologinius testus. Pirmoji knyga 
lietuvių kalba buvo Nuo asmens 
iki asmenybės, išleista Ateities lei
dyklos, Chicago, 1990 metais. Ją 
redagavo Gražina Kriaučiūnienė, 
kuri šios popietės renginyje kaip 
tik dalyvavo. Dr. Algio Norvilos 
pastangomis, tos knygos 700 eg
zempliorių pasiekė Lietuvą ir buvo 
perduoti Švietimo ministerijai, ku
ri šią dovaną paskleidė po Lietuvą. 

Antroji knyga lietuviškai buvo 
Asmenybės vystymasis: Kelias į 
savęs atradimą, išleista 1994 me
tais. Visa šios knygos laida - 1,000 
egz. - buvo išparduota per keletą 
savaičių! 

Trečioji knyga buvo tuo pačiu 
pavadinimu, bet buvo daugiau ne
gu antrosios knygos papildymas. 
Prisidėjo antroji autorė - prof. Al
dona Palujanskienė. Šį kartą iš
leista 3,000 egzempliorių. 1998 
metais pasirodė Meilės psichologi
ja. Jos buvo išleista 3,000 egz. 

T rūks t an t mokomosios me
džiagos magistro ir doktorato sie
kiantiems, buvo paruošta ir 1992 
metais išleista Rorschacho inte
gruotojo tyrimo sistema. Knygą 
apie platų dr. J. Pikūno gyvenimą 
paruošė dr. Aldona Vasiliauskienė. 
Tai stamboka, 380 puslapių turinti 
knyga Mokslo ir idealo keliu, iš
leista 2000 metais. Prie lietuviškų 
tekstų sąrašo prof. J . Pikūnas dar 
paminėjo jo sukurtą ir per eilę me
tų tobulinamą PGS testą. 

Po autoriaus pranešimo buvo 
keletas klausimų, bet iš to neužvi-
rė jokių karštų diskusijų. Buvo tei
gusių, kad svetimžodis „stresas" 
galėtų ir turėtų būti sulietuvintas. 
Pabaigai. Birutė Bublienė padėko
jo knygos aptarejui, knygos auto
riui, vaišes suorganizavusiems 
Laimutei ir Romui Maziliauskams, 
ir gausiai atsilankiusiems. Ji taip 
pat paminėjo, kad prof. Pikūnas su 
žmona Regina už savaitės grįžta į 
Hawaii salas, kur jų laukia šilta 
saulutė, ošiantis vandenynas, am
žinai bežydintys gėlynai ir bestre-
sinis gyvenimas. 

Kiek suprantu, havajiečiai ne
turi žodžių nei „Labas," bei „Sudie" 
sąvokoms išreikšti. Toms progoms 
jie naudoja visiems žinomą posakį 
„Aloha!" Taigi, „ALOHA!", mieli 
Justinai ir Regina! H 

Prof. Justino Pikūno naujausios KH>COS sutiktuvėse Die.c Ao.azdos lietuvių parapijos Kultūros centre, Southfield, Ml , 
spalio 3 d. :š Kairės: parapijos klebonas kun. Ričardas Repšys prof. a r Ronuaiaas Kriaučiūnas paraci jos laryoos pirm. 
Birutė Bublienė, prof. dr. Justinas Pikūnas r p ro f dr. Algis Norvilas. 

j ono Urbono nuotrauka 

Vidinė kelionė į rudenį 
PRANAS VISVYDAS 

Ne visas poeto Donaldo Kajo
ko, Nacionalinės premijos 
1999 m. laureato , knygas 

skaičiau. Turiu rinktinę Meditacijas 
ir rinkinį Mirti reikia rudenį. Nese
niai gavau LRS leidyklos Vilniuje 
šiemet išleistą Kareivis pavargo nu
galėti, su spontaniškais Jū ra t ė s 
Stauskaitės škicais viršeliuose, pri
menančiais prieš kokį pusamžį išei
vijoje Leono Lėto iliustracijas. 

Taupus, laisvas yra D. Kajoko 
stilius - lyg savaime, be vargo suei
liuoti posmai, trumpi fragmentai -
rimti ar džiugūs, kažkaip aiškiai ve
dantys į paslaptį, į Rytų, Vakarų, jo 
paties išmintį. Net dingtelėjo min
tis, ar nėra Kajokas lietuvių kalba 
japoniškai ir kiniškai rašant is bar
das. Tolygiai kaip Ezra Pound, jau
nystėje sugebėjęs anglų kalba origi
naliai kurt i eilėraščius kinų ir 
Provanso jausenomis. Teikti didelę 
reikšmę moteriškai sielai. 

Tad stabtelėkime prie moterų. 
Manau, jog dažnas, pasauline poe
zija besidomintis žino, kad Rainer 
Maria Rilke poetinę karjerą supo 
kul tūr ingų moterų vainikas . Ne 
vien gerbėjų ir skatintojų, bet, kas 
itin svarbu, pasiturinčiųjų globa. 
Nurodysiu bent kelias: Lou And-
reas-Solome, grafienę Margot Siz-
zo-Norris-Crouy, kunigaikš tytę 
Marie von Thurn und Taxis Hohen-
lohe. Šioji žmonijos literatūros is
torijoje reikšminga tuo, kad jos dos
numo dėka Rilke ir parašė Duino 
elegijas, nepaisant tuomet siautusio 
I pasaulinio karo ir didžiulių politi
nių permainų. Politika Rilke buvo 
atokus dalykas. Artima tik poezija, 
dailė, ir tai mylinčių moterų siela. 
Jis ir paskyrė savo monumentalius 
kūrinius joms: Duino elegijas kuni
gaikštytei Marie von Thurn ir Orfėjo 
sonetus - numirusiai mergaitei Ve
rai Ouckama Knoop, kurios nėra net 
matęs, pažinojo tik motiną. 

Žinau, kad Lietuvos kultūringų 
moterų palankumu džiaugiasi ne 
vienas poetas. Regiu soste Justiną 

Poetas Donaldas Kajoką; 

Marcinkevičių - jo kūriniai, pilni 
žmogiško gerumo ir meilės Lietuvai, 
tapo neišdildomi moterų auditori
joje, mėgstančioje dainingą lyrizmą. 
O D. Kajoko ryšys yra filosofinis ir 
religinis. Čia nūdieniam darviniz
mui ar agnostikai vietos nėra. Čia 
tikima Dievu, Viešpačiu, Buda ir 
angelais. Ne juokais Donaldą Ka
joką pavadinsiu lietuviškuoju „gu
ru". Jis puikiai žino savo įtaką 
dvasingoms moterims. Štai eilėraš
tyje „Trečia naktis" (p. 69) pabudęs 
negali užmigti, nori „išskaistinti 
sielą", ir tvilkteli mintis: „toji mer
gina kuri mėgsta / mano poeziją po 
vidurinės ketina / eit vienuolynan". 
Puikiame eilėraštyje: namai?" vėl 
jaunuolės vaizdinys: „ir ežeras pa
leis iš glėbio tą mergaitę / kuri antai 
tarp medžių spurda lyg žuvis" (p.86) 

Yra čia ir kinų „mergaitė, vardu 
Zhuangsi" (p. 12), su kuria užmez-
giamas linksmas pašnekesys apie 
žuvis. Yra ir vakaras, atėjęs ir 
nutolęs „žingsneliais moters ar va
gies" (p. 20), su įsimintina išvada: 
„vieni aplanko o kitų ilgies". Su
prantama, dailiosios lyties. Yra ir 
nepakantus suabejojimas depresija 
sergančios eilėraštyje „moteris o gal 

Nuotr.Vytauto Tamoliuno 

apie sielą" ( p. 26). Jam, idealistui, 
nesvarbu, kad mokslinė medicina 
kitoniškai žiūri į sielą, (psichę) ir 
kad yra moterų, kaip ir vyrų, links
tančių į politiką ir į dorą materialis
tinę gerovę (jei to nebūtų, sustotų 
fabrikai, visur įsigalėtų nedarbas). 
Todėl e i lė raš t i s „Politika" (p.60) 
tampa moralisto priekaištais pasi
turinčiai išeivių dukrai: Jos tėvai iš 
Lietuvos / palikę tėvynę nelaimėje", 
o ji - „dievaži, / t ikras šūdmaišis". 

Tai t ik nežymi išimtis šioje pa
lyginti skaisčioje lyrikoje. 
Nūdien ne t ir dvasingam poe

tui kyla ūpas drėbti ne itin kvapnią 
metaforą. Šią išimtį nurodo net ir jo 
gerbėja Nida Gaidauskienė, labai 
palankiai ir išradingai aptarusi Ka
joko knygą rašinyje „Šešetas uo sep
tintą nuomario rudenį" (LM. 2005. 
IX. 16). Tas „uo" yra dvibalsis. Ten 
pat spausdinamas ir Ingos Urbana
vičiūtės rašinys „Paslėptoji Donka-
joko magija". Stebina mane šių dvie
jų recenzenčių išsimokslinimas ir 
įgūdis išgliaudyti tai, kas man prag
matiškos būklės nuolat, veikiamam, 
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Aukštumos kelia dvasia 
ALFREDAS GUSČIUS 

Niekada negali pasakyti, kad 
jau tur i a iškiai apibrėžtą 
žurnalistinių temų ratą, kad 

rašysi tiktai apie tai , ką gerai iš
manai: išbandymu ir naujove man 
tapo Edmundo Ganusausko apy
braižų knyga Aukštumos. Ši knyga 
- apie lakūnus ir lėktuvus, taigi, 
apie tą sritį, apie kurią mažai teiš
manau, o ir aukščių, atvirai pasa
kius, bijau. Tačiau tokį aiškų trūku
mą gal kiek kompensuoja žingeidu
mas, bandymas suprast i kitokius 
žmones, įsijausti į jų padėtį, min
timis susikeisti vietomis. Mintys, 
vaizduotė, svajonės — nuostabūs, 
universalūs žmogiškieji „prietaisai", 
padedantys bailiams pavirsti drą
suoliais, silpniems galiūnais ir pan. 
Smalsumas „nuskraidina" daug kur 
- ir prie sostinės Baltojo tilto pažiū
rėti, ar Jurgis Kairys pataikys pra
lėkti po jo patilte, ir į šventes, kur ar 
Rolandas Paksas, ar Vytautas Lape
nas, ar kiti oreiviai išdarinėja cirko 
akrobatams prilygstančius „nume
rius". 

Kiekviena* gera knyga paliečia 
kažkokią slaptą stygą tavo viduje ir 
tu, perskaitęs ją, pasijunti (kad ir 
trumpam laikui) kitokiu - atsinauji
nusiu, praturtėjusiu kitų patirtimis. 
Žinau, kad niekada neišmoksiu ne 
tik skraidyti, bet ir šokinėti iš para
šiuto, gal neišmoksiu nugalėti ir 
aukščio baimę, tačiau savo menka 
dvasia pajutau, kad E. Ganusausko 
- profesionalaus žurnalisto - Aukš
tumos iš tikrųjų kilstelėjo ir intelek
tualine, ir emocine prasmėmis. Pats 

Kelionė 
Atkelta iš 6 psl. 

ilgainiui nutolo į religines ar egzis
tencialistines ūkanas . Taip subtiliai 
analizuoti nesugebu. Abi atidžiai 
skaitydamas, sužinau, kokį įspūdį 
joms spėju, ir kitoms kultūringoms 
lietuvėms, daro įvairias dvasines 
sąsajas kaupianti Kojoko poezija. 

Vėl perskaičiau Viktorijos Dau
jotytės esė „Poezija nėra tik poezi
ja", kur ji gvildena Kajoko lyrikos 
meditacines vertybes, prasmes, fo
netinį grožį. Čia tiek įdomių atodan
gų, daugiausia teigiamų. Įsivaiz
duoju, kaip gerai jautėsi lyrikas, tai 
skaitydamas. Todėl rinkinyje jis ir 
skiria profesorei lyg atsaką - veiks
mažodžių bendračių eilutėmis sus
tatytą, laibą verlibrą, pavadintą -
„kitoks ruduo, arba bendraties pas
laptingumas." (67 p.) Rasi, gyveni
me galime daug, daug ką daryti. Ir 
ruduo gali būti „kitoks // kaip atsis
veikinimas / su mirtimi". Tuo jis at
sisako ankstesnės — „mirti reikia 
rudenį" nuostatos. Nemanau, kad 
truizmą - ruduo dera mirusiųjų at
minimui - reikia priminti vos 50 
perkopusiam „karvedžiui pavargu
siam nugalėti". 

~T^W»%mĖ&*^ ** 

taJIk SlsfJTlp 

Skraidant kaip niekur kitur atsiskleidžia žmonių būdas 
- juk kaip skraidai, taip ir gyveni. 

Aukštumų autorius yra daug skrai
dęs, Kyviškių, Pociūnų, Karmėlavos 
oro uostai jam seniai yra tapę an
traisiais namais , o akrobat inio 
skraidymo meistrai - pašaukimo 
broliais. Autentiškumas, o daug kur 
ir dokumentiškumas, yra svarus 
knygos garantas, sakantis, jog pa
teikiamais faktais gali visiškai 
patikėti. 

Manau, kad apie Aukštumas 
rašys aviacijos is torikai , 
apie lėktuvus ir akrobatinį 

skraidymą gerai išmanantys spe
cialistai. Juos sudomins knygoje 
esantys faktai apie akrobat inio 
pilotažo Lietuvoje pradžią, sudė
tingą jo vystymąsi, lėktuvų techni
nę—inžinerinę raidą, apie tarpukario 
nepriklausomos Lietuvos aviacijos 
ir aviatorių būklę, pirmųjų oro 
laivyno vadų, karininkų, bandytojų 
bei akrobatų likimus. Kaip įžangoje 
rašo dr. A. Liekis, ši E. Ganusausko 
knyga sudarys pagrindą VGTU A. 
Gustaičio aviacijos ins t i tu to ir 
Mokslotyros centro rengiamai Lie
tuvos aviatorių enciklopedijai. 

Gerai, kad knyga yra dvilypė, 
tenkinanti ir tikslumo, istoriškumo, 
ir literatūriškumo, psichologiškumo 
šalininkus. Jeigu kam labiau į rebu
są panaši liks specifinė lakūniško 
mąstymo kalba („Stovykloje turė
jome naują lėktuvą J a k - 5 2 800509 
borto Nr. 09. Tai buvo pirmos skrai
dymų savaitės šiuo lėktuvu. Atrodo, 
viskas taip pat, kaip ir J a k - 1 8 A, 
bet čia uždėti apkrovos mechaniz
mai ant vairų, kurie grąžina vaira-
lazdę į neutral ią padėtį /... / 
Kažkuriuo bandymo metu vaira-
lazdė atsipalaiduoja ir juda norma
liai. Paskui žemėje nei technikai, 
nei mes patys nesugebėjome, išsiaiš
kinti priežasties, nors lėktuvas buvo 
pert ikrintas, ir apkrovos mecha
nizmai perrinkti. Priežastis paaiš
kėjo tik po katastrofos - J a k - 5 2 

pasvirus statmenai ant sparno, 
aukščio vairo svorio kompensatorius 
kliuvo už lėktuvo konstrukcijos ele
mentų" p.61), tai tasai tokį stiliaus 
„diskomfortą" galės kompensuoti 
štai tokiais l i teratūriniais skirs
niais, pasižyminčiais subtiliu žmo
gaus sielos pažinimu, giliu filo
sofiniu gyvenimo apmąstymu: „Kai 
netikėtai prisimenu nelaimę, beveik 
visada nukrečia šaltis. Kas yra 
gyvenimas? Gali šimtus kar tų 
klausti artimų ir pažįstamų, gali 
įsileisti vidun nepaliaujamą nerimą, 
tą neišsprendžiamą rebusą, neįme
namą mįslę ir ji kamuos, tačiau 
atsakymo nesulauksi. Taip vėl 
pagalvojau, prisiminęs, kiek, daug 
jam buvo duota - sveikos nuovokos, 
proto, gabumų, gerų būdo bruožų. 
Gyvenimas suteikė galimybių atsis
kleisti jo talentui, ir kai atrodė, jog 
iki viršukalnės trūksta žingsnio, tas 
pats gyvenimas bloškė jį į visišką 
bejėgiškumą, ilgą balansavimą ant 
nebūties ribos, merdėjimo išgyve
nimus, kai jautė, kad skrieja aplink 
nebūties smaigalį ir neturi jokios 
galios pasipriešinti tai išnykimo 
traukai" (p. 277). Tai - ištrauka iš 
didelės apybraižos apie dramatiško 
likimo lakūną Vytautą Lapeną, 
kuris Maskvos gydytojų ir savo 
nepaprastos valios dėka privertė 
atsitolinti mirtį, ir vėl, nors ir be 
vienos kojos ir be kairės rankos 
pirštų, sėdo prie akrobatinio lėktuvo 
vairo. Knygoje sudėta daug apy
braižų apie lakūnus, daugelis kurių 
žuvo jauni. Bet tie, kurie po lėktuvo 
katastrofų ar po neįveikto „suktuko" 
(pasirodo, didžiausio akrobatų bau
bo) išlikdavo gyvi, vėl, sugydę žaiz
das, ateidavo į oro uostą, vėl prašy-
davosi į ...padangę. Iš kur tokia jos 
trauka? Kaip paaiškinama priklau
somybė nuo aukštumų, nuo tų 
skraidymo aparatų, kurie tobulėda
mi vis dėlto nepašalina pastovios 
grėsmės. Knygos autorius tikriau

siai remiasi ir savo patir t imi, nors 
jos niekur neeksponuoja, kadangi į 
pirmą planą išveda savo apybraižų 
personažus, leidžia j iems plačiai 
atsiskleisti (kalbėti, mąstyti). Tarp 
jų ir moter ims l akūnėms , kurių 
„pasaulis gilesnis, jų išgyvenimai 
tikresni ir skausmingesni" ir kurios 
„su lėktuvais skiriasi sunkiau". Štai 
kaip minėtą priklausomybę bei ap
skritai „padangių psichologiją" pa
aiškino lakūnė Onutė Motiejūnaitė: 
„Nedažnai sus imąstydavau, kodėl 
patinka aviacija... Gal dėlto, kad čia 
tiek įvairovės: mokslas ir t ikslumas, 
emocijos ir roman t ika . Tokie, 
atrodytų, tarpusavyje nederantys 
k raš tu t inumai . . . Sk ra idan t kaip 
niekur ki tur atsiskleidžia žmonių 
būdas - juk kaip skraidai , taip ir 
gyveni. Aerodromuose vyrauja at
virumas ir pasitikėjimas, nes nera
šyti įs tatymai skelbia, kad nevalia 
meluoti ar ką nors nuslėpti - tai gali 
sukelti sunkių padar inių tiems, kas 
skrenda po tavęs. Atrodytų, kad tie 
žmonės yra perėję kažkokį ypatingą 
patikimumo testą. Visi yra akis į 
akį susidūrę su rizika. Gal todėl ir 
moka džiaugtis gyvenimu, žinoda
mi, kokia t rapi yra gyvybė ir kaip 
lengva ją praras t i . Gal todėl ir gy
venimas atrodo gražus ir niekada 
nenuobodus" (p. 245). 

Iki susitikimo su E. Ganusausko 
knyga nemaniau , kad padangės 
už tas emocijas ir už tą žmogiš

kąją romantiką ats i ima tokią aukš
tą kainą - dažna lakūnų akrobatų, 
lakūnų bandytojų, kosmonautų 
žūtis. Nenuvokiau ir to, kokiu sūriu 
prakaitu, kokio darbštumo ir kokių 
gabumų dėka pasiekiami tie mus, 
žeme judančius , t a ip jaudinantys 
oreivių-akrobatų skrydžiai žydroje 
padangėje, ta rpukalnėse , patiltėse. 
Skraidymo apara ta i reikalauja ga-
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lybės mokslinių žinių apie fizikinį 
pasaulį, bet gana daug ir apie... vidi
nį, t. y. apie patį žmogų, jo psicho
logiją, charakterį. Gražioje apybrai
žoje apie rusų kosmonautą Sergej 
Krikaliov („pirmasis rusų kosmo
nautas, neįstojęs į komunistų part i 
ją" - E. G.) pavaizduota žmogaus 
santykis su technika, neretai ne
patiklu*, kadangi kosminė realybė 
„iškreipia" savisaugos instinktą, o 
gyvenimas skafandre — ir daugelį 
tradicinių kūno pojūčių. Ekst rema
lios sąlygos paveikia psichiką, cha
rakterį, jos padaro įtaką ir pasau
lėjautai. Kosmonautai, kaip ir lakū
nai, pasižymi filosofiškesniu požiū
riu į pasaulį, į gyvenimą, į socialinės 
problemas. Sergej Krikaliov našiai 
kosminėje aviacijoje tebesidarbuoja 
ir šiandien, o mūsų „nusipelnęs la
kūnas bandytojas, vienintelis lietu
vis, turėjęs kosmonauto kvalifikaci
ją, Rimantas Stankevičius žuvo I ta
lijoje 1990 metų rugsėjo 9 dieną, 
aviacijos šventės metu demonstruo
damas naujausią sovietų naikintuvą 
Su-27" (p. 48). 

Knygos socialinis ir poli t inis 
fonas yra dvisluoksnis - pikantiška
sis ir liūdnasis. Sklaidant pirmąjį, 
daug kas nustebs sužinoję, kad tar
pukario nepriklausomos Lietuvos 
valstybės gyvavimo pradžioje, ka i 
daug kur, taip pat ir aviacijoje, buvo 
dedami pirmieji pamatai , lakūnai 
buvo baudžiami už tai, kad nepriėjo 
išpažinties ir nepriėmė Komunijos, 
kad vedė be vado leidimo. Užfik
suotas ir toks faktas: „1920 metų 
gruodžio 11 dieną Oro laivyno vadas 
generolas Juozas Kraucevičius išlei
do įsakymą, kuriuo rūsčiai išbarė 
'mirties kilpą' išrietusį le i tenantą 
Jurgi Dobkevičių. Ši diena įėjo į 
aviacijos istoriją, kaip akrobatinio 
skraidymo Lietuvoje pradžia" (p. 7.) 
Vartant antrąjį apima kitokia nuo
taika, nes čia sužinome apie atski
ras asmenybes, ir visą smetoninių 
laikų aviaciją ištikusią dramą. Ko
kia tai buvo neganda, sužinome iš 
apybraižos, skirtos tėvyninės aviaci
jos pradininkui , kons t ruk tor iu i , 
puikiam oreiviui, buvusiam Karo 
aviacijos štabo viršininkui ir kitų 
aukštų žinybų vadovui, A n t a n u i 
Gustaičiui. Tarp kitų šaunių žygių 
jam priklauso ir svarus indėlis į 
garsųjį 1934 metų vasaros trijų jo 
paties konstrukcijos lėk tuvų 
ANBO-IV skrydi aplink Europą. 
siekiant pagerbti prieš metus žuvu
sius Steponą Darių ir Stasį Girėną. 
Bet štai koks tragiškas posūkis jo 
biografijoje: „Okupantai t ikriausiai 
ir negalėjo sugalvoti didesnio pasi
tyčiojimo, kaip paskirti Antaną Gus
taitį Lietuvos aviacijos, kurią j is vi
są gyvenimą kūrė ir puoselėjo, likvi
davimo komisijos pirmininku" (p. 
140). Tai vyko 1940-ųjų rudenį, kai 
generolas Gustaitis dar vylėsi kaž
kokio stebuklo, deja, jo neatsit iko: 
po nesėkmingo bandymo 1941 metų 
kovo 4-ąją pabėgti į Vakarus jis bu
vo suimtas ir tų metų spalyje Rusijo
je likviduotas. 

Lietuva kar tas nuo karto gimdė 
puikius oreivius. Išimtimi nebuvo ir 

sovietmetis, kada, nepaisant slo
gaus politizavimo, prasiskverbusio 
ir į sportinės aviacijos sferą, į pa
dangę iškildavo lietuvaičiai, nuste
bindami savo talentais, „priversda
mi" pakoreguot i TSRS r inkt inės 
gretas . „Tačiau t ikrasis lietuvių žy
gis prasidėjo, kai akrobatikos pa
dangėje blykstelėjo perversmą 
aukštojo pilotažo sampratoje pada
riusio Stepo Artiškevičiaus žvaigž
dė" (p. 74). Tai buvo 1977 m. po me
tų sąjungos rinktinės stovyklą atėjo 
Jurgis Kairys, kiek vėliau Leonas 
Jonis , jo brolis Alfonsas, Vytautas 
Lapenas, Rolandas Paksas , Onutė 
Motiejūnaitė. 

Knygoje daug gražių, o kartais 
ir intriguojančių puslapių, apie jų 
skrydžius, apie jų indėlį į Lietuvos 
ir į pasaulio sporto aviaciją. Per
skaitęs Aukštumas, pradėjau dar la
biau gerbti tuos vyrus ir moteris, 
kur ie ir kurios drąsiai ir talentingai 
veržiasi į dangų, į kosmosą, kurie 
atskleidžia visais laikais dvasią gai
vinančias „ikariškąsias" žmogaus 
savybes. Perskaitęs geriau suvokiu, 
kodėl į aukš tumas veržėsi ir meni
ninkai - nus tebau sužinojęs, kad į 
Karo aviacijos mokyklą buvo įstojęs 
Balys Sruoga, kad garsiu lakūnu ta
po ir majoro laipsnį užsitarnavo dai
l ininkas Jonas Mikėnas, kad padan
gę raižė ir poetas Jonas Ratnikas. 

Gyvenu sostinės Lazdynų 
mikrorajone. Kartais gatve 
praeinantį , o dažniau Šv. Jo

no Bosko bažnyčioje besimeldžiantį 
matau nediduką, nuo senatvės kiek 
gunktelėjusį vyrą. Prieš keletą metų 
jį išvydau inžinieriaus, publicisto 
Algimanto Zolubo bute ir supažin
dintas sužinojau, jog tai garsusis la
k ū n a s Viktoras Ašmenskas (g. 
1912). Nudžiugau sutikęs jį ir E. 
Ganusausko Aukštumose. Autorius 
atsiliepia apie jį pačiais gražiausiais 
epitetais: „Aviatoriams Viktoras Aš
menskas - gyva aviacijos istorija, 
ryšys su jos herojais, žygiais ir pra
radimais. Šiandien tai atrodo jau 
beveik neįtikėtina - būti šalia žmo
gaus, rinkusio faneros gabalėlius 
Jurgio Dobkevičiaus krauju apšlak
stytoje žolėje, prie Vokietijos sienos 
pasitikusio 'Derlufto' lėktuvą su did
vyrių Stepono Dariaus ir Stasio Gi
rėno palaikais, priimdavusio Karo 
aviacijos viršininko, ryškiausio švie
sulio Antano Gustaičio patarimus"" 
(p. 108). Ir V. Ašmenskas neišvengė 
Sibiro lagerių, tik likimas jam buvo 
palankesnis. 1997 metais pasirodė 
s tambus jo veikalas, knyga Genero
las Vėtra, kurioje atsispindi ir jo pa
ties, ir pokario Lietuvos rezistenci
nė kova. 

Pr imindamas V. Ašmenską, tuo 
pačiu noriu pasakyti, koks turtingas 
E. Ganusausko knygos „vardynas", 
su kokiomis įdomiomis ir gražiomis 
asmenybėmis skaitytojas bus supa
žindintas , jeigu atsivers Aukštu
mas. 

Edmundas Ganusauskas. Aukš
tumos, Vilnius: Lietuvių t au ta , 
2005. Erfurto 34-36, Vilnius tel. 
2706456. 

•-

Atrasti istoriniai 
muzikos kūriniai 

Dar vis pasitaiko, kad į paviršių iškyla visai nežinomi 
arba dingę ir vėl atsiradę senesnio laikmečio kompo
zitorių sukurti kūriniai. 

Apie tokius, vieną dar visai 
nežinotą, tik pastaruoju lai
ku atrastą, Johan Sebastian 

Bach ir Ludwig van Beethoven kū
rinius buvo rašoma dienraštyje 
New York Times. 

Bach kūrinys, bevalant Du-
chess Anna Amalia biblioteką, Wei-
mar (Vokietija;, atsitiktinai buvo 
surastas dėžutėje, kurioje buvo su
rinktos ir sudėtos 18-to šimtmečio 
kalėdinės atvirutės. 

Laimingo sutapimo dėka, tas 
Bach kūrinys buvo išgelbėtas, kai 
jis, ka r tu su kitais svarbiais doku
mentais, iš bibliotekos buvo išneš
tas restauravimui. Priešingai, po 
poros dienų gaisrui sunaikinus bib
lioteką, jis ten būtų žuvęs ir apie jį 
niekas nebebūtų girdėjęs. 

Hartford universiteto prof. 
Christoph Wolf sako, kad neilgą 
sopranui, styginiams ir fortepijonui 
kompoziciją Bach sukūręs, būda
mas 28 m. Jis ją skyręs Saxso-
nyAVeimar kunigaikščiui Wilhelm 
Ernst, j am švenčiant 52-ąjį gimta
dienį. Tuo metu kunigaikščio dvare 
Bach ėjo dvaro vargonininko parei
gas. 

Antras, ne mažiau svarbus Be
ethoven veikalas buvo atras tas ne
toli Philadelphia, PA, esančioje 
evangelikų seminarijoje, jos vedėjui 
valant ir tvarkant bibliotekos kny
gų stalčius. Betvarkant apatinį 
stalčių, jis užtikęs natas , kurios, 
pagal muzikologų manymą, esan
čios pačiu svarbiausiu atradimu. 
Tai buvo Beethoven didelio veikalo 

„Grosse Fuge" fortepijono versijos, 
parašytos jo paties ranka origina
las. Skubotai 80-ies puslapių raša
lu parašytoje kompozicijoje, užra
šinėta įvairūs pasižymėjimai, pa
keitimai, o skersai bei išilgai pusla
pius, išbraukymai. Kartais visa tai 
atlikta taip energingai, kad vieto
mis net popierius pradurtas. 

Originalas buvo dingęs 115 me
tų. Muzikologų jis dar niekada neb
uvęs patikrintas. Atrastas „Grosse 
Fuge" originalas, š. m. spalio 13 d. 
Palmer teologijos seminarijoje 
Wynnewood, PA, per vieną pusdie
nį buvo parodytas. 

To originalo a t rad imu labai 
apsidžiaugė muzikologai. 
Jiems kiekvienas muzikos 

kūrinio originalas, o ypač šis, dar ir 
paties Beethoven ranka parašytas, 
suteikia galimybę ar t imiau pa
žvelgti į kompozitoriaus darbo 
metodus. Šis originalas muziko
logams rodo, kad jis ne taip kaip 
Mozart, kuriam kurt i „lyg iš pyp
kės" sekėsi, niekuomet nebuvo 
patenkintas ką parašydavęs . 
Beethoven su savo kompozicijom 
gerokai pasikankindavęs jas be to
bulindamas. 

„Grosse Fuge" (fortepijono ver
sija) originalas yra vienas iš pasku
tiniųjų Beethoven parašytų kompo
zicijų, jam jau visiškai klausos ne
tekus. Originalą bus galima pama
tyti lapkričio 16-19 d. Sothebys, 
New York, galerijoje. 


