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Jauna mokytoja Ona Dapkutė 1928 m. Los Angeles Šv. Kazimiero parapijos choras 1949 m. Viduryje - mokytoja Ona Razutienė. 

TĖVYNĖS MEILES, GIMTOSIOS KALBOS, 
GROŽIO IR KULTŪROS PUOSELĖTOJA 

Artėjant mokytojos Onos 
Dapkutės-Razutienės mirties 
20-mečiui, verta prisiminti šią 
veiklią ir labai nusipelniusią 
mokytoją, gyvenusią ir dirbusią 
ir Lietuvoje, ir išeivijoje. Apie ją 
vertėtų ne tik vyresniųjų kartų, 
bet ir Lietuvos jaunimui žinoti. 
Mokytoja Ona Razutienė buvo 
ne tik mokytoja ir kultūros 
veikėja, bet ir didelė savo 
Tėvynės patriotė. Tolimoje 
Kalifornijoje, Los Angeles 
mieste, Šv. Kazimiero lietuvių 
mokykloje mokydama lietuvių 
išeivių vaikus, sukūrė Jaunimo 
ansamblį, kuris mokykloje 
dainavo lietuviškas dainas, šoko 
tautinius šokius. Vėliau mo
kytoja Ona Razutienė įkūrė di
delį „Spindulio" jaunimo 
ansamblį ir tapo to ansamblio 
vadove. Šis lietuviškas išeivijos 
ansamblis su lietuviška daina 
pasirodė net keturiuose 
kontinentuose. 

Po mokytojos Onos Razutienės mirties an
sambliui vadovauja jos duktė Danguolė Razu-
tytė-Varnienė. Lietuvos ir JAV lietuvių dainų 

šventėse, Vilniuje vykstančiuose pasaulio lietuvių 
renginiuose dalyvauja ir ši jaunimo grupė. 

Amerikos lietuviai mokytojos Onos Razutienės 
atminčiai 1994 m. išleido gausiai iliustruotą 320 
puslapių leidinį apie jos gyvenimą ir veiklą. Knyga 
pavadinta: Ona Razutienė ir Los Angeles Jaunimo 
ansamblis, redaguota Valerijos Baltušienės. 

Gyvenimas ir veikla Lietuvoje 
Ona Dapkutė gimė 1908 m. gegužės 18 d., Ja-

kaičių kaime, Šilalės valsčiuje, Tauragės apskrityje, 
ūkininkų šeimoje. Baigusi pradžios mokyklą, 1921 
m. stojo mokytis į Šilalės progimnaziją, kurią baigė 
1924 m., po to įstojo į Tauragės mokytojų seminari
ją, ją baigė 1926 m. Pirmas jaunos mokytojos pasky
rimas - Didkiemio pradžios mokyklos vedėja ir mo
kytoja. 1931 m. perkeliama į Trūkiškių pradžios mo
kyklą, toms pačioms pareigoms ir, pagaliau, 1936 m. 
perkeliama į prestižinę Tauragės miesto V pradžios 
mokyklą, kur dirbo iki pat pasitraukimo iš tėvynės. 

Pradėjusi mokytojauti, Ona Dapkutė nesitenki
no vien tik mokytojų seminarijos atestatu. Ji lankė 
sporto kursus Palangoje, kūno kultūros ir tautinių 
šokių kursus Kūno kultūros rūmuose Kaune; muzi
kos, dainavimo, dirigavimo, vaidybinės plastikos bei 
grimavimo technikos kursus Šiauliuose. Kursai vy
ko vasaros atostogų metu. 

Didkiemio pradžios mokykloje, kurioje mokyto
javo 5 metus, mokytoja surengė keturias sporto ir 
dainų šventes, kurios buvo naujiena gilioje Žemaiti
jos provincijoje. Pagal jos pusseserės Bronės Gajaus-
kienės pasakojimą, Ona Dapkutė nustebino Didkie
mį puikiu dramos „Aušros sūnus" pastatymu, ku
riame vaidino vienas artistas iš Šiaulių ir B. Gajaus-
kienė. Visas kaimas, niekad tokių „stebuklų" ne
matęs, ilgai apie vaidinimą kalbėjo ir negalėjo 

atsistebėti jaunos mokytojos sugebėjimais kaimo 
mergeles ir bernelius taip išmokyti, sėkmingai juos 
išvesti į sceną. 

1929 m. vasarą parodė dar vieną veikalą, ketu
rių veiksmų dramą „Žvaigždės duktė", kuriame, ne
rasdama tinkamos artistės, vyriausią vaidmenį vai
dino pati. Pagal jos užrašą ant nuotraukos: „Tai bū
ta įspūdingiausio vakaro..." 

B. Gajauskienė prisimena, kad ne vien šokiais ir 
žaidimais, bet ir savo artimo gerove rūpinosi jauna 
mokytoja. Aplink Didkiemį, esantį tarp miškų ir pel
kių, visi kaimai buvo prasigėrę... Onai Dapkutei at
važiavus, po poros metų visoje apylinkėje vaizdas 
pasikeitė - girtuokliavimas labai sumažėjo. 

Perkelta į Trūkiškes, savo patyrimą Didkiemyje 
panaudojo ir čia: suruošė keturias sporto ir dainų 
šventes, pastatė kelis spektaklius. 

Jaunos mokytojos, jau ponios mokytojos Razu
tienės (1934 m. ištekėjo už Tauragės Ligonių kasos 
direktoriaus Antano Razučio), gabumai dar labiau 
išryškėjo Tauragėje, kur kasmet buvo rengiamos 
mokyklų Sporto ir dainų šventės. Jos mokykla šoko 
visa ir buvo pirmaujanti. 

Per tuos 8 metus, praleistus Tauragėje, Ona Ra
zutienė neapsiribojo vien darbu mokykloje. Ji tapo 
miesto Šaulių moterų sporto klubo vadove ir vado
vavo miesto 40-ties šokėjų grupei, kuri gražiai pa-

Nukelta į 2 psl. 

ŠIO ŠEŠTADIENIO PRIEDO 
PUSLAPIUOSE 

• Prisimenant Oną Razutienę 
• Daukantas ir senovės lietuvių 

piramidės • LRD 2006 m. 
aplinkraštis 



D R A U G O Š E Š T A D I E N I N I S P R I E D A S 2007 SAUSIO 6 d. 

GROŽIO IR KULTŪROS PUOSELĖTOJA 
Atkelta iš 1 psl. 

pasirodė tautinių šokių šventėje Kaune 1939 me
tais. 

1941 metais jos vadovaujamas Tauragės mies
to V pradžios mokyklos 150 mokinių choras aps
krityje laimėjo pirmą vietą. Plastinių šokių ir ba
leto grupė laimėjo pirmą vietą Kaune. 

Mokytojaudama Lietuvoje, priklausė „Tėvy
nės mylėtojų" draugijai, rinko ir užrašinėjo tauto
saką. Tas darbas jai buvo labai naudingas ateityje. 
Pagal liaudies dainas kūrė naujus šokius, pagal 
pasakas - vaidinimus. Nepamiršo ir liaudies pa
pročių: vestuvių, rugiapjūtės, Užgavėnių. Visuose 
jos pastatymuose jaučiama liaudies dainų, pasakų 
ir legendų įtaka. 

Savanoriška tremtis 
Ona ir Antanas Razučiai, laimingai išvengę 

tremties į Sibirą pirmosios sovietų okupacijos me
tu, antrajai artėjant, ilgai nelaukė, su skaudančia 
širdimi paliko gimtinę, jaukius namus ir, kaip dau
guma Lietuvos pabėgėlių, atsidūrė Vokietijoje. Tė
vynės praradimą nujautė jau 1942 m., užrašyda
ma ant mažutės gimtųjų namų nuotraukos: 
„Brangiausia Tėviške, nepamirštama Tu širdžiai, 
ypač tada, kada neteksiu Tavęs. Ir Tu, motinėle 
brangiausioji, amžinai gyva, amžinai gera ir nepa
mirštama". 

Bambergo „Displaced People", pasak Pulgį 
Andriušį — „Dievo paukštelių", stovykloje, nuo 
1944 iki 1949 metų, Ona Razutienė augino Vokie
tijoje gimusius vaikučius: Aloyzą ir Danguolę. Tai 
buvo svarbiausias jos darbas. 

Amerikoje: Los Angeles, Kalifornija 
Jaunystės draugės Adelės Deringienės ir jos 

vyro Stepo, anksčiau apsigyvenusių, kvietimu, 
Ona ir Antanas Razučiai atvažiavo į saulėtą ir šil
tą Kaliforniją, į Los Angeles miestą. 

Amerika tai Amerika, bet... o kur su mažais 
vaikais įsikurti? A. ir S. Deringiai ir jau prieš tre
jetą metų čia įsikūręs klebonas Jonas Kučingis, 
per pažintis surado dviejų kambariukų butą 
nedideliame name, kuriame gyveno dar kelios lie
tuvių tremtinių šeimos. 

Su darbais buvo dar sunkiau, ypač neturin
tiems amato ar praktiškos profesijos. Mokytojams, 
teisininkams, buvusiems valdininkams, karinin
kams darbų nebuvo. Kiekvienas ėmė darbą, kokį 

tik gavo. Aukštąjį moks
lą baigę, dirbo papras
tais darbininkais fabri
ke, siuvyklose, valė įstai
gų grindis ar fabrikų sar
gais buvo. 

Ona Razutienė su
sirado darbą USC (Pie
tų Kalifornijos univer
siteto) kavinėje. Anta
nas Razutis dirbo viso
kius paprastus darbus, 
kartais kapinėse duobę 
iškasdavo. 

Turėdama pastogę, 
susiradusi darbą studen
tiškoje aplinkoje, 0. Ra
zutienė susirūpino lie
tuviškuoju jaunimu. Tik 
įsidarbinus, tais pačiais 
metais Los Angeles Sv. 
Kazimiero parapijos kle
bono Jono Kučingio pa
kviesta, pradėjo mokyto
jauti lietuviškoje sekma
dieninėje mokyklėlėje, 
be jokio atlyginimo. Įsijungė į parapijos chorą. 

Atsirado nauja problema: ji gyveno pietinėje 
miesto dalyje, netoli savo darbovietės, o parapija 
buvo kitame didelio miesto gale. Susisiekimas mies
te autobusais sekmadienį buvo prastas. Gerai, kad 
atsirado geraširdžių lietuvių, turinčių automobi
lius, kurie vežiodavo ne tik mokytoją, bet ir moki
nius. 

Taip prasidėjo Onos Razutienės gyvenimas ir 
jos darbai Amerikoje. 

„Pamilusi tėvynėj Lietuvoj mokytojos darbą, 
jaunas širdeles, jaučiuosi laiminga galėdama ir 
čia, toli nuo tėvynės, mokyti vaikučius, jaunimą 
savo kalbos ir diegti jaunose širdelėse tėvynės Lie
tuvos meilę. 

Žinodama, kiek daug reikšmės lietuvybės iš
laikymui turi savo kultūros puoselėjimas sveti
mam krašte, pradėjau mokyti lietuviškų dainų, 
žaidimų bei šokių. Dainos ir tautiniai šokiai - juk 
tai mūsų kultūros apraiškos ir didžiausias ginklas 
prieš nutautėjimą. Per dainas stiprėja lietuviška 
dvasia, o šokiai linksmina ne tik savus, bet ir sve
timtaučius", - užrašų įžangoje rašo Ona Razutie
nė. 

Iš tų kelių sakinių aišku, kad ji turi įgimtą pa
šaukimą mokytojauti: vaikai per dainas išmoksta 

šauges Loc A'-gHes Jau"ir~o ar samblis vos telpa scenoje 1974 m. 

Onos Dapkutės ir Antano Razučio vestuvinė nuotrauka 1934 m. 

ir ilgiau atsimena naujus žodžius, taria juos be 
svetimo akcento. įsigijusi praktikos Lietuvoje, ži
nojo, kad vien tik mokytis, repetuoti ilgainiui at
sibosta, praeina entuziazmas - būtinai reikia kur 
nors pasirodyti. Pradėjus mokslo metus rugsėjį, 
Ona Razutienė su savo mokiniais parengė puikią 
Kalėdų eglutės programą. Po šio pirmojo žingsnio 
scenoje - Motinos diena, mokslo metų užbaigimo 
ir kitos šventės. Ėmė plaukti pakvietimai į muges, 
universitetus, mokyklas, įvairius festivalius. Ir 
taip Lietuvos jaunimas išėjo iš parapijos ribų į pla
čią amerikiečių visuomenę, garsino Lietuvos var
dą. 

Klebono Jono Kučingio pastangomis įsteigus 
Šv. Kazimiero parapijinę mokyklą, nuo 1958 m. ji 
vedė lituanistines pamokas, įjungdama visus lie
tuviukus į šokių grupes ir jaunimo chorą. 

1971 m. prie ansamblio įsteigė lituanistinius 
kursus, kuriuose, jos pakviesti, dėstė: poe£as Ber
nardas Brazdžionis, rašytoja Alė Rūta, pedagogas 
žurnalistas Juozas Kojelis, žurnalistas Ignas Me
džiukas. 

Parapijinėje mokykloje Ona Razutienės dirbo 
28 metus. Pritrūkus lietuvių vaikų, lituanistinės 
klasės buvo uždarytos 1986 metais. 

Apie turiningą Onos Razutienės gyvenimą ir 
veiklą Amerikoje, svarbesnius 
jos gyvenimo įvykius papasa
kosime kiek plačiau. 

Parapijinės mokyklos 
pašventinimas 

Los Angeles parapijos kle
bono Jono Kučingio pastango
mis 1949 m. įsteigta savaitga
linė lietuviška mokyklėlė buvo 
prisiglaudusi bažnyčios rūsyje. 
1956 m. senosios klebonijos pa
talpose buvo atidarytas Šv. Ka
zimiero parapijos mokyklos pir
mas skyrius. Bet tai buvo senas 
medinis, nedidelis pastatas ir 
nelabai tiko mokyklai. Tada kle
bonas sumanė statyti naują 
mokyklą. Mintis tapo realybe 
1960 metais. Kovo 20 d. buvo 
pašventinta nauja 8 skyrių pa
rapijos mokykla. Lietuvių kal
bą, istoriją ir kai kuriuos kitus 
dalykus joje dėsto Ona Razutie
nė, neapleisdama darbo nei sa
vaitgalinėje, nei darbo su jauni
mo ansambliu. 

Gruodžio mėnesį lietuvių 
mokyklos suruoštoje Kalėdų 
eglutės programoje dalyvavo 
jaunimo ansamblio baleto gru
pė, pašokusi O. Razutienės sti-
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lizuotą šokį „Metai". Po to mokiniai pa
rodė vieno veiksmo vaizdelį „Kalėdų do
vanos". Mokytoja Ona Razutienė į ren
ginį įjungė veik visas gyvąsias lietuviš
kas atžalėles - iš viso per 60. „Jau regis 
12 metų, kai veik visiems mokyklos pa
rengimams vadovauja mokytoja O. Ra
zutienė. Ir tik tas jos darbo įvertinti ne
įstengia, kas jo nemato", - rašė apie tai 
Čikagos dienraštis Draugas. 

Plečiasi lietuvių ansamblio veikla 
Plėtėsi Los Angeles jaunimo ansam

blio sudėtis. Jame repetavo jau per 80 
dalyvių. Įsijungė labai gabi pianistė 
Raimonda Apeikytė, kompozitoriaus 
Broniaus Budriūno mokinė; visapusiškai 
talentingi Gediminas Gudauskas, 
Saulius Gudauskas, Rasa Draugelytė, 
Algis Draugelis, Irena Žukaitė, Rimas 
Žukas. 1962 m. birželio 3 d. pirmą kartą 
Jaunimo šventės dalyviai, neišsitekę 
parapijos salės scenoje, tautinius šokius 
išvedė į kiemą. 

Ne per seniai atvykusi į Los Ange
les, rašytoja Alė Rūta-Arbienė jau buvo 
įsitraukusi j Jaunimo ansamblio bendra
darbių gretas. Šį kartą ji paruošė vai
dinimui Maironio „Raseinių Magdę" ir 
pati sure-žisavo. Kita koncertinė dalis buvo jau 
nemažas choras, kuriam vadovavo Ona Razu
tienė. Dar skambino pianinu Raimonda Apeikytė. 

Mokyklos kieme pirmą kartą buvo atlikti tau
tiniai šokiai, ritminiai ir plastiniai judesiai, para
das ir žygiavimas į „Gedimino pilį". 

Jaunimo ansamblis pasaulinėje 
New York parodoje 

1964 metai prasidėjo įspūdinga Užgavėnių 
švente, arba, kaip vietos lietuviai vadindavo -
,,blynų baliumi". Jis vėliau tapo kasmetiniu ir 
daugumos mėgstamu. Buvo surinkta per 200 dole
rių ansamblio kelionės išlaidoms į New York pa
rodoje įvyksiančią Dainų ir šokių šventę. Tam 
buvo pradėta rimtai ruoštis. Prieš tai birželį vyko 
VIII Los Angeles lietuvių jaunimo šventė. Šventės 
pelnas skirtas grupės kelionei į tautinių šokių 
šventę New York. Organizacinio tėvų komiteto 
pirmininke buvo išrinkta A. Dūdienė. 

Į New York traukiniu važiavo 26 šokėjai ir dvi 
palydovės: O. Razutienė - vadovė, V Kazlauskienė 
- padėjėja. Aplankė sostinę Vašingtoną, Baltuo
sius rūmus, Lietuvos atstovybę. 

Lietuvių diena New York įvyko rugpjūčio 
mėn. 23-ąją. Rytojaus dieną buvo pakviesti pasi
rodyti Pasaulinėje parodoje. „Pasisekimas buvo 
užtikrintas, ansamblio šokėjai to niekada nepa
mirš", - prisimena Ona Razutienė. 

Lietuvos Nepriklausomybės 50-mečio 
minėjimas 

Ona Razutienė visur spėjo: dėstė dviejose mo
kyklose (parapijinėje ir šeštadieninėje), kelias gru
pes mokė tautinių šokių, mokė ir vadovavo jau
nimo ir vaikų chorams. Švenčiant 50 metų nepri
klausomybės paskelbimo jubiliejų Vasario 16-tąją, 
atsivežė 50 ansambliečių ir mokyklos mokinių, pa
sipuošusių tautiniais rūbais prie Los Angeles ro
tušės. Keliant Lietuvos trispalvę, sugiedojo Tautos 
himną, pasiklausė miesto mero S. Yorty ir Lietu
vos gen. konsulo dr. J. Bielskio sveikinimų ir ... at
gal į mokyklą, kur tęsė minėjimo programą. 

Po savaitės Šv. Kazimiero parapijos salėje 
įvyko tradicinis „blynų balius", organizuojamas 
O. Razutienės kiekvienais metais. 

Trečioji Tautinių šokių šventė 
1968 m. liepos 6 d., šeštadienį, generalinė šo

kėjų repeticija Čikagoje. Visas atskiras grupes 
reikia sulydyti j vieną darnų vienetą. Po varginan
čios repeticijos dar tą pat j vakarą - pokylis. Org. 
komiteto pirmininkė Ona Gradinskienė, konsulai 
dr. Petras Daužvardis ir J. Žmuidzinavičius pa
gerbė šokių mokytojus, jiems įteikė simbolines do
vanėles. 

Liepos 7 d., sekmadienj, amfiteatras pilnas 

Parapijinės ir šeštadieninės mokyklos mokiniai ir mokytojai 1964 m. 

žmonių. Grojant kompozitoriaus Broniaus Bud
riūno maršą „Ei jaunieji", į salę įžygiavo 1,500 šo
kėjų. Tūkstantinės publikos minios nesiliovė plo
jusios, net maršo negalima buvo girdėti. Į šventę 
atsilankė dvi prezidento Richard Nixon dukros ir 
buvusio JAV prezidento Dvvight Eisenhower sū
nus. Programą vedė aktorė Aldona Eretaitė, prof. 
Juozo Ereto duktė, puikiai kalbanti lietuviškai. 

Šokta daug tautinių šokių. Suaugusius keitė 
vaikai. Po jų išsitiesė milžiniškas 28 grupių „Ma
lūnas". Publikos plojimai be galo. Ona Razutienė 
savo dienoraštyje rašė: „Iš jaunų krūtinių išsiver
žia 'Apsaugok Aukščiausias' ir Lietuvos himnas. 
Tai malda ir pasididžiavimas, pažadas ateičiai, 
priesaika tėvynei Lietuvai! įspūdis neišdildomas. 
Daug kam išspaudžia ašarą. Kur mes? O kur Lie
tuva? Ir, rodos, čia pat pasigirsta atsakymas: ji 
mumyse, ji jaunime, atsiliepianti poeto Brazdžio
nio žodžiais: Aš čia - gyva, aš čia - gyva.'". 

Jaunimo ansamblio dvidešimtmetis 
1969 metais išaugęs skaičiumi ir kokybiškai 

brandus ansamblis sulaukė 20-ties metų. Per tra
dicinį „blynų balių" programoje dalyvavo 100 šo
kėjų. Dukros Danguolės Razutytės baleto grupė 
atliko naują baletą „Žiemos naktis". Pasirodė du 
chorai: vaikų ir jaunimo. Šoko visos trys grupės: 

vaikų, jaunių ir jaunimo. 
Per tokį masiškumą O. Razutienė, ansamblio 

vadovė, sugebėdavo išryškinti dėmesio vertus jau
nus talentus. Pirmą kartą pasirodė Polikaičių mu
zikalus trejetas. 

Vienu ar kitu būdu pasirodymui suorganizuo
ti talkino kompozitorius B. Budriūnas, mokytoja 
O. Gustienė, studentė D. Razutytė, dekoratorius 
A. Žaliūnas. Šia proga buvo aptarta būsimo jubi
liejaus programa. Ansamblio dvidešimtmečio mi
nėjimas numatytas birželio 28 ir 29 d. 

Birželio 28 d. šventė prasidėjo pokyliu Shera-
ton West viešbutyje. Dalyvavo ir sveikino susirin
kusius Lietuvos gen. konsulas dr. J. Bielskis, Lie
tuvių Bendruomenės Krašto valdybos pirm. Bro
nius Nainys. Meninę programą atliko solistai, 
deklamuotojai ir Rūtos Skiriūtės šokėjų grupė. 
Gėlėmis pagerbta ilgametė mokytoja Ona Razu
tienė. Programos pranešėja - jos dukra Danguolė. 

Birželio 29-ąją, iškilmės prasidėjo tuoj pat po 
pamaldų Šv. Kazimiero parapijos bažnyčioj. Para
pijos salėje buvo eksponuojami menininkų darbai. 
Iš ten visi skubėjo į Santa Monica auditoriją, ku
rioje ir įvyko sukaktuvinė jaunimo šventė. Susi
rinko per 800 žmonių. Ją atidarė JAV LB tarybos 
narys poetas Bernardas Brazdžionis: 

Nukelta į 6 psl. 

Jaunimo ansamblio vadovybė 1971 m. Pirmoje eilėje iš kairės: D. Razutytė, I. Šepetytė: antroje: G. Gudauskienė, 
O. Razutienė. O.Barauskienė, A. Polikaitis. 
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auka n tas ir senovės 
lietuvių piramidė 
P

raėjusią vasarq su keliais bičiuliais nuvykome į gana keistą ekskursiją - į Tauragnus, 
pas inžinierių ir rašytoją Silvestrą Sinku. Kelionės priežastimi tapo mus pasiekusi žinia, 
esą Silvestras, besidomėdamas istoriniu Simano Daukanto palikimu, jo Būde senovės 

lietuvių ir žemaičių rado aprašytą senovės lietuviu šventyklą - piramidę (su visais matme
nimis!), kažkada stovėjusią Vilniuje, Šventaragio slėnyje. Ir pabandė Tauragnuose, savo 
kiemo viduryje, pasistatyti nedidelį jos modeliuką... 

Važiuodamas į Tauragnus, dėl visa ko įsimečiau videokamerą ir jau vėliau, 
peržiūrinėdamas fi lmuotą medžiagą, pamaniau, kad šis egzotiškas pokalbis gali būti 
įdomus ir platesniam Lietuvos žmonių ratui. O ką gali žinoti - gal kokiam verslininkui, 
skulptoriui ar kaimo turizmo specialistui, turinčiam tautinių ir dvasinių ambicijų, kada nors 
kils noras visa tai pastatyti kokioj nors gražioj Lietuvos vietoj? Ir parodyti, kokios mūšy 
krašte senovėje egzistavo nuostabios sakralinės architektūros formos, kaip jos veikė. 
Neatsitiktinai jos primena M. K. Čiurlionio nupieštą pagonišką aukurą (keturšonę piramidę), 
dekoruotą Zodiako ženklais. 

Vytautas V. Landsbergis 
Si manas Daukantas 

— V V L.: Įdomu būtų sužinoti -
kaip, iš kur ši piramidė atsirado Jūsų 
kieme? Kaip ji atsirado Lietuvoje? 

— S. S.: Žinot, aš t ruput į rašau fan
tastiką. O rašant fantastiką, visada 
norisi surasti kokį nors įdomų faktą, 
kad paskui galėtum ji interpretuoti. 
Buvo a r nebuvo, patikės a r nepatikės 
skaitytojas — tai jau jo reikalas, bet 
aš stengiuosi padaryti taip, jog skaity
tojas tikėtų, kad-būtent taip ir yra. 

Taigi, esu parašęs trejetą knygelių, 
paremtų mitologiniais motyvais, dar 
vieną romaną — ten irgi yra duome
nų iš mitologijos, iš istorijos. Na, ir 
sugalvojau parašyti penktą knygą, 
siekiančią nea tmenamus Lietuvos 
laikus — apie lietuvius, apie mus, 
apie mūsų gentis. Ėmiau studijuoti 
istorinius šaltinius ir netikėtai Si
mono Daukanto knygoje Būdas seno
vės lietuvių, žemaičių ir kalnėnų ra
dau parašyta, kad praeito tūkstant
mečio pradžioje Vilniuje, Sventara-
gyje buvo išardytas ten stovėjęs me
dinis aukuras . Daukan tas rašo: 
,,Šventaragio aukuras, turėjęs dvy
lika laiptų. Kožnas laiptas turėjęs po 
keturias pėdas su viršum aukščio. 
Pats aukuras turėjęs devynias pėdas 
aukščio, o trisdešimt septynias kur
pes platumo ketvirtainyje, kurio vir
šus tauro ragais apkaišytas buvęs. 
Aukštis aukuro nuo apačios iki vir
šaus turėjęs dvidešimt septynias pė
das. Kiekvienas laiptas buvo paskir-

Silvestras Sinkus 

tas kiekvienam dangaus ženklui". 
Tai perskaitęs, aš, būdamas inži

nierium, ėmiau ir pasibraižiau visa 
tai ant popieriaus, išvertęs į mūsų 
metrinę sistemą. Šitaip susiprojekta-
vo aukuro išvaizda, apačioje turinti 
maždaug keturiasdešimt keturių 
metrų pločio kvadrato kraštinės mat
menį. Statinys turėjęs būti apie devy
niolikos metrų aukščio. Pamačiau, 
kad aukuro būta laiptuotos piramidės 
formos su tuščiavidure taure viršuje. 

Simono Daukanto parašyta, kad 
statinys buvęs medinis, iš medinių 
rąstų. Ėmiau svarstyti — ir kas gi se
novėje galėjo tempti aukas aukojimui 
į tokį aukštį, po metrą? Paskui ten de
ginti, aukoti ožius arba gaidžius... Be 
to, medinis statinys pavojingas — gali 
sudegti, jeigu aukure sukursi ugnį, 
aukosi ožius. Ėmiau spėlioti, kokią 
dar kitą paskirtį galėjo turėti šis pa
statas? Ir, žvilgtelėjęs į statinio kons
trukciją, pagalvojau, kad jos pagalba 
galėjo būti išgaunamas akustinis re
zonansas. Tarkim — giedant sutarti
nes, garsas turėtų sklisti plačiai po 
apylinkes. 

Pasistudijavau, prisiminiau moks
lo studijų metus... „O kaip akustikoje 
tokie reikalai aprašyti — juk ten ir 
visos formulės yra?" — pagalvojau. 
Pagal tas formules primečiau ir išėjo, 
jog taurės viduje, parinkus vietą, iš
ties kiltų didelis garso rezonansas. 

Tos kvadratinės taurės kraštinė 
yra maždaug aštuoni metrai. Aštuoni 
metrai pločio, aštuoni aukščio - tarsi 
koks kubas. Jeigu ten dainuotum ar 
giedotum, būtų labai stiprus rezonan
sas. Bet tai — tik vienas stiprinimo 
laipsnis, nes garsas, leisdamasis laip
tais, dar labiau gryninasi! Taigi — 
garso banga, giedant viduje, kyla 
aukštyn, po to krinta laiptais žemyn į 
visas keturias puses ir skleidžiasi 
tarsi koks nematomas ratilas. Gal 
piramidė stovėjo kur nors ant ,,Stalo 
kalno" — ten tokia lygi vieta? Gal ki
tur kur, šito negaliu pasakyti. 

Įsivaizduokite laiką, kada tylu 
Vilniuje... Arba kada visi jau užmiega, 
pašalinio triukšmo nėra ir tuomet 
švelni muzika bei giesmės vaikšto 
sapnų vizijomis... 

— V V L.: Tai, anot Jūsų, Simono 
Daukanto aprašytasis Šventaragio 
aukuras, arba keturšonė piramidė, 
yra savotiškas garsiakalbis? Garso 
stiprintuvas? 

— S. S.: Ūkiškai kalbant - taip. Tik jį 
reiktų dar patikrinti — tai padarysiu 
su prietaisais, laboratorijoje. 

Manyčiau, kad garsą ženkliai stip
rina net ir šis mažas maketas, kurio 
pagrindo kvadrato kraštinė tėra gal 
metras keturiasdešimt. Didelis au
kuras garsą stiprintų kokius penkio
lika tūkstančių kartų daugiau, negu 
šis mažiulis. Tai būtų pakankamai ga
lingas aparatas. Jeigu Vilniuj, saky
sim, būtų aukuras ir šalia jo iššautų 
patranka arba trenktų perkūnas ir jei 
pataikytų „ant natos", kuria „suderin
tas" ir aukuras, — tai sukeltų didžiulį 
trenksmą. Kad to neatsitiktų, reikėtų 
laiku uždengti viršų. 

Taigi, sugalvojau padaryti make
tą, pasiskaičiavau parametrus. Tiesa, 
nepasakiau dar, kad Vilniaus aukuras 
ypatingas tuo, jog jo perimetro ir aukš
čio santykyje yra\ tam tikras skai
čius... Tik dvi piramidės pasaulyje dar 
yra žinomos su tokiu santykiu — di
džioji Gizos piramidė Egipte bei majų 
piramidė Meksikoje, Saulės piramide 
vadinama. Tad mūsų aukuras yra tos 
pačios prigimties ir iš to paties civili
zacijos lygio, kaip buvusios Egipto ar 
Centrinės Amerikos civilizacijos. Gal 
netgi tie patys žmonės projektavo 
tuos dalykus, žinodami rezonanso 
paslaptį. Juk, kaip rašoma apie majų 
piramides, — esą pro jas sklinda labai 
graži muzika, labai gražus garsas su
sidaro, grojant ant laiptų. Skaičiau 
aprašymus, kad esama įvairių konst
rukcijų, įvairių laiptų piramidžių. Sis 
Daukanto aprašytas aukuras net ir 
savo išvaizda primena majų pirami
des. 

Ir tai dar ne viskas! Vilniaus au
kuro piramidė savyje slepia dar vieną 
„mažytę paslaptį". Jos parametrai sa
vyje slepia skaičių 0,618, o tai jau yra 
„aukso pjūvio" skaičius, jis įeina į va
dinamąją visatos harmonizavimo 
konstantą. Jeigu taip, tai toks stati
nys turėtų harmonizuoti žmonių san
tykius, gyvenimą, keisti elgseną — 
tiesiog nežinau. Čia jau prasideda 
mistika. 

— V V L: Tai gal reikėtų pabandyti 
aukurą kur nors atstatyti? Ar niekam 
nesiūlėte? 

— S. S.: Kai visa tai atradau ir atkū
riau, išties pagalvojau - o kodėl gi ne
atstatyti šito aukuro Vilniuje? Artėja 
Lietuvos paminėjimo tūkstantmetis, 

keturšonė piramidė buvo medinė — 
lėšų juk daug nereikia. Ir suspėti dar 
galima. Tada parašiau laišką Vilniaus 
merui, su išsamiu reikalo išdėstymu: 
„Kadangi Simonas Daukantas tokią 
ir tokią knygą rašė, taip ir taip, o iš
matavus pasirodė, jog tai gražus mu
zikinis aukuras, neskirtas kokiam 
nors ožių aukojimui. Jei buvęs prem
jeras ir prezidentas A. Brazauskas 
Lietuvos vardo tūkstantmečiui 'dova
noja' Valdovų rūmus, tai Vilniaus me
ras galėtų kaip dvasinę dovaną at
statyti protėvių laikų aukurą". 

Paskui gavau atsakymą iš Vil
niaus miesto plėtros departamento 
direktoriaus, kuriame parašyta, kad 
tai labai originalus, labai įdomus pa
siūlymas. Dėl garso rezonanso abe
jonių jiems, matyt, nekilo, bet sako — 
yra toks ir toks paveldo įstatymas ar 
miesto užstatymo straipsnis, pagal 
kurį tai pastatyti būtų keblu. Be to, 
pasimokyta ir iš Valdovų rūmų atsta
tymo, kad reikia visuomenės opinijos, 
archeologų tyrinėjimų, kurioj vietoj 
tiksliai stovėjo ir t.t.. Ir Vilniaus sa
vivaldybė siūlo imtis iniciatyvos pra
dėti diskusijas spaudoj, viešame vi
suomenės gyvenime. Vis dėlto, norė
damas šį klausimą pateikti rimtesnei 
diskusijai, pirmiausia nutariau paga
minti maketą. Štai ir pagaminau. 

Patikrinęs jį rezonansu, gavęs 
konkrečius techninius skaičius, vėl 
oficialiai kreipsiuosi iš naujo į Vil
niaus savivaldybę su šituo maketu ir 
brėžiniais, prašydamas, kad galbūt 
tiktų visa tai kur nors atstatyti. Štai 
ir visa istorija. 

— Aivaras Citronas: Daukantas ra
šė, kad aukuro viršuje dega šventoji 
ugnis, kažkokiu keistu būdu pastaty
ta, per kurią neužlyja lietus. Viršūnė 
yra pastatyta taip, kad ir vėjas trauk
tų, ir degtų ugnis. 

— S. S.: Skaičiau ir apie tą ugnį. Ma
nyčiau, kad toji ugnis nebūtinai galė
jo būti karšta. Tai galėjo būti energe
tinė, vaivorykštės ugnis, kuri tik tam 
tikrais momentais būna matoma. Tą 
reikėtų patikrinti ir pasižiūrėti. 

Man teko dalyvauti diskusijoje, 
kur buvo sakoma, kad ant Perkūno 
šventovės pamatų jau yra pastatyta 
Vilniaus katedra ir jos griauti never
tėtų. Sutinku. Esu susipažinęs su Ri-
vijaus kronika, su T. Narbuto, N. Kit
kausko ir kt. darbais. Juose nurody-
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tos proporcijos yra visiškai 
kitos, negu šios piramidės. 
Pasak V Urbonavičiaus, Šven
taragio slėnyje buvusios šven
tovės matmenys galėtų būti 
matuojamos sprindžiais, tai
gi, ji buvo maža. Daukanto gi 
parašyta labai aiškiai, kad 
aukuras stovėjęs Sventaragy-
je, t. y. kalne, ir matmenys yra 
pateikti visiškai kiti. Ant kal
no stovėjo kita šventovė, ki
tas „aukuras". 

— Aivaras Citronas: Yra 
aprašytas įdomus senosios 
statybos metodas - lietuviai 
raugdavo ąžuolą pelkėse, lai
kydavo ten po penkis šimtus, 
po tūkstantį, po du tūkstan
čius metų, kol pasidarydavo 
kaip akmuo. Vienas lietuvis 
prekiauja tokia mediena Lon
done, veža iš Baltarusijos — 
kvadratinis metras kainuoja 
maždaug du šimtus penkias
dešimt svarų. Medis — dau
giau kaip trijų tūkstančių me
tų senumo. Su deimantiniais 
pjūklais pjausto jį, nes papras
ti neima. 

— S. S.: Vertinant šiuolaiki
niu požiūriu, tai nebūtų prin
cipinis dalykas - statybinė me
džiaga ąžuolas, betonas ar ge
ležis būtų. Svarbu, kad nesi-
kraipytų, ir masę statinys tu
rėtų. Norint atstatyti origi
nalą, šita pastaba būtų itin vertinga. 

Akustikoje pagrindinį vaidmenį 
vaidina tikslūs bangų atstumai — 
tikslios briaunos, tikslus laipto dydis. 
Jeigu tiksliai padarysi, gali ir iš plytų 
pastatyti, gražiai suvedęs... Arba iš 
betono, arba - kaip egiptiečiai ar ma
jai - iš akmens. Jokio skirtumo. 

— V V L.: Sakote, kad jokio skirtu
mo, iš kokios medžiagos pastatyta... 
Netgi - iš kokio medžio? 

— S. S.: Nežinau. Gal ir gali turėti 
įtakos — ar tai ąžuolas, ar pušis, nes 
ir pačiu medžiu akustinės bangos 
sklinda. Šitą reikalą reiktų dar paty
rinėti, bet nemanyčiau, kad medis, 
kaip statybinė medžiaga, šiuo atveju 
gali turėti pagrindinę įtaką. Svarbu, 
kad jis nesikraipytų. Įsivaizduokit, 
statinys bus per keturiasdešimt met
rų, o medis juk susisuka. Čia jau inži
nierinis uždavinys būtų, kaip to susi
sukimo išvengti. 

Jei bandytumėm atstatyti „origi
nalą", tai, žinoma, reiktų statyti iš 
medžio. Galbūt net ir iš tokio suak
menėjusio medžio, apie kokį Aivaras 
minėjo. Bet pradžioj gal reikėtų iš vie
no medžio padaryt maketą, paskui iš 
kito, tada pažiūrėt kaip skambės — 
galgi skirsis rezonansas. 

Bet čia jau tolesnis klausimas -
būtina r imta diskusija: kaip statyt, iš 
ko? Kokia drėgmė, koks garso greitis 
per jį ir aplinkui sklis? Manyčiau, kad 
Lietuvos inžinierių sąjunga galėtų 
padėti išspręsti šitas problemas. Ten 
yra specialistų. 

— V V L.: Sakėte, kad vasarą kažko
kius garso pabandymus esat atlikęs 
su šiuo, mažuoju maketu? 

— S. S.: Na, taip. Sumontavau prie 
„Spyduolos" radijo aparato savadarbį 
garso generatorių, atlikau keletą ban
dymų ir jie patvirtino, kad, pasiekus 
tam tikrą dažnį, akustinis rezonansas 
piramidėje gaunamas itin intensyvus. 
Po to priešais piramidę pastačiau gar-

MŠventaragio aukuras, turėjęs dvylika laiptų. Kožnas laiptas turėjęs po 
keturias pėdas su viršum aukščio. Pats aukuras turėjęs devynias pėdas 

aukščio, o trisdešimt septynias kurpes platumo ketvirtainyje, kurio viršus 
tauro ragais apkaišytas buvęs. Aukštis aukuro nuo apačios iki viršaus 
turėjęs dvidešimt septynias pėdas. Kiekvienas laiptas buvo paskirtas 

kiekvienam dangaus ženklui". 

siakalbį su perkūnijos garso įrašais. 
Kol perkūnas grumėjo toli, ramiai 
valgiau obuolį, tačiau, kai driokstelė
jo garsų serija, akimirksniu prišokau 
ir išjungiau magnetofoną, nes pama
niau, kad terasos stogas nuvažiuos: 
mažylis aukurėlis garsą sustiprino 
tikrai efektingai. Po šio eksperimento 
piramidei iš karto uždėjau stogą, kad 
galėčiau apsaugoti namą jau nuo 
natūralios perkūnijos. Suvokiau taip 
pat, kad su maketu eksperimentuoti 
pastato viduje yra neleistina. 

Pastebėjau, kad prie piramidės 
sodriau želia žolė, gerėja savijauta. O 
ką gali žinoti, gal senovėj tokie stati
niai užtikrindavo aplinkinių laukų 
derlingumą? 

— V V L.: Gal ir žmonių sveikatą?... 

— S. S.: Hm... Gal... O gal ir ne... 

— Aivaras Citronas: Daukantas 
dar minėjo, kad ant kiekvieno laipto 
būdavo zodiako ženklai, kaip seno
vėje būdavo sakoma - „žvėrinės". Tas 
žvėrinės atvaizdas būdavo vaškinis ir 
jis būdavo sudeginamas. Ar tai gali 
turėti kokios nors įtakos rezonansui? 

— S. S.: Galėčiau pabandyt paekspe
rimentuoti su žvakėm, bet kol kas ne
noriu į tai veltis. Liepsna turi tam 
tikrą spektrą ir banginį dažnį. Rei
kėtų labai atsargiai eksperimentuoti 
su šiais reikalais, nes nežinia ant ko 
gali „užsirauti". Gali netikėtai net 
vaivorykštę „pasigaminti". Virš šitos 
piramidės... 0 jos poveikis gali būti ne
nuspėjamas. 

Kol kas daug neeksperimentuoju, 
nes šituo dalyku reikia užsiimti labai 
kruopščiai. Tai ketinu netrukus pra
dėti padaryti rimčiau — manau, kad 
kitą kartą, kai susitiksim, galima bus 
plačiau papasakoti. Tai savotiškas, 
daug mistikos turintis dalykas. 

— V V L.: Gal kas iš verslininkų 
Lietuvoje ryžtųsi pabandyti pastatyti 
tokį aukurą kur nors šventoj ar tie

siog gražioj vietoj? 

— S. S.: Nelabai norėčiau tikėti, kad 
kas nors vien dėl rezonanso statytų 
tokį dalykėlį. Nebent dėl aplinkos 
harmonizavimo — tai labiau tinka
mas reikalas. Pavyzdžiui, aš gyvenu 
čia, šalia jos, vaikštau, miegu ir man 
labai ramu. Ankščiau sapnuodavau 
košmariškus sapnus. Kad dabar bent 
vienas būtų pasitaikęs! Kaip užmie
gu, taip ir pabundu. Niekur nesiblaš-
kau sapnuose, niekur negriūnu. Ar 
taip atsitiko dėl to, kad ji čia stovi, ar 
ne — aš negaliu pasakyt, bet gali būti 
ir taip. Cia dar reikia patyrinėt. Ji 
kažkaip labai ramiai ir gerai nuteikia. 

— Aivaras Citronas: Egipto pira-
midėse būdavo dvi angos, viena nuei
davo į vyrišką žvaigždyną, kita - į mo
terišką. Gal čia irgi turėtų būti kaž
kas panašaus. Jeigu padarytumėme 
praėjimą pro ją, ar tai turėtų kokios 
nors galios ar įtakos aplinkai? 

— S. S.: Manyčiau, viskas remiasi fi
zikos mokslu. Kosminiai banginiai 
svyravimai, veikiantys piramidę iš iš
orės, gali sudaryti „mušimą" vietose, 
kur tos bangos maksimaliai persiden
gia. Sakysim, jeigu joji žirgu, jis bėga 
ant keturių kojų, tačiau žmogus bal
ne kresteli ne keturis, bet tik vieną 
kartą. Taigi, jeigu Saulė turi savo ban
gos ilgį, Žemė - savo, Mėnulis - savo, to
dėl galima paskaičiuoti, kada tos ban
gos Žemę paveiks „mušimu". Tai - ne 
sekundžių, ne valandų, o dienų rei
kalas. Neveltui sakoma: sekmą dieną 
švęsk! Kai kurių planetų ir žvaigž
džių bangų „mušimas", matyt, vyks
ta kas septintą dieną ir tuo metu ne
gera būna dirbti. 

Jeigu Venera, sakysime, matosi 
pro skylę piramidėje, tai tuo metu ir 
įvyksta koks nors svarbus bangų su
siliejimas. Tada visi žino, kad čia di
džioji šventė. Pro tą skylę žiūri žynys, 
ir žino, kad apeigas jau laikas atlikti 
ar dar ką... 

Manyčiau, kad tos angos Egipte 

įvairiomis kryptimis gaudo dangaus 
šviesulius ir kai pagauna, tuo metu 
vyksta kosminis energetinis „muši
mas". Manau, kad taip... 

Vienaip ar kitaip, mums teks 
grįžti prie banginių technologijų... 
Sakysime, kosminiai mušimai: galbūt 
juos mes dar vadiname virsmais? Kas 
žino, gal jų metu būdavo galima skrai
dyti? 

Be to, kai baigsis kuro ištekliai -
manoma, jog po penkiasdešimties 
metų pasibaigs nafta Žemėje - mums 
nieko kito neliks, kaip ieškoti kitų 
technologijų, galbūt banginių, kurios 
buvo žinomos jau senų senovėje. Bet 
dabar jos nereikalingos, nes kol kas 
mes ir su benzinu lakstome pakanka
mai gerai. 

O apie piramides - tai be abejo, 
tiek daug yra prirašyta, įvairiausių 
versijų, egiptologijos mokslo šaka 
netgi yra ir t.t. Yra mažiausiai tūks
tantis knygų, kuriose visi skirtingai 
pasakoja, visi įtikinėja savo. 

— V V L : O iš kur Daukantas galėjo 
visa tai žinoti? 

— S. S.: Daukantas rašo, kad jam pa
sakojo kažkas. Bet... jo paskelbti duo
menys, matmenys yra tokie tikslūs, 
kad mane tai labai stebina. Stebina 
būtent tikslumas... Ten yra parašyta, 
tarkim, tiek ir tiek pėdų „su viršum". 
Kiek yra tas „su viršum"? Kai gerai 
paskaičiuoji tą „su viršum", tai ir iš
eini į „auksinį pjūvį" ir į ... 

Kai pradedi rimčiau galvoti, tai 
supranti, kad ir be jokių modernių 
aparatų senovėje daug kas buvo žino
ma. Tarkim, mūsų mitologijoje yra la
bai ryškūs kosminiai motyvai. O ko
dėl senovėje Dvynių ryškiausias 
žvaigždes mes vadinome „Lela" ir „Po
lela"? Ir kas mums pasakė, kad Polela 
yra toliau, - t.y. po Lelos? Lela yra Le
la, o Polela yra po Lelos. Ir iš tikrųjų, 
pasirodo, kad Polela yra toliau. 

Paruošė 
Vytautas V. Landsbergis 
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GROŽIO IR KULTŪROS PUOSELĖTOJA 
Atkelta iš 3 psl. 

Šokat „ Sustą", „Blezdingėlę" ar „Malūną" -
Tegu visad jūsų'kojos miklios būna ... 

Programą pradėjo choras su „Mano žemė -
Lietuva", žodžiai Vytės Nemunėlio, muzika Br. 
Budriūno. Po to - šokiai, chorai, vėl šokiai -jų bu
vo net dešimt. Dalyvavo ir latvių grupė. Pabaigai 
paradas ir tradicinė „Gedimino pilis". Atsisvei
kinimo žodį tarė ansamblio mokytoja ir vadovė 
Ona Razutienė. Pasidžiaugusi pasiekimais per tą 
laiką, ragino ruoštis 25-rių metų jubiliejui. 

1968 metais dvidešimtmetį paminėjo ir sa
vaitgalinė lituanistinė mokykla. Čia mūsų vaikai 
išmoko pirmąsias lietuviškas raides, čia mokėsi ir 
pirmųjų tautinio šokio žingsnių. Su šia mokykla 
neatsiejamas ir mokytojos O. Razutienės vardas... 

Dvidešimt penkeri veiklos metai 
Nejučiom bėgo metai ir 1974-taisiais sukako 

25-eri veiklos metai - sidabrinis jubiliejus. Minėji
mo pradžia buvo tradicinis „blynų balius" vasario 
23-ją parapijos salėje. Vėl tautiniai ir pramoginiai 
šokiai, senieji ir nauji atlikėjų veidai. Po to lie
tuviškos melodingos dainos, daugeliui primenan
čios tėvynę Lietuvą. Poetas B. Brazdžionis spe
cialiai Jaunimo šventei parašė eilėraštį „Šiandien 
mūsų šventė". Kompozitoriui Broniui Budriūnui 
sukūrus muziką, ji tapo oficialia ansamblio daina. 

Los Angeles jaunimo ansamblis jubiliejinę 
šventę pažymėjo birželio 30 dieną. Sidabrinio ju
biliejaus proga žurnalas Lietuvių dienos viršelyje 
atspausdino mokytojos Onos Razutienės nuotrau
ką, o Alė Rūta rašė: „Ji buvo, yra ir liks visuomet 
mylinti jauną žmogų, žmogų apskritai, mylinti 
savo darbą, negailinti sveikatos, neskaičiuojanti 
savo darbo valandų, nematuojanti išgalių <...>. 
Tai tikra Lietuvos mokytoja. Ir prieš ją mes len
kiame galvas". 

Šventė įvyko didžiulėje Hollywood Palladium 
salėje. Pasirodė daug svečių su savo programomis 
iš Detroito, Čikagos, San Francisco. 

Spalio mėnesį ansambliečiai ir vadovė Ona 
Razutienė dalyvavo pasaulinėje EXPO-74 parodo
je (Washington valstija). Jų pasirodymą stebėjo 
apie 1,500 žmonių. Programą rodė ir televizija. 

V tautinių šokių šventė Čikagoje 
1976 m. rugsėjo 5 d. Čikagoje prasidėjo iškil

minga V laisvojo pasaulio lietuvių tautinių šokių 
šventė, sutapusi su Amerikos 200 metų neprik
lausomybės sukaktimi. Šventėje JAV prezidentui 

Gerald Ford atstovavo jo žmona Betty, tarusi lie
tuviškai „labas". Illinois valstijos gubernatorius 
Dan Walker paskelbė, kad visoje valstijoje rugsėjo 
5-oji skelbiama Lietuvių diena. Į šventę atvyko 
daug aukštų Amerikos pareigūnų - susirinko apie 
12 tūkst. žmonių. 

Dalyvavo keturios Jaunimo ansamblio gru
pės: dvi jaunimo, jaunių ir vaikų, iš viso apie 100 
šokėjų su vadovėmis O. Razutienė, D. Razutyte, O. 
Barauskiene ir D. Barauskaite. Pasirodė gražiai, 
iškiliai, ištvermingai. 

Tais metais ansambliečiams dar teko daly
vauti Los Angeles Respublikonų partijos suvažia
vime. Spalio 30 d. Santa Monica ansamblis pasi
rodė su visiškai nauja programa - derliaus šventės 
papročiai lietuvių mitologijoje. 

Gruodžio 12 d. Šv. Kazimiero parapijos salėje 
susirinkę ansambliečiai užbaigė labai darbingus 
metus. 

Pirmoji išvyka į Europą 
1977 m. Vasario 16 d. Los Angeles miesto ro

tušės aikštėje iškelta Lietuvos trispalvė. Iškilmėse 
dalyvavo O. Razutienės vedama jaunimo grupė, 
nuskambėjo Lietuvos himnas. 

Tais metais, birželio 4 d. Jaunimo šventėje, po 
krikšto ceremonijų, ansambliui suteiktas „Spin
dulio" vardas. Krikšto tėvas - prelatas Jonas Ku
čingis, motina - Adelė Bajalienė. Pastaroji daugelį 
metų rūpinosi ir globojo jaunimą. 

Liepos 17 d. parapijos salėje įvyko „Spindu
lio" išleistuvės į Europą. Gastrolių programoje -
19 dainų ir giesmių, 25 tautiniai šokiai, B. Braz
džionio eilėraščių deklamacijos. Grupėje su palyda 
- 37 žmonės, vadovės - Ona Razutienė su dukra, 
ir Ona Barauskienė, taip pat su dukra Danguole. 

Pirmiausia ansamblis užsuko į Vokietijoje 
esančią Vasario 16-tosios lietuvių gimnaziją. Iš ten 
keliavo į Miuncheną, o iš jo - į Florenciją ir Romą. 
Liepos 27 d. buvo audiencijoje pas popiežių Paulių 
VI, gavo jo palaiminimą, giedojo ir dainavo lietu
viškai. Kitą dieną giedojo per prelato Lado Tula-
bos aukojamas Mišias Šv. Petro bazilikos lietuvių 
koplyčioje. 

Liepos 29 d. lankėsi Ciuriche, koncertavo 
miesto aikštėje. Paryžiuje numatyto pasirodymo 
nebuvo, nes susirinko per mažai lietuvių. Iš Pary
žiaus - į Londoną. Čia, rugpjūčio 7 d. baigėsi trijų 
savaičių „Spindulio" kelionė po Senąjį žemyną. 
Deja, Lietuvos pamatyti neteko. 

Gruodžio 17 d. Šv. Kazimiero parapijos salėje 
suruoštas poeto Prano Lemberto 10-tosios mirties 
metinių paminėjimas („Tau, sesute, puikios gė
lės...") 

Tautinių šokių šventė Čikagoje. Antroji iš "a res sea dukra Darguc e *az./,te 

Mama su dukra Danguole - padėjėja ir ateities viltimi, 
1974 m. 

Gastrolės Australijoje 
1982 m. vasario 20 d. Naujuosius metus pra

dėjo ir planuojamus darbus ansambliečiai aptarė, 
susirinkę į tradicinį „blynų balių". Kaip ir kas
met, buvo meninė dalis, kurioje aktyviai dalyvavo 
Danguolė Razutytė-Varnienė, tikra mamos pagal
bininkė. 

Planuota nemažai koncertuoti ir rinkti lėšas, 
nes metų pabaigoje „Spindulys" ruošėsi vykti į 
Australiją. Kreiptasi ir į geraširdžius rėmėjus — 
Lietuvių Bendruomenę. Išvyka reikšminga, nau
dinga, bet brangiai kainuojanti. 

Į Jaunimo šventę birželio 12 d. buvo atvykę či-
kagiečių, taip pat San Francisco tautinių šokių 
grupė. Baigiantis šventei, O. Razutienė dėkojo da
lyviams, ypač rėmėjams. 

Prasidėjo intensyvus pasirengimas. Ne visi 
vadovai galėjo išvykti į tolimąją Australiją, tačiau 
atėjo nauji entuziastai: Vytas Andziulis, akom-
paniatorius Rimas Polikaitis. Antanas Polikaitis 
padėjo paruošti dainas. Vykti ruošėsi gabūs dai

nininkai Linas ir Vita Polikaičiai. Iš
vyka numatyta gruodžio 20 d. 

Į Australiją išskrido, O. Razutie
nės vadovaujama, 50-ties spinduliuo-
čių grupė su puikiai paruošta šokių ir 
dainų programa. Pirmiausia, gruo
džio 26 d., dalyvavo Melbourne su
rengtų Lietuvių dienų atidaryme 
(šventė vyksta kas antri metai). 
Gruodžio 29 d. Sv. Jono bažnyčioje 
vyko jaunimo pamaldos, kurių metu 
giedojo „Spindulys". Po pamaldų -
Sporto šventė krepšinio stadione 
(Australijoje - pats vidurvasaris), su
žaistas krepšinis. Vakare buvo meni
nė dalis. 

Gruodžio 30 d. Dainų šventėje 
„Spindulys" buvo vienintelis užsienio 

» ^ m kolektyvas. Visi kiti - Australijos 
nfcuJF lietuvių. 

\Joi Po Naujųjų metų vyko pasirody-
Wj&L mai Sidnėjuje: Bankstovvn Town Hali 

teatre, Sidnėjaus lietuvių namuose. 
„Šokiai, jaunatviškas grakštumas, 
puikūs rūbai ir grakštūs šokėjų jude
siai labai greitai pagavo visus žiūro
vus, - apie „Spindulio" viešnagę ir 
pasirodymus visuomenei rašė Aust
ralijos lietuvių laikraštis Mūsą pas
togė. — O koncertas trukdavo net tris 
valandas... Iš kur tiek šis jaunimas 
turi jėgų ir energijos taip grakščiai Nuotrauka Jono Kuprio 
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šokti ir dainuoti". 
Po ketverių metų, 1986-siais buvo įdomi an

samblio kelionė į Pietų Ameriką. 

Paskutinis „blynų balius" 
1987 m. Užgavėnės buvo vasario 28 dieną. 

Ona Razutienė, kaip ir kasmet, anksti išsiuntinė
jo ranka rašytus pakvietimus tėvams ir visuome
nei. Prašė atvykti su savo blynais ar pyragais arba 
prisidėti pinigais. 

Pagaliau - puota, kaip ir visada, Sv. Kazimie
ro parapijos salėje. Programa prasidėjo duetu, 
gimnastikos šokiais. Po to scena pilna jaunų artis
tų: „ridikėlių, morkų ir petruškų", sulėkusių į gė
lių ir daržovių vakarušką... Po mažųjų šokių, pa
rengtų Danguolės Varnienės, ir dainų, kurioms 
žodžius pritaikė ar parašė O. Razutienė, linksmai 
sukasi vyresniųjų grupių tautiniai šokiai. Progra
ma ėjo prie galo. Į sceną išėjo choras, skamba dai
na po dainos. Iškelia rankas dirigentė naujos dai
nos pradžiai ir... sukrinta. Tai buvo Onos Razutie-
nės paskutinis „blynų balius" ir gyvenimo pabai
ga scenoje. Simboliškai jis baigėsi su nepradėtu 
posmu... 

Iškilmingai palaidota netoli esančioje Forest 
Lawn kapinių lietuvių sekcijoje, kur Razučiai iš 
anksto turėjo nusipirkę kriptą. Religines ceremo
nijas atliko prelatas Jonas Kučingis. Lydėjo ją į 
paskutinę kelionę jos ansamblis „Spindulys", 
apsirengęs tautiniais rūbais. Sušoko „Blezdingė-
lę"... 

Onos Razutienės vietą „Spindulyje" užėmė 
dukra Danguolė Razutytė-Varnienė. 

Tais pačiais metais šalia žmonos atgulė ir jos 
vyras Antanas Razutis. Ant jos kapo paminklo už
rašyti poeto Bernardo Brazdionio žodžiai: „Am
žinybėn iškeliavus, žemėj palieku gyva su lietu
višku šokiu, su lietuviška daina". 

Trys pasimatymai su Lietuva 
Apie mamos keliones į tėvynę pasakoja duktė 

Danguolė. 
Kaip ir visi lietuviai išeivijoje, mama sapnuo

davo savo gimtąjį kampelį, svajojo apie tą šventą 
tėvų žemę, nuolat apie ją kalbėjo, skiepijo tėvynės 
meilę man ir mano broliui Aloyzui. Tačiau keliau
ti į tėviškę buvo nemadinga, tai buvo siejama su 
galimu užverbavimu dirbti SSRS šnipais. 

Pirmiausia Lietuvą pamatė Aloyzas kaip 
krepšininkas, trumpai pabuvojęs Vilniuje 1969 m. 
Už tą kelionę į Lietuvą mamą puolė beveik visas 
lietuvių telkinys. Tačiau ji vis dėlto nusprendė ir 
pati, progai pasitaikius, vykti. Tokia proga po vie
nerių metų atsirado. 

1970 m. baigiau universitetą, gavau mokyto
jos diplomą ir su drauge ruošiausi į kelionę trau
kiniu po Senąjį žemyną. Staiga draugės planai pa
sikeitė. Tada pakviečiau kartu keliauti mamą. 

Keliavom po Vokietiją, aplankėm Paryžių, 
Šveicariją, Švediją. Žinojome, kad Stokholme kar
tais nesunkiai duoda vizas į Lietuvą. Ir tikrai - po 
5 dienų vizos gautos! Net verkėm iš džiaugsmo... 
Pasiuntėm telegramas giminėms, kad atskren-
dam. 

Iš Stokholmo plaukėm į Helsinkį, iš ten 
traukiniu į Leningradą, o į Vilnių atskridom lėk
tuvu. Vilniuje mūsų niekas nepasitiko. Mums leis
ta būti 5 dienas. Ir tik po skambučių giminėms, 
jau trečioj dienoj, pagaliau susitikome su jais. Bu
vo džiaugsmo, prisiminimų, liūdesio - sunku net 
apsakyti, to neišgyvenus. Tos kelios dienos mus 
labai išsėmė. Ypač graudu buvo matyti gyvenimo 
išvargintą, suniokotą mamos seserį Oną - balta
galvę senutę. Ji tik vieneriais metais vyresnė... 

Po dešimties metų, 1980-siais, dabar jau visi 
trys: mama, brolis Alius ir aš. iškeliavom į Lietu
vą. Ši kelionė buvo įdomesnė. Mus pasitiko gimi
nės. Apžiūrėję Vilnių, slapta nuvažiavome į ma
mos tėviškę, ten susitikom su visa gimine, aplan
kėme tėvų kapus. Mama pasiėmė saujelę ašarom 
sulaistytos žemės. Alius filmavo, fotografavo. Net 
surizikavome pernakvoti, bet ryte išskubėjom, 
nes, jei būtų mus milicija suradusi, būtų buvę blo
gai ir mums, ir giminėms. 

Trečioji mamos kelionė į Lietuvą buvo su tu
ristų grupe 1985 m. Pabuvojo tėviškėj, su giminė
mis pasimatė. Prieš išskrendant, jauna moteris 
prašė, kad nuvežtume mažą aukso žieduką moti
nai, gyvenančiai Los Angeles. Mama užsimovė jį 
ant piršto ir sėdom į lėktuvą. Maskvos muitinėje 

patikrino ir apkaltino mamą „šmugeliuojant" auk
su. Nusivedė kratai, išrengė nuogai, iškratė laga
minus. Nors nieko draudžiamo nerado, bet ją įrašė 
į nepageidaujamų asmenų sąrašą ir pasakė, kad 
Lietuvos daugiau ji nematys. Taip ir buvo - ta jos 
kelionė buvo paskutinė. 

Stanislovo Gentvilo prisiminimai iš 
pasimatymo Lietuvoje 

Viešint Lietuvoje O. Razutienei ir susitinkant 
jai su giminėmis, lankant Lietuvos Dainų ir šokių 
šventes, su ja teko bendraut i ir straipsnio autoriui 
S. Gentvilui. 

J i buvo visose paskutinių metų Lietuvos Dai
nų ir šokių šventėse, vieną kartą Vingio parke yra 
dirigavusi. 

Tada O. Razutienė buvo apsistojusi „Gintaro" 
viešbutyje, kur mes ir susitikome. Prieš pradedant 
pokalbį, ji uždengė telefoną pagalve, kad, pasak 
jos, saugumiečiai negalėtų klausytis mūsų pašne
kesio. Ją labai domino ne tik kultūrinis gyvenimas, 
bet ir vykstančios permainos gimtinėje. J i man pa

sakojo apie gyvenimą Amerikoje, apie savo veiklą, 
apie lietuvybės puoselėjimą, apie kunigo Jono Ku
čingio veiklą Šv. Kazimiero parapijoje. 

Pamenu, vienais metais ji, pagal specialų kvie
timą, turėjo teisę įeiti į šventinį stadioną, o aš bilie
to neturėjau, tad manęs neleido. Ji pakėlė balsą: 
kokia čia pas jus tvarka, kad į stadioną negali įeiti 
mano draugas? Netrukus ir man buvo atneštas bi
lietas, turbūt iš rezervo. 

Kai klausdavau, kaip jai patinka mūsų Dainų 
ir šokių šventė, ji atsakydavo: „Labai patinka, nors 
ir komunistiškai, bet lietuviškai". 

Paskutinį kartą Ona Razutienė atvyko į Dainų 
ir šokių šventę kartu su dukra Danguole ir sūnum 
Aloyzu 1985 m. Jos šeima buvo apgyvendinta nau
jame „Lietuvos" viešbutyje. Ji sakė, kad kitą kartą 
atvažiuos į laisvos Lietuvos Dainų šventę. Bet, de
ja, to kito karto jau nesulaukė. 

1993 m. į Lietuvą buvo atvykusi jos duktė 
Danguolė su šeima. Ji - labai panaši į savo mamą. 

Stanislovas Gentvilas 
dr. Kazimieras Strolys 

Danguolė Razutytė-Varnienė Vilniuje su St. Gentvilu ir sūnum Valdu 

Lietuvių rašytojų draugijos 2006 m. 
aplinkraštis 

Prabėgus vieneriems metams nuo paskuti
nio raštiško susitikimo su mielais Lietu
vių rašytojų draugijos rašytojais, vėl nori

me pasisveikinti ir pasidžiaugti, kad mūsų drau
gija dar gyva. 

Šie metai buvo labai kūrybingi. Turime tris 
naujas knygas: rašytoja, poetė Julija Švabaitė-
Gylienė pasirodė su miela humoristinių apsaky
mų knyga Draugų laivelis. 

Išėjo dvi šaunios knygos: poeto Antano Lips-
kio Mėlynoji delčia ir poetės Irenos Norkaitytės-
Gelažienės Kelionė. Abu poetai yra ir dailininkai, 
abu savo knygas puikiai iliustravo. 

Lietuvių rašytojų draugijos 2006 m. literatū
rinė premija paskirta poetui dr. Antanui Lipskiui 
už knygą Mėlynoji delčia ir poetei Irenai Norkai-
tytei-Gelažienei už knygą Kelionė. 

Premijos mecenatas - Lietuvių fondas. Pre
mijos skyrimo komisija: rašytojai Danutė Bindo-
kienė, Juozas Končius ir Stasė Petersonienė. 

Lietuvių rašytojų draugijos renginiai: 

Kadangi Čikagoje yra gerokas būrelis rašy
tojų ir poetų, tai čia būna ir literatūrinių rengi
nių. 

2006 m. gegužės 19 d. Pasaulio lietuvių cen
tre Lemonte, Lietuvių dailės muziejuje buvo ra
šytojos Julijos Švabaitės-Gylienės knygos Drau

gų laivelis sutiktuvės. Vakarą pradėjo ir apie po
etės Julijos Švabaitės kūrybą kalbėjo Stasė Pe
tersonienė, LRD-jos pirmininkė. 

Rašytoja Danutė Bindokienė labai vaizdin
gai aptarė Julijos Švabaitės knygą Draugų lai
velis. 

Meninę programą atliko rašytojos vaikai ir 
anūkai, dainuodami, grodami, labai šiltai pa
gerbdami savo mamytę ir močiutę. 

Autorės dukra Jurga skaitė ištrauką iš kny
gos, dukra Aušra vadovavo programai. Autorė 
buvo apdovanota glėbiais gėlių. 

2006 m. spalio 8 d. PLC, Lemonte, Lietuvių 
dailės muziejuje, įvyko literatūrinė popietė „Me
dicina ir literatūra". Popietę atidarė Stasė Peter
sonienė, įvadinį žodį tarė dr. Kazys Ambrozaitis. 
Su poeto Antano Lipskio poezijos knyga Mėlynoji 
delčia supažindino Draugo vyr. redaktorė rašyto
ja Danutė Bindokienė, poeziją, skaitė Jūratė 
Jankauskaitė-Zubinienė. Apie poeto dr. Jono Šal
nos poeziją kalbėjo poetė Julija Švabaitė-Gylienė. 

Apie dr. Rimvydo Sidrio knygą Lietuvis žvel
gia į Orientą kalbėjo poetas dr. Vainis Aleksa. 
Ištraukas iš knygos skaitė dr. R. Sidrio anūke Vi
lija Aleksaitė. 

Taip pat buvo atidaryta dail. Antano Lipskio 
dailės paroda, kur Audra Kubiliūtė-Daulienė 
perskaitė menininko Algimanto Kezio atsiųstą 

Nukelta į 8 psl. 
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„Ir kur tų lietuvių nėra..." 
Tai šiais laikais dažnai pasigirstantis nusis

tebėjimas. Ir ne be reikalo: atrodo, kur tik 
bakstelėtum pirštu į besisukantį žemės 

gaublį, ten a t ras tum ir mūsų tautiečių - galbūt 
Antrojo pasaulinio karo audros nublokštų, galbūt 
po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo nuvyku
sius geresnio gyvenimo ar nuotykių ieškoti. Ta
čiau viena aišku: lietuviai, pastoviau įleidę šak
nis į naująją aplinką, netrukus pradeda nesiten
kinti vien materialinėmis gėrybėmis - jie ne tik 
patys trokšta dvasinių lobių, bet stengiasi vieti
nius gyventojus supažindinti su. savo tautos ver
tybėmis, rūpesčiais ir pasiekimais. 

Ir kas, rodos, galėtų pagalvoti, kad tolimosios 
Tasmanijos universitete yra susikūrusi Lietuvių 
studijų draugija (Lithuanian Studies Society of 
the University of Tasmania). kuri nuo 1987 m. 
kasmet išleidžia anglų kalba žurnalą, pavadintą 
Lithuanian Papers? Žurnalas iš dalies primena-
na JAV-se j au daugiau kaip 40 metų leidžiamą 
Lituanus, kuris taip pat anglų kalba pateikia lie
tuviškas temas: kultūrines, literatūrines, politi
nes, menines, supažindinant angliškai skaitan
čiuosius su lietuvių autoriais ir įvairiais kitais 
menininkais. 

Lithuanian Papers redaktorius yra Algiman
tas P. Taškūnas, jo pavaduotojas - Vince J. Taš-
kūnas. Spausdinama kaimyninėje Australijoje, 
,,Print Centre" spaustuvėje. Žurnalas nedidelio 
formato, iliustruotas nuotraukomis. Jame neapsi
ribojama tik vietiniais, ar tik lietuviais, autoriais. 
Pavyzdžiui, neseniai mus pasiekusiame praėju
sių metų numeryje (2006 m. Nr. 20) rašo Ina Ber-
tulytė-Bray iš Seattle („The red cushion"), Vilius 
Bražėnas iš Vilniaus („The world around us: 
Myths and realities"), Romualdas Dulskis iš 
Kauno Vytauto Didžiojo universiteto („Lithua-
nia's Catholic Church and Society"), Jonas Oeh-
man iš Stockholm („Silent Resistance: The anti -
Soviet guerilla war in Lithuania") - beje, tai labai 
išsamus ir vert ingas straipsnis apie partizanų 
kovas; Kristina Brazaitis, Melbourne, Australia 
(„Australian Lithuanians and the Snowy Moun-
tains Scheme") ir t.t. 

Vienas įdomiausių straipsnių yra Australijos 

Parlamento (Canberra) nario, 
senatoriaus George H. Brandis, 
kuris išsamiai pažvelgia į komu
nizmo žmonijai padarytus nuos
tolius („The Human Cost of 
Communism), pateikdamas ko
munizmo aukų skaičius ir juos 
palygindamas su žuvusiais I ir II 
pasaulinio kare metu. Autorius 
ypač pabrėžia skirtumą tarp ka
ro eigojt žuvusių karių ir civi
lių, ir komunistinio režimo at
liktų žudynių, kurios buvo ge
rai apgalvotos, suplanuotos ir 
sistemiškai atliekamos. 

Knygų recenzijų skyriuje 
Elizabeth Mead supažindina 
su Violetos Kelertienės knyga 
Baltic Poscolonialism; taip pat 
su Marijonos Venslauskaitės -
Boyle knyga Search for Free-
dom: The Man from Red Octo-
beri čia aptariama išleistoji ang
lų kalba, nors neseniai pasiro
dė ir lietuviškas vertimas — Lais
vės beieškant). Ilgesniu straip
sniu rašoma apie Alės Liubi-
nas Homeland Lošt, išleistos 
Australijoje (recenzuoja Aldo
na Nunez), o pats redaktorius 
Algimantas Taškūnas rašo apie 
Loretos Vilkienės, Virginijos 
Stumbrienės, William Roebuck 
365 lietuvių kalbos veiksmažo
džiai/365 Lithuanian verbs. 

Yra ir skaitytojų laiškų 
skyrelis, taip pat žurnalo gale 
pora puslapių skirta supažin
dinimui su Lietuva - „Lithu
ania - Main Facts", kartu išspausdinant žemė
lapį. 

Lithuanian Papers žurnalas knygos formato; 
šis numeris turi 72 puslapius ir spalvotus Vir
šelius, papuoštus Vilniaus vaizdais. Redakcijos ir 
administracijos adresas: Post Office Box 777, 

Lithuanian Papers 
Volume 20 - 2006 

ANMUAl JOURNAL ČF TH£ LITHUANIAN STUDIES 
SOCIETY AT THE UNTVERSITY OF TASMANIA 

Sandy Bay, Tas. 7006 (Australia); tel. (03) 6225 
2505, elektroninio pašto adresas: a.taskunas@u-
tas.edu.au Vieno numerio kaina - 7 dol., oro paš
tu į JAV - 8 dol. Be jokios abejonės, šiuo leidiniu 
turėtų labiau susidomėti Amerikos lietuviai, 
ypač tie, kuriems sunkiau skaityti lietuviškai. 

D.B. 

Lietuvių rašytojų draugija 
Atkelta iš 7 psl. 

atidarymo žodį. 
Meninę dalį atliko solistė Praurimė Ragienė, 

akompanuojant pianistei Olivijai Urbonaitei. 
2006 m. lapkričio 17 d. Jaunimo centre Čiur

lionio galerijoje įvyko literatūrinė vakaronė „Pa
vasaris rudenį". Buvo paminėtos Jurgio Jan
kaus 100 m. gimimo metinės, kalbėjo Stasė Pe
tersonienė. 

Laimutė Tornau kalbėjo apie rašytojo Anta
no Vaičiulaičio 100 m. gimimo minėjimą. 

Buvo poetės Irenos Norkaitytės-Gelažienės 
knygos Kelionė sutiktuvės. Knygą aptarė Stasė 
Petersonienė. Eilėraščius iš knygos skaitė Joana 
Krutulienė, Violeta Valaitytė. 

Savo kūrybą skaitė Vilimantas Zablockis, 
Eglė Juodvalkė, Gražina Ragalevičienė ir Irena 
Valaitis. Sigitos Lukauskaitės kūrybą skaitė jos 
mama dr. Laima Lukauskienė. 

Vėliau žodį t a rė poetė Irena Gelažienė, kuri 
buvo apdovanota gėlių puokštėmis. 

Apdovanojimai 

Lietuvos Respublikos „Už nuopelnus Lietu
vai" Riterio kryžiumi apdovanotas Stasys Džiu
gas - rašytojas, išeivijos lietuvių spaudos tyrinė
tojas, paramos Lietuvos kultūros ir mokslo įstai

goms iniciatorius ir organizatorius, JAV ir Pasau
lio Lietuvių Bendruomenės veikėjas. 

Jei koks LR draugijos narys gauna kokį nors 
žymenį, prašome pranešti, kad visi draugijos na
riai galėtų tuo pasidžiaugti ir pasveikinti. 

Mūsų mirusieji 

2006 metais Amžinybėn iškeliavo šie rašyto
jai: 

Kazys Barėnas (Anglijoje), dr. Antanas 
Musteikis, Vincas Jonikas, dr. Alfonsas Šešplau-
kis-Tyruolis ir Ona Matuzaitytė JAV (Ji buvo ne
seniai atvykusi iš Lietuvos, išvežta laidoti į Lie
tuvą). Kanadoje mirė rašyt. Stasys Dalius. Balti-
morėje mirė poetės Stasės Šakytės-Surdokienės 
sūnus Linas. 

Prisimename mirusius 2005 m.: 
Hypatija Petkienė, prof. Rimvydas Šilbajoris, 

Kazys Karuža, Kazimiera Miškinienė, Karolis 
Milkovaitis (Jis mirė gegužės 5 d., o Jo žmona -
gruodžio 11d.). 

Šiemet taip pat minime 5 metų mirties su
kaktį poeto Zigmo Gavelio, gyvenusio ir mirusio 
Bostone, 2001 m. per Kalėdas. 

Visiems mirusiųjų rašytojų artimiesiems 
Lietuvių rašytojų draugijos valdyba reiškia nuo
širdžiausią užuojautą. 

Pastaba. Labai prašome mirusiųjų rašytojų 
gimines apie rašytojų mirtį pranešti LRD-jai. 

Yra paruoš tas naujas Lietuvių rašytojų 
draugijos narių sąrašas. Bus išsiuntinėtas LRD-
jos nariams 2007 m. pradžioje. Prašome skubiai 
pranešti apie pasikeitusius adresus. 

Mūsų pajamos yra metinis nario mokestis: 
10 dol. Prašome siųsti Lietuvių rašytojų draugi
jos iždininko adresu: Stasys Džiugas, 5729 Edge 
Lake Dr., Oak Lawn. IL 60453-4509; Tel. 708-
423-1681. 

Padėkos 

Širdingai dėkojame prof. Algimantui Taš-
kūnui, Tasmanijos universiteto profesoriui už 
kasmet atsiųstą labai įdomų žurnalą Lithuanian 
Papers. 

Prašome susipažinti su šiuo įdomiu žurnalu. 
Adresas: Lithuanian Studies Society. Lithuanian 
Papers. Prof. Algimantas Taškūnas, Post Office 
Box 777, Sandy Bay 7006, Tasmania, Australia. 

Dėkojame literatei Virginijai Paplauskienei, 
Maironio muziejaus Kaune Užsienio lietuvių raš
tijos archyvų vedėjai už rūpestį, tvarkant rašyto
jų archyvus. Ačiū už jos parašytas dvi puikias 
knygas: Išėję sugrįžti (Lietuvių išeivių kultūrinis 
literatūrinis gyvenimas Austrijoje ir Vokietijoje 
DP stovyklose 1944-1950 m.). Šįmet išleista An
tanas Vaičiulaitis. Archyvai. 

Stasė Petersonienė 
Pirmininkė 

http://tas.edu.au

