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Tyrinėjant lietuvių išeivijos muzikinį-kultūrinį gyve-
nimą iki šiol mažiau dėmesio skirta vadinamosioms „pa-
galbinėms“ veiklos sritims: muzikos leidybai (natų ir garso 
įrašų), instrumentų gamybai, muzikos reikmenų platinimui 
/ prekybai. Šios veiklos nėra prilyginamos meninei kūrybinei 
raiškai, tačiau jos tiesiogiai veikia bendrąjį kultūrinį gyveni-
mą ir jo raidą, taip pat leidžia atskleisti giluminius, iš pirmo 
žvilgsnio nematomus muzikų santykius, jų bendravimo 
aplinkybes, kultūrinių įvykių ar reiškinių priežastis. Todėl 

ir leidyba, ir prekyba ar instrumentų gamyba traktuotinos 
kaip būtina sąlyga bendruomenės muzikinei-kultūrinei 
raiškai ir šių aplinkybių bei sąlygų tyrimas yra reikšmingas 
bendram muzikinės raidos suvokimui.

Straipsnyje pirmą kartą rekonstruojamas ir pristatomas 
Augusto Antpusaičio gyvenimas ir veikla. Prekybininkas, 
leidėjas, vargonininkas ir instrumentų meistras Augustas 
Antpusaitis (1886–1972) Lietuvos muzikinės kultūros 
istorijoje iki šiol yra netyrinėta ir neįvertinta asmenybė.1 Jo 
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Anotacija
Straipsnyje pirmą kartą siekiama rekonstruoti ir apibendrinti muzikos leidėjo ir prekybininko, vargonininko ir instrumentų meistro Augusto 
Antpusaičio (1886–1972) gyvenimą ir veiklą. 1906 m. išvykęs į Jungtines Amerikos Valstijas ir apsistojęs Brukline Antpusaitis tapo vienu 
pirmųjų lietuvių muzikos prekybininkų ir leidėjų. Jo išleisti lietuviški ritinėliai pianolai yra tarp pirmųjų tokio tipo lietuviškų įrašų. Iš viso 
žinomi dvidešimt penki 1920–1926 m. išleisti Antpusaičio ritinėliai pianolai. Jie atspindi ne tik lietuviškos profesionaliosios muzikos forma-
vimąsi, bet ir svarbiausius besikuriančios Lietuvos valstybės įvykius (nacionalinės valiutos įvedimą, diplomatinių santykių su JAV užmezgimą, 
Vilniaus krašto okupaciją). Greta leidybinės veiklos, Antpusaitis pasižymėjo ir kaip instrumentų meistras. Profesionaliai įvaldęs fortepijonų 
derinimą, jis taip pat gamino vargonus, fortepijonus ir ksilofonus. Mažiausiai žinoma jo kaip bažnyčios vargonininko veikla. Nors kelis dešimt-
mečius vargonavo Bruklino Šv. Jono lietuvių evangelikų liuteronų bažnyčioje, apie šią veiklą archyvinių dokumentų ar amžininkų liudijimų 
nepavyko rasti. Daroma išvada, kad Antpusaičio veikla yra reikšmingas lietuvių muzikos istorijos reiškinys, charaketringai atspindintis to meto 
muzikos leidėjo ir prekybininko situaciją. Antpusaičio muzikos reikmenų parduotuvė Brukline, veikusi 1919–1930 m., turėjo didelę įtaką 
lietuviškos muzikos sklaidai ir tautinio identiteto išsaugojimui Jungtinėse Amerikos Valstijose. Straipsnyje taikomi šaltiniotyros, istoriografinis 
ir menotyrinis tyrimų metodai.
Reikšminiai žodžiai: ritinėliai pianolai, lietuviška muzika, muzikos leidyba, emigracija, Amerikos lietuviai.

Abstract
The life and work of Augustas Antpusaitis (1886–1972) is reconstructed and presented here for the first time. He was a music publisher, 
businessman, church organist, and manufacturer of musical instruments. In 1906, Antpusaitis arrived in the United States and settled in 
Brooklyn, New York. He opened a music shop and was one of the first Lithuanian-American businessmen and publishers. Between 1920 
and 1926, Antpusaitis published twenty-five Lithuanian piano rolls. These pianola rolls became the first Lithuanian music recordings of this 
type. They represent not only the creation of professional Lithuanian music, but they also reflect important events of the Lithuania state: 
diplomatic relations with the US, establishment of a national currency, and the occupation of the capital, Vilnius. Antpusaitis was also a pro-
fessional piano tuner and maker of musical instruments. He crafted grand pianos, organs, and xylophones. Though Antpusaitis served as an 
organist at St. John Lithuanian Evangelic Lutheran Church for several decades, unfortunately neither archival documents nor reminiscences 
of contemporaries could be found. In conclusion it is stated that Antpusaitis’ activity in Brooklyn was important for Lithuanian music his-
tory as a typical representation of music publisher and businessman of the time. Antpusaitis’ music shop he held in Brooklyn in 1919–1932 
played a remarkable role in the spread of Lithuanian music in the US and for a preservation of national identity of Lithuanians in America. 
Research methods of source analysis, historiography and art criticism are used.
Key words: piano rolls, Lithuanian music, music publishing, emigration, American Lithuanians.
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gyvenimas atspindi ir reprezentuoja tiek bendrą XIX–XX a. 
sandūros lietuvių tautos istoriją, tiek emigracijoje susitel-
kusios bendruomenės (taip pat ir muzikų bendruomenės) 
gyvenimo ir veiklos ypatybes, tiek konkrečiai lietuvio mu-
zikos prekybininko situaciją Jungtinėse Amerikos Valstijose 
XX a. pirmoje pusėje. 

Atvykęs į Ameriką pirmaisiais naujo šimtmečio me-
tais (1906 m.), Antpusaitis pirmiausia ėmėsi muzikos 
reikmenų prekybos ir smarkiai prisidėjo prie lietuvybės 
sklaidos, išleisdamas lietuviškų ritinėlių pianolai. Jo išleisti 
lietuviški ritinėliai pianolai buvo tarp pirmųjų lietuviškos 
muzikos įrašų šiam instrumentui, kurį laiką net dominavo 
rinkoje. Nors lietuviškų ritinėlių Antpusaitis išleido ne-
daug (žinomi 25 ritinėliai), jų istorinė ir kultūrinė reikšmė 
neabejotina. 

Atliekant tyrimą daugiausia remtasi laikraščių „Vieny-
bė“, „Keleivis“, „Tėvynė“ skelbimais (prieiga prie skaitme-
nizuotų vaizdų per www.spauda.org ir www.epaveldas.lt), 
taip pat archyviniais dokumentais ir šaltiniais Lietuvoje ir 
JAV – ir valstybiniuose, ir privačiuose archyvuose. Dauguma 
JAV archyvinių dokumentų skaitmenizuoti ir prieinami 
internetu per genealogijos paieškos svetaines (www.ancestry.

com, www.myheritage.com, www.geni.com, www.familyse-
arch.com). Čia atrasta daug Antpusaičio ir jo šeimos narių 
asmeninių dokumentų: JAV gyventojų surašymų duomenys, 
pilietybės suteikimo prašymai, karo prievolininkų registra-
cijos kortelės, santuokos įrašai, transatlantinių laivų keleivių 
sąrašai. Taip pat naudotasi skaitmeniniais JAV kapinių 
vaizdais, rastais interneto svetainėse www.findagrave.com 
ir www.billiongraves.com. Tai leido patikrinti ir patikslinti 
Antpusaičio ir jo šeimos narių gyvenimo datas. Siekiant 
rasti dar gyvus istorijos liudininkus, naudotasi virtualia JAV 
gyventojų adresų baze (www.whitepages.com) ir socialiniais 
tinklais (www.facebook.com). Lietuvoje esantys ir tyrimui 
reikalingi dokumentai – bažnyčių metrikų knygos ir nekil-
nojamojo turto dokumentai (Kataučiznos dvaro parcelia-
cijos planas) – saugomi Lietuvos valstybės istorijos archyve 
(toliau – LVIA) ir Lietuvos centriniame valstybės archyve. 

Straipsnio autorius nuoširdžiai dėkoja Antpusaičio 
anūkui Robertui Strimui (Bob Strimas), proanūkei Onai 
Strimaitei (Anna Strimas) ir Augusto brolio Adolfo anūkui 
Cliffordui Bonackeriui už prisiminimus, nuotraukas, jų 
saugomą archyvinę medžiagą ir leidimą visa tai paskelbti 
šiame straipsnyje.

1 pav. Augustas Antpusaitis apie 1910 m. Annos Strimas archyvas, 
Naujasis Orleanas, Luizianos valstija.
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Antpusaičio kilmė

Augustas Antpusaitis gimė 1886 m. vasario 23 d. Su-
valkijoje, Zaveckų kaime (dab. Kazlų Rūdos savivaldybė). 
Zaveckai buvo nedidelis ir gan atokus kaimas, per 30 km 

nutolęs nuo didesnių miestelių – Marijampolės, Kudirkos 
Naumiesčio, Šakių. Artimiausias bažnytkaimis Pilviškiai 
buvo kiek daugiau nei 10 km į pietus. XIX a. pabaigoje 
Zaveckų kaimas išgyveno savotišką pakilimą, jame gyveno 
daugiausia žmonių – 110.2 Praėjus šimtmečiui jų liko tik 

2 pav. Šakių evangelikų liuteronų bažnyčios 1843–1917 m. gimusių abėcėlinė rodyklė (krikštų 
registracijos knygos neišliko). Čia, be Augusto, įrašyti ir jo brolis Adolfas bei pusbrolis Jonas ( Johanas). 
LVIA, f. 1218, ap. 1, b. 313, l. 7.
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13 (2011 m. duomenys). Šis žmonių pagausėjimas susijęs 
pirmiausia su naujakuriais vokiečiais, atsikėlusiais iš Prūsijos. 
Čia buvo pigesnė žemė, čia jie galėjo toliau laisvai išpažinti 
liuteronų tikėjimą. Dėl to absoliuti dauguma liuteronų 
Zaveckų kaime, taip pat ir visoje Suvalkijoje, tuo metu 
buvo vokiečiai.3 

Antpusaičio pavardė lietuviška, nors ir reta. Ji reiškia 
„persikėlęs į kitą pusę“. Šiandien žmonių, turinčių šią pavar-
dę, Lietuvoje beveik neliko, nors XX a. pradžioje jų gyventa 
apie Jurbarką, Šakius ir Vilkaviškį.

Augustino tėvai Jurgis ir Augusta Perlebachaitė 
(Perlbach) buvo ūkininkai. Kaip ir dauguma aplinkinių 
gyventojų, jie išpažino liuteronų tikėjimą. Šeima buvo 
gausi – Jurgis ir Augusta susilaukė septynių vaikų: Jono 
( Johano), Onos, Augusto, Adolfo, Liudviko, Augustos ir 
Henriko. Mirus žmonai, Jurgis vedė antrą kartą. Su antrąja 
žmona Emilija Foktaite (Focht) jis susilaukė dar keturių 
vaikų: Emos Lidijos, Karolio, Jurgio ir Martos Idos. Taigi 
abi Jurgio žmonos buvo vokietės, bet namuose kalbėta 
lietuviškai. Anūkas Robertas Strimas prisimena, kad 
jo seneliai, net ir atvykę į Ameriką, tarpusavyje kalbėjo 
lietuviškai. Lietuviškai kalbėjo ir savo šeimas sukūrusios 
Antpusaičio dukros.4 

Nei bažnyčios, nei pradinės mokyklos Zaveckuose nebu-
vo. Tad į pamaldas tėvai vykdavo į Pilviškius. Čia 1840 m. 
susikūrė liuteronų parapija, 1856 m. įsteigta valdiška 
pradžios mokykla (rusų kalba), o 1862 m. pro Pilviškius 
nutiestas geležinkelis į Karaliaučių. Tai suaktyvino mies-
telio gyvenimą, pačių gyventojų padaugėjo daugiau nei du 
kartus – iki pustrečio tūkstančio. 

Pilviškiuose Augustas mokėsi 6 metus5 ir tikriausiai 
buvo sutarta, kad tuo metu gyvens pas dėdę – tėvo brolį 
Juozą Antpusaitį. Dėdė Juozas gyveno visai šalia Pilviškių – 
Baltušių kaime.6 Čia Augustinas bendravo su vienmečiu 
pusbroliu Jonu ir nesijautė vienišas. Draugystė su pus-
broliu tęsėsi ir užaugus bei abiem išvykus į Ameriką – ten 
jiedu taip pat gyveno ne per toliausiai vienas nuo kito ir 
susitikdavo per didžiąsias metų šventes. Matyt, iš Pilviškių 
bažnyčios vargonininko Augustinas pramoko vargonuoti ir 
šiek tiek tvarkyti bei reguliuoti instrumentus. Tai vėliau jam 
pravertė, nes instrumentų derinimas ir taisymas tapo vienu 
pagrindinių jo pragyvenimo šaltinių. Tačiau gyvenimo 
perspektyvų nei gimtajame Zaveckų kaime, nei Pilviškiuose 
Augustinas nematė, tad, kaip ir dauguma to meto provinci-
jos jaunuolių, ėmė svajoti apie naują gyvenimą Amerikoje. 
Ar teko vėliau mokytis muzikos, nėra žinoma, bet 1928 m. 
grįždamas į Ameriką iš kelionės po Europą Antpusaitis 
nurodė esantis pianistas. Kaip prisimena anūkas Bobas 
Strimas, Antpusaitis visą laiką mėgo skambinti pianinu, 
bet ar to išmoko savarankiškai, ar buvo baigęs specialias 
studijas, negalėjo pasakyti.7 

Įsikūrimas Amerikoje ir muzikos reikmenų 
parduotuvė

1906 m. rugsėjo 11 d. Augustas kartu su vyresniuoju 
broliu Jonu laivu „Grosser Kurfurst“ atplaukė į Niujorką. 
Po kelerių metų į Ameriką taip pat atplaukė jaunesnieji 
broliai Adolfas (1908 m.) ir Liudvikas (1913 m.), jie įsikūrė 
šiauriau nuo Niujorko, Bridžporte, Konektikuto valstijoje.8 
Kiti Augusto broliai ir seserys liko Lietuvoje. 

Adolfas ir Liudvikas jau Amerikoje sutiko ir vedė seseris 
Oną ir Mariją Pauliukaites. Adolfas dėl nenustatytos prie-
žasties mirė būdamas tik 28-erių. Kaip prisimena anūkas 
Cliffordas Bonackeris, nežinia dėl ko Adolfas ėmė jaustis 
silpnai ir mirė.9 Liko pirmagimio besilaukianti žmona 
(sūnus Gustavas gimė tais pačiais 1917 m.). Gyventi buvo 
nelengva, tad Ona Antpusaitienė ištekėjo antrą kartą už 
Edvardo Kalvaičio (Edward Kalweit). Brolis Liudvikas, 
atvykęs į Ameriką, greitai susirado darbą, vedė (1915 m.), 
susilaukė sūnaus Alberto (1917 m.) ir, užsidirbęs šiek tiek 
pinigų, grįžo į Lietuvą. Čia nusipirko žemės Skirsnemunėje 
(žmonos gimtinėje) ir ją dirbo. Susilaukė dar dviejų vaikų: 
dukters Rūtos (1930 m.) ir sūnaus Augusto (1935 m.). 
Prasidėjus karui, iškilo grėsmė būti deportuotam į Sibirą. 
Šiaip taip išsilaikė. Bet artėjant antrajai sovietų okupacijai 
(1944 m. liepą) viską palikęs su šeima pasitraukė į Vokietiją. 
Pateko į DP stovyklą Ekernferdėje (prie Danijos sienos), rašė 
prašymus išvykti į JAV pas ten likusius brolius. Ar išvyko, ne-
aišku, nes daugiau žinių apie Liudviką ir jo šeimą nerasta.10

Atvykę į Ameriką, Augustas ir Jonas įsikūrė Brukline. 
Bruklinas Amerikos lietuvių istorijoje užima ypatingą vietą. 

3 pav. Augustas Antpusaitis vargonuoja Šv. Jono lietuvių 
evangelikų liuteronų bažnyčioje. Bruklinas, apie 1940 m. Bobo 
Strimo archyvas.
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Čia dar nuo XIX a. pabaigos ėmė telktis lietuvių bendruo-
menė, tarpukariu pasižymėjusi ne tik dydžiu, bet ir aktyviu 
socialiniu, politiniu gyvenimu bei kultūrine veikla. Brukli-
nas yra didžiausia Niujorko dalis, XX a. pirmaisiais metais 
(1900 m.) jame gyveno daugiau nei milijonas gyventojų (iki 
Antrojo pasaulinio karo jų padaugėjo dvigubai).11 Lietuviai 
susitelkė Bruklino rajone Viljamsberge ties Grand street 
ir Union aveniu gatvėmis. Čia veikė dvi lietuvių katalikų, 
viena liuteronų bažnyčios, laikraščių redakcijos, parapinės 
ir šeštadieninės lietuvių mokyklos, klubai, lietuvių preky-
bos įmonės.12 1940 m. Brukline jau gyveno apie 40  000 
lietuvių (daugiau nei tuo metu Šiauliuose).13 Jų veikla 
buvo įvairi, jų gyvenimui prireikė įvairių dalykų – daiktų, 
paslaugų, informacijos. Pagrindine naujienų ir susižinojimo 

priemone tapo laikraštis „Vienybė lietuvninkų“, įsteigtas 
1886 m., nuo 1907 m. spausdintas Brukline, nuo 1920 m. 
pervadintas į „Vienybę“ ir leistas Susivienijimo lietuvių 
Amerikoje. Šis laikraštis nuolat spausdino visus lietuvių 
ir lietuvių bendruomenei svarbius skelbimus. Pirmiausia 
čia aptinkame graborių, gydytojų ir advokatų skelbimus. 
Bet jau nuo 1920 m. vis dažniau ima rodytis ir kultūrinio 
gyvenimo skelbimų, pranešančių ar kviečiančių į lietuvių 
renginius, informuojančių apie galimybę įsigyti lietuviškų 
knygų ar natų leidinių. 

Gyvendamas Brukline Augustas pradėjo vargonuoti 
Šv. Jono lietuvių evangelikų liuteronų bažnyčioje. Lygiagrečiai 
ėmėsi derinti ir taisyti pianinus, o netrukus atidarė ir savo mu-
zikos reikmenų parduotuvę adresu 136 Stage str., Bruklinas. 

4 pav. Augusto natūralizacijos deklaracija, 1920 m. Prieiga per internetą: 
www.ancestry.com [žiūrėta 2021 10 15].
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Vargonuojant Augusto dėmesį patraukė bažnyčios cho-
re dainavusi Ona Pimaitė (Anna Pimat). Ji buvo keleriais 
metais jaunesnė už Augustą, gimusi 1889 m. Šaukščių k.14 
Šaukščiai – jau išnykęs kaimas, buvęs apie kilometrą į pie-
tus nuo Storiūkų (Sintautų seniūnija, Šakių r.). Į JAV Ona 
atvyko beveik tuo pat metu kaip ir Augustas (1905 m.). 
Dar po kelerių metų, 1910 m. spalio 19 d., jiedu susituokė. 
Santuoka buvo registruota Bruklino metrikacijos skyriuje. 
Neabejotinai tai turėjo būti įregistruota ir bažnyčioje, tačiau 
šių įrašų nepavyko rasti.15 

Pats Augustas buvo neaukštas, vidutinio kūno sudėjimo, 
rudų akių ir rudų plaukų.16 Tikslesnius duomenis randame 
1920 m. pateiktame prašyme dėl JAV pilietybės: 5 pėdų ir 
4 colių (1 m 62 cm) ir 150 svarų (68 kg). 

Augustas ir Ona susilaukė keturių dukterų: Rūtos Adelės 
(Ruth Adela, g. 1916 m. kovo 8 d.), Ellos E. (g. 1917 m.), 
Esteros Evelinos (Esther Evelyn, g. 1920 m. lapkričio 5 d.) ir 
Mildos (Mildred, g. 1927). Visas dukras Antpusaičiai leido 
į vietinę (anglišką) mokyklą ir stengėsi pralavinti muzikos 
srityje. Ar jos lankė šeštadieninę lietuvišką mokyklą, nėra 
žinoma, bet, kaip minėta, net ir sukūrusios savo šeimas, 
gimtosios kalbos nepamiršo.

1919 m. Antpusaičiai gyveno jau kitu adresu  – 646 
Grand street, Bruklinas. Ten pat turėjo ir savo parduotuvę, 
kur prekiavo pianinais, pianolomis (angl. player piano), 
fonografais ir muzikos įrašais – lietuviškais ritinėliais pia-
nolai ir gramofono / šelako plokštelėmis. Apie tai liudija 
laikraščio „Keleivis“ skelbimas: 

5 pav. Augusto Antpusaičio skelbimas savaitraštyje „Keleivis“, 
1919 m. birželio 4 d.

6 pav. Augusto 
Antpusaičio 
reklaminiai skelbimai: 
„Keleivis“, 1921 m. 
gruodžio 14 d. 
(kairėje) ir „Vienybė“, 
1924 m. lapkričio 
11 d.
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Pradėjęs prekybą pianolomis, Antpusaitis stengėsi 
pirkėjams pasiūlyti ir ritinėlių pianolai. Tačiau kokiais 
ritinėliais prekiauta atidarius parduotuvę, nėra žinoma – 
prekių katalogas neišliko. Kad tokie katalogai buvo, liu-
dija ne tik Antpusaičio reklaminiai skelbimai. Kiekvienas 
prekybininkas kvietė būsimus pirkėjus iš pradžių atsisiųsti 
katalogą. O užsakytas prekes būtų galima atsiimti parduo-
tuvėje ar gauti paštu net neatvykus į parduotuvę. Gali būti, 
kad kai kurios pianolas gaminusios firmos bendradarbiavo 
su ritinėlių leidybos įmonėmis ir instrumentus reko-
menduodavo kartu su amerikietiška muzika. Reklaminis 
1921 m. gruodžio 14 d. Antpusaičio skelbimas laikraštyje 
„Keleivis“ liudija, kad jis pirmiausia stengėsi pirkėjams – 
dauguma jų buvo aplink gyvenantys lietuviai – pasiūlyti 
lietuviškos muzikos. Tuo tikslu jis bendradarbiavo su visais, 
kurie tik buvo išleidę šių įrašų. Tai ir atsispindi minėtame 
skelbime. Čia išvardyti 32 ritinėliai: 20 su žodžiais ir 12 
be žodžių. Tai buvo garsių firmų „Connorized“, „US Word 
Roll“ ritinėliai, taip pat trumpiau egzistavusios „Harmel“ 
firmos bei leidėjo ir prekybininko Jono Ambrozaičio iš-
leisti ritinėliai. Greta jų, skelbime paminėti aštuoni paties 
Antpusaičio išleisti „roliai“: Nr. 6 („Karvelėli mėlynasai“), 
Nr. 8 („Klumpakojis“), Nr. 11 („Atjok, berneli, vakare“), 
Nr. 14 („Rūtelių darželis“), Nr. 15 („Kur upelis teka“), Nr. 
16 („Per laukelį dirvonėlį“), Nr. 18 („Važiavau dieną“) ir 
Nr. 25 („Lietuva, tėvyne mūsų“). 

Verslo plėtra ir kelionės į Lietuvą

Per kelerius metus Antpusaičiai ekonomiškai sutvirtėjo. 
Tai leido jiems apsilankyti Lietuvoje. Pirmoji gimtinę ap-
lankė žmona Ona Antpusaitienė. 1924 m. vasarą į tėvynę 
ji keliavo su trimis dukromis ir pirmiausia norėjo pamatyti 
savo motiną, taip pat Oną, likusią Šaukščių k.17 Kaip tik 
tais pačiais metais buvo parceliuojamas ne per toliausiai 
esantis Kataučiznos dvaras (dabar Kudirkos Naumiesčio 
priemiestis). Ten gyveno Onos Antpusaitienės brolis Jur-
gis.18 Antpusaičiai jau kuris laikas galvojo uždirbtas lėšas 
investuoti ir visam laikui grįžti į Lietuvą, tad žinia apie 
galimybę įsigyti netoliese esančio dvaro žemės ir plytų 
fabriką sudomino Antpusaičius.19 Tiesa, apie Kataučiznos 
dvarą jau anksčiau Antpusaičiai galėjo nugirsti iš Amerikoje 
gyvenusio Pijaus (Pijušio) Lietuvninko. Jis 1922 m. tiesiai 
iš dvarininkės Leonijos Paplauskienės (Paplawska) buvo 
įsigijęs 70 margų žemės (apie 35 ha) ir kai kuriuos pastatus 
dar prieš paskelbiant dvaro parceliavimą (Mašalaitis 2015: 
132–133; Socialdemokratas, 1923 04 12). Tikriausiai 
Antpusaičių sandėris pavyko, nes 1931 m. Antpusaitienė 
grįždama iš Lietuvos nurodė, kad šį kartą jau vyksta iš 
Kataučiznos.20

Kol žmona tvarkė nekilnojamojo turto klausimus Lietu-
voje (grįžo tik vėlų rudenį – iš Brėmeno išplaukė lapkričio 

1 d.), Augustas išplėtė savo verslą Brukline: perkėlė parduo-
tuvę į erdvesnes patalpas adresu 981 Broadway, greta (929 
Broadway) išsinuomojo dar vieną sandėliavimo patalpą ir 
ėmė dirbti kartu su vyresniuoju broliu Jonu bei jo vaikais 
Edvardu ir Luiza.21 

Antpusaitis nuolatos skelbėsi „Vienybėje“. Kituose 
laikraščiuose pasirodė tik keli skelbimai ir jie buvo tokie 
pat kaip ir „Vienybėje“ – surinktas ir sumaketuotas tekstas 
būdavo tik pakartojamas. Perkėlęs parduotuvę į naują vietą, 
Antpusaitis visuose 1924  m. skelbimuose vis primindavo, 
kad tai tas pats Antpusaitis, kuris „pirmiau laikęs krautuvę 
ant Grand Streeto Brooklyne“. 

7 pav. Bruklino gyventojų sąrašas su įrašytais Antpusaičio 
padėjėjais – sūnėnu Edvardu (klerkas) ir dukterėčia Luiza 
(tarnaitė). US City Directories, 1933.

1925 m. Antpusaičio skelbimai pasirodo tik nuo lap-
kričio. Juose pridėtas paaiškinimas, kaip geriau rasti par-
duotuvę, taip pat pažymėta, kad parduotuvė dirba ilgai, iki 
9 val. vakaro, kad yra naujų „Columbia“ firmos lietuviškų 
gramofono įrašų (monologų, dialogų, dainų ir muzikos) ir 
taip pat naujų lietuviškų ritinėlių pianolai. Pats Antpusaitis 
taip pat įgijo daugiau pasitikėjimo ir skelbėsi jau esantis 
„ekspertinis tonuotojas ir pataisytojas“22.

Prieškalėdinį 1925 m. gruodžio 24 d. laikraščio skel-
bimą Antpusaitis papildė informacija apie naujai išleistus 
ir šventėms skirtus lietuviškus ritinėlius: „Angelai gieda 
danguje“ (QRS WF7753) ir „Gul šiandieną jau ant šieno“ 
(QRS WF7754). Tai Juozo Naujalio harmonizuotos religi-
nės giesmės. Šie ritinėliai Antpusaičio asortimente atsirado 
neatsitiktinai. Naujalis 1922 m. gastroliavo Amerikoje ir 
koncertavo daugelyje lietuvių kolonijų. Prieš koncertą ir po 
jo Brukline (vasario 22 d.) Naujalis susitiko ir bendravo su 
gausiai čia susitelkusia lietuvių bendruomene. Jo atvykimo 
proga buvo surengtas net specialus pobūvis. Tarp svečių 
neabejotinai turėjo būti ir Brukline savo muzikos reikmenų 
parduotuves turintys Antpusaitis ir Ambrozaitis. Tačiau 
ritinėliai su Naujalio muzika buvo išleisti ne šių prekybinin-
kų, o firmos QRS. Ir tam įtakos turėjo Ksaveras Strumskis. 
Jis organizavo Naujalio gastroles JAV ir toliau rūpinosi jo 
kūrinių sklaida Amerikoje – pats publikavo natas ir inicijavo 
muzikos įrašų leidybą.23

 1926 m. pavasarį Antpusaitis įstojo į naujai susifor-
mavusią lietuvių prekybininkų organizaciją  – Bruklino 
lietuvių prekybos rūmus (Brooklyn Lithuanian Chamber of 
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9 pav. Atnaujintas Augusto Antpusaičio skelbimas. „Vienybė“, 
1926 m. balandžio 17 d.

8 pav. Augusto Antpusaičio skelbimas su Kalėdoms skirtais 
lietuviškais ritinėliais. „Vienybė“, 1925 m. gruodžio 15 d.

10 pav. Reklaminiai Augusto Antpusaičio lipdukai, užklijuoti ant jo išleistų ritinėlių dėžučių.
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Commerce). Tai suteikė daugiau verslo galimybių (kreditavi-
mo, prekybos lengvatų), platesnio žinomumo, o klientams – 
pasitikėjimo garantą. Nuo pavasario Antpusaitis pakeitė 
skelbimų stilių ir, reaguodamas į laikmečio tendencijas, 
skelbimą pateikė lyg dialogą, iš kurio visiems turi būti aišku, 
kad jo paslaugos ir parduotuvė yra geriausi.

Svarbu tai, kad šiame skelbime Antpusaitis reklamuoja ir 
savo naujai išleistus ritinėlius. Tai „Litai“ (Nr. 22), „Vilnius“ 
(Nr. 23) ir „Lietuva“ (Nr. 25). Jau iš pavadinimų matyti 
akivaizdus tematikos pokytis. Iš pradžių Antpusaitis leido 
liaudies dainas apie mergelę, bernelį, žirgelį ir rūtų darželį, o 
paskutiniai ritinėliai yra patriotinės dvasios, skirti Lietuvos 
valstybei ir jos gyvenimui apdainuoti. Tai greičiausiai susiję 
su JAV diplomatiniu Lietuvos pripažinimu (1922 m. liepos 
28 d.) ir dėl to išaugusiu Amerikos lietuvių tautiniu pasidi-
džiavimu. Antano Vanagaičio daina „Litai“ skirta neseniai 
pasirodžiusiai nepriklausomos Lietuvos valiutai apdainuoti 
(banknotai įvesti nuo 1922 m. spalio, monetos pasirodė nuo 
1925 m.). Kitoje Vanagaičio dainoje „Vilnius“ prisimenama 
1920 m. spalio 9 d. Lenkijos okupuota Lietuvos sostinė. 
Nors Antpusaičio ritinėlyje nurodyti autoriai Vanagaitis 
(žodžiai) ir Strumskis (muzika), iš tiesų šią dainą sukūrė pats 
Vanagaitis pagal poeto Petro Vaičiūno eilėraštį „Ei, pasauli, 
mes be Vilniaus nenurimsim“. Tai viena populiariausių tar-
pukario dainų, ji tapo Vilniaus vadavimo sąjungos himnu. 
Trečiasis tuo metu Antpusaičio išleistas ritinėlis – Lietu-
vos himnas („Lietuva, Tėvyne mūsų“) ir daina „Lietuva, 
motinėle mūsų“. Ritinėlio etiketėje nurodyta, kad žodžių 
ir muzikos autorius yra Antpusaitis, bet tai tik reklaminis 
triukas – pats Antpusaitis nedrįso kurti muzikos, o Lietuvos 
himno autorius yra Vincas Kudirka.

1927 ir 1928 m. Augustas dar kartą lankėsi Lietuvoje. 
Tikriausiai rūpėjo įsigyto nekilnojamojo turto reikalai. Tuo 
pat metu (1927 m.) Antpusaičiai susilaukė dar vienos duk-
ters – Mildos. Tad į kelionę Augustas vyko tik su vyriausia 
dukra Rūta, o po metų keliavo visai vienas. Įdomu, kad iš 
antros kelionės Augustas grįžo per Šerbūro (Prancūzija) 
uostą. Tuo metu tai buvo didžiausias Europos keleivių ir 
prekybos uostas, iš jo vyko pats intensyviausias keleivių ir 
prekių srautas į JAV. Gali būti, kad Antpusaitis specialiai 
nutarė užsukti į šį uostą ir dėl verslo reikalų – po metų jis 
jau skelbėsi, kad pianolas gali parduoti daug pigiau, nes 
tiesiai iš gamintojų jų rezervavo per 1000 vienetų.24 Čia taip 
pat svarbu, kad keleivių registracijos sąrašuose Antpusaitis 
nurodė esąs pianistas, gimęs Šakiuose, mokantis skaityti ir 
rašyti vokiškai.

To laikotarpio skelbimuose Antpusaitis pridėjo pasta-
bą, kad turi didelę pianinų derinimo ir priežiūros patirtį, 
dėl to gali pasiūlyti klientams patį geriausią instrumentą. 
Profesinis užtikrintumas pasireiškė ir tuo, kad Antpusaitis 
netgi siūlė negalintiems apsispręsti pirkėjams atsivesti savo 
ekspertą. Taigi jis neabejojo, kad ir ekspertai sutiks su jo 

11 pav. Fortepijono mokytojų George’o 
Nobiletti’io ir Rūtos Antpusaitytės 
skelbimas. „Vienybė“, 1932 m. rugsėjo 22 d.

sąžininga nuomone ir rekomendacijomis dėl instrumento. 
Nauja 1929 m. skelbimuose buvo tai, kad Antpusaitis 
skelbėsi prekiaujantis ir radijo aparatais („Silver Radio“). 
Vadinasi, greitai reaguota į rinkos pokyčius ir siūlyta tai, 
kas išties paklausu ir modernu.

Nuo 1929 m. rugsėjo Antpusaitis savo parduotuvėje 
atidarė fortepijono studiją. Jai vadovavo ne pats, o Niujor-
ko konservatoriją baigęs italų kilmės amerikiečių pianistas 
George’as Nobiletti’is.25 Šiam pianistui ir pedagogui Antpu-
saitis rodė išskirtinį dėmesį. Ir tai buvo ne atsitiktinumas – 
Nobiletti’is buvo vyriausios dukters Rūtos (Ruth) fortepi-
jono mokytojas. O po kelerių metų skelbiama, kad jau ir 
pati Rūta padeda Nobiletti’iui mokyti skambinti pianinu.26 
Prie pedagogų (Nobiletti’io ir Antpusaitytės) nurodyti net 
trys adresai, kur vyksta pamokos. Du iš jų – Antpusaičio.
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Bandymas viską pradėti iš naujo

1929 m. lapkritį „Vienybėje“ pasirodė paskutinis Ant-
pusaičio skelbimas. Matyt, aštrėjant pasaulinei ekonomikos 
krizei, Antpusaitis nutarė stabdyti savo verslą ir iš esmės 
keisti gyvenimo būdą. Pradžioje jie įsigijo dalį Kataučiznos 
dvaro su plytine, bet 1940 m. sovietinės okupacijos metu 
ją praradę, likusius pinigus investavo į sklypą Amerikoje. 

Antrojo pasaulinio karo pradžioje Antpusaičiai įsigijo 90 
akrų (apie 3,5 hektaro) sklypą atokiame, bet įspūdingos 
gamtos apsuptame Kerhonksono miestelyje, esančiame 100 
mylių (apie 150 km) atstumu į šiaurę nuo Niujorko. Čia 
Antpusaičiai ėmė verstis ūkiškai – užveisė sodą, augino gy-
vulius (turėjo po kelias karves, kiaules, avis), laikė pulką žąsų 
ir vištų. Užaugintą ir pagamintą produkciją – kiaušinius, pie-
ną, namines uogienes – parduodavo. Taip pat parduodavo 

12 pav. Kerhonksonas, apie 1950 m. Ona ir Augustas Antpusaičiai su vasarojančių 
niujorkiečių vaikais. Roberto Strimo archyvas.

13 pav. Bendras Augusto Antpusaičio „farmos“ Kerhonksone vaizdas ir nauja vizitinė kortelė. Bobo Strimo archyvas.
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jų žemėje esantį tam tikros rūšies molį, tinkamą greitkeliams 
tiesti. Kiek vėliau savo sklype pasistatė kelis vasarnamius ir 
juos nuomojo daugiausia Niujorko gyventojams, norin-
tiems vasarą pabėgti nuo miesto triukšmo ir pailsėti gamtos 
apsupty. Dėl atsiveriančių vaizdų Antpusaičio vasarnamiai 
net vadinosi Rojaus vaizdų poilsine (Paradise View House; 
Paradise View Farm).27 

Buvusios parduotuvės adresu nuo 1930 m. sausio nuolat 
skelbėsi tik pianino pamokas duodantis Nobiletti’is. Matyt, 
Antpusaičiai jam pardavė turėtas patalpas ir daugiau ten 
negrįžo. Visą savo turtą ir likusias prekes (pianinus, pia-
nolas, gramofonus, plokšteles, ritinėlius pianolai, natas) jie 
susivežė į Kerhonksoną ir sukrovė ūkiniame pastate. Anūkas 
Robertas Strimas prisimena, kad apie 1945–1950 m. ten 
dar buvo pilna patalpa daiktų.28

Užbaigęs verslą, 1930 m. pavasarį Antpusaitis su visa 
šeima grįžo atostogų į gimtinę ir savo naująjį „dvarą“ Ka-
taučiznoje. Lietuvoje Antpusaičiai užsibuvo beveik metus. 
Augustinas su dukra Rūta grįžo 1930 m. rugsėjį, žmona su 

dukromis Ella ir Estera – tik 1931 m. kovą (išplaukė per 
Brėmeną kovo 6 d.). 

1933 m. rugpjūtį–rugsėjį Augustas vėl lankosi Europoje, 
šį kartą su dukra Ella. Ar buvo užsukęs į Lietuvą ir į naujas 
valdas Kataučiznoje, nėra žinoma. Bet jis vėl keliavo per 
Šerbūro uostą Prancūzijoje. Gali būti, kad šį kartą kelionė 
turėjo ir kitą tikslą – supažindinti dukrą su Europa ir ištirti 
galimybes čia studijuoti.

1936 m. vasarą Antpusaitis vėl Lietuvoje. Rūpėjo ten 
įsigytas nekilnojamasis turtas ir kaip jis prižiūrimas. Nors 
Antpusaičiai patikėjo savo žemės ir plytinės veiklą žmonos 
broliui Jurgiui Pimaičiui, ir pats Antpusaitis norėjo viską 
žinoti ir kontroliuoti.29

1937 m. rugsėjo 12 d. įvyko Antpusaičių dukters Ellos 
vestuvės. Ji ištekėjo už litografijos meistro Alfredo Steitzo. 
Nors buvo ne vyriausia dukra šeimoje, Ella ištekėjo pirmoji. 
Gal dėl to apie jos sužadėtuves rašė net vietinė spauda.

Vyriausia dukra Rūta (Ruth) 1941 m. ištekėjo už Prano 
(Frank) Strimo, tekstilės prekybininko. Strimas prieškariu 

14 pav. Augustinas ir Ona Antpusaičiai su dukromis (iš kairės): Elena 
(Ella), Estera (Esther) ir Rūta (Ruth). Bruklinas, 1933 m. liepa. Cliffo 
Bonackerio archyvas.
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15 pav. Pranešimas apie Ellos Antpusaitytės ir 
Alfredo Steitzo sužadėtuves ir vestuves. „The 
Brooklyn Daily Eagle“, 1937 m. birželio 6 d.; 
1937 m. rugsėjo 12 d.

16 pav. Augusto dukros Ella ir Rūta (Ruth) prie parduotuvės Broadway gatvėje. 
Bobo Strimo archyvas.

studijavo tekstilę Paryžiaus universitete, po studijų grįžo į 
Kauną ir dirbo „Drobės“ fabrike. Šį fabriką kartu su keliais 
Amerikos lietuviais verslininkais 1920 m. įkūrė jo tėvas, 
taip pat Pranas Strimas. Pirmosios sovietinės okupacijos 
metais (1940 m.) Strimai spėjo pabėgti ir išvengė tremties 
į Sibirą. Bandė atvykti į JAV, bet dėl sveikatos problemų į 
Valstijas leido įvažiuoti tik Strimo sūnui Pranui. Ameri-
koje Pranas Strimas kurį laiką dirbo kartu su Antpusaičiu 

(stiklino žmonėms langus), vėliau, pasinaudodamas savo 
ryšiais su Europa, užsiėmė didmenine tekstilės prekyba. 
Vestuvių proga Antpusaitis pagamino ir padovanojo duk-
rai fortepijoną. Šiuo fortepijonu Rūta mėgo skambinti 
visą gyvenimą. Jos skambinamus Scotto Joplino regtaimus 
prisiminė anūkė Anna Strimas, kurios namuose dabar ir 
saugomas šis instrumentas. Rūta ketino studijuoti muziką, 
bet gal nepavyko įstoti, nes vėliau ji dirbo stenografiste ir 
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18 pav. Žinutė laikraštyje, kur rašoma apie būsimą Antpusaičių 
kelionę į Europą ir planuojamas Ruth bei Ellos studijas. 
„Brooklyn Daily Eagle“, 1935 m. birželio 23 d.

17 pav. Ellos Antpusaitytės vestuvės. Pirmoje eilėje iš kairės antra stovi Esther Antpusaitytė, greta jos – 
jaunavedžiai Ella Antpusaitytė ir Alfredas Karlas Steitzas, greta Alfredo – jo brolis Richardas. Antroje 
eilėje trečia iš kairės stovi Rūta Antpusaitytė, greta jos – Augustas Antpusaitis ir Ona Antpusaitienė. 
Bruklinas, 1937 m. rugsėjo 12 d. Bobo Strimo archyvas.

Glen Kovo pradinės mokyklos sekretore bei dėstė meną 
suaugusiųjų centre.30 Rūta ir Pranas Strimai susilaukė dviejų 
sūnų – Jono ( John Howard) ir Roberto. Jonas tapo gydy-
toju, Robertas – nekilnojamojo turto agentu. Rūta parašė 
romaną „Sušalusios ašaros“ (Frozen tears), kuriame menine 
forma perteikė savo giminės likimą  – sovietų okupaciją, 
tremtį į Sibirą, emigraciją į JAV. Knygą 2004 m., jau po 
Rūtos mirties, savo lėšomis išleido sūnus Jonas. 

Jaunesnioji dukra Estera taip pat sukūrė šeimą ir gyveno 
Niujorke. Jauniausia dukra Milda (Mildred) mirė anksti, 
dar prieš seserų vestuves.

Augustas mirė 1972 m. vasarį sulaukęs 86 m. Palaidotas 
All Faiths kapinėse (Kvinsas) kartu su žmona Ona (mirė 
1970 m.) ir dukra Ella. Kitos dukros taip pat palaidotos 
kapinėse netoliese: Rūta – Maunt Plezanto (Mount Plea-
sant) kapinėse (Center Moriches, Niujorko valstija), dukra 
Esther Miller – Kalvertono valstybinėse kapinėse (Suffolk 
County, NY).
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19 pav. Augusto Antpusaičio fortepijonas, pagamintas ir padovanotas dukrai Rūtai 
vestuvių proga 1940 m. Ant sienos kabo Augusto portretas. Annos Strimas nuosavybė, 
Naujasis Orleanas.
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Kaip prisimena anūkas Robertas Strimas, Augustas Ant-
pusaitis buvo komunikabilus ir visuomet besišypsantis. Nuo 
vaikystės mokėjo kelias kalbas, ir tai jam padėjo tiek verslo 
reikaluose, tiek gyvenime. Be gimtosios lietuvių kalbos, 
Augustas laisvai kalbėjo vokiškai, rusiškai, vėliau pramoko 
ir anglų kalbą. Antpusaitis visą gyvenimą mėgo skambinti 
pianinu ir pianola. Deja, senatvėje dėl pasireiškusio artrito 
ir rankų drebėjimo daug skambinti nebegalėjo. Augustas 
taip pat buvo aistringas šaškių žaidėjas. Dar gyvendamas 
Brukline Antpusaitis visus nesunkiai aplošdavo ir kaip lygus 
galėjo pasivaržyti su profesionaliais žaidėjais, kurie Konio 
salos krantinėje savaitgaliais žaisdavo iš pinigų.31 

Išvados. Antpusaičio veiklos rezultatai

Reikšmingiausia Lietuvos muzikos istorijai yra Augusto 
Antpusaičio veikla leidžiant lietuviškus ritinėlius piano-
lai. Iš viso Antpusaitis išleido 25 ritinėlius. Jie buvo leisti 
1920–1926 m. laikotarpiu, kai Antpusaitis įsikūrė ir prekia-
vo naujose patalpose 981 Broadway. Pats ritinėlių gamyba 
ir perforacija neužsiėmė. Visus jo ritinėlius gamino firma 
„Connorized and Co.“, įsikūrusi adresu 817-21 East 144th 
St. Niujorke. Tai liudija Antpusaičio ritinėlių dėžutės – visos 
jos yra su firminiais „Connorized“ užrašais ir ornamentais. 
Šią kompaniją Antpusaitis pasirinko neatsitiktinai. Ji garsėjo 
ritinėlių kokybe (išrado drėgmei atsparų popierių, kuris 
nestrigdavo) ir repertuaru etninėms JAV bendruomenėms – 
leido itališkus, lenkiškus, vengriškus, žydiškus, čekiškus 

(Bohemijos), slaviškus ritinėlius ir jų katalogus (Roehl 
1980: 163). Firmą „Connorized“ 1900  m. įkūrė Jamesas 
O’Connore’as, perpirkęs kitą kompaniją „American Au-
tomusic Company“. Bet 1926 m. pačią „Connorized“ taip 
pat perpirko monopolija tampanti QRS firma. Antpusaičio 
leidybinės veiklos pabaiga kaip tik sutampa su „Connorized“ 
firmos uždarymu – po 1926 m. daugiau ritinėlių Antpu-
saitis neišleido. Tačiau kai kurie jo ritinėliai (su nurodyta 
autoryste) buvo perleisti toje pačioje „Connorized“, vėliau 
„US Word Roll“ ir QRS firmose.

Kita veikla – fortepijonų derinimas ir taisymas – buvo 
Antpusaičio kasdienė duona. Greta to, jis ėmėsi ir instru-
mentų gamybos. Yra žinoma, kad gamino vargonus, fortepi-
jonus ir tuo metu populiarius ksilofonus. Visi Antpusaičio 
instrumentai (tiek pagaminti, tiek sutaisyti) buvo pažymėti 
firminiu meistro lipduku, jiems būdavo suteikiama atitin-
kama garantija. Gali būti, kad jo pagaminti vargonai taip 
pat stovėjo Bruklino Šv. Jono lietuvių evangelikų liuteronų 
bažnyčioje, kurioje jis vargonavo kelis dešimtmečius. 

Vargonavimas  – trečioji reikšminga Antpusaičio vei-
klos sritis – mažiausiai žinoma. Antpusaitis vargonininku 
Šv. Jono bažnyčioje dirbo visą laiką, kol gyveno Niujorke 
(1906–1940). Tai jam buvo dvasinės atgaivos ir vidinės ra-
mybės šaltinis. Deja, nieko nėra žinoma apie jo vargonavimo 
manierą, repertuarą, vadovaujamą chorą. Apskritai ne tik 
apie vargonininko Antpusaičio, bet ir apie šios bažnyčios 
muzikinį-kultūrinį gyvenimą šiandien jau viskas pamiršta.  

Dar kartą apibendrinant Augusto Antpusaičio gy-
venimą, galima teigti, kad tai buvo išskirtinė asmenybė, 

20 pav. Augustas ir Ona Antpusaičiai auksinių vestuvių dieną. Bruklinas, 1960 m. spalio 19 d. 
Roberto Strimas archyvas.
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21 pav. Augusto ir Onos Antpusaičių ir jų dukrų Rūtos ir Esteros kapai skirtingose Long 
Ailando, Niujorko valstija, kapinėse.

Nuorodos 

1 Anksčiau paskelbtuose straipsnio autoriaus darbuose Antpu-
saitis tik paminėtas – apie jo gyvenimą ir veiklą duomenų dar 
neturėta.

2 1888 m. duomenys. Šaltinis: Списки населенныхъ мѣстъ 
Сувалкской губерніи: как матеріалъ для историко-эт-
нографической географіи края. Собралъ Э. А. Вольтеръ, 
Санктпетербургъ, 1901. Šaltinis ir duomenys pateikti inter-
neto svetainėje lt.vikipedija.org.

3 Liuteronų kun. Dariaus Petkūno el. laiškas straipsnio autoriui. 
Klaipėda, 2022 m. kovo 20 d.

atkakliai ir nuosekliai siekianti plėtoti lietuviškos muzi-
kos verslą Amerikoje. Jo dėka Brukline visą dešimtmetį 
veikė muzikos reikmenų parduotuvė, kur čia gyvenantys 
lietuviai turėjo galimybę įsigyti lietuviškų muzikos įrašų, 
prekybininko rankomis pagamintų muzikos instrumentų ir 
gauti profesionalias jų priežiūros paslaugas. Ši veikla, nors 
iš pirmo žvilgsnio niekuo neišsiskirianti, gerokai prisidėjo 
prie Bruklino lietuvių bendruomenės kultūrinio gyvenimo 
puoselėjimo ir įvairovės.    



178

Lietuvos muzikologija, t. 23, 2022 Darius KUČINSKAS

4 Bobo Strimo el. laiškas straipsnio autoriui. Pawleys Island, 
SC, 2022 m. kovo 21 d.

5 Savo išsilavinimą Antpusaitis nurodė JAV gyventojų 1940 m. 
surašymo lapuose. Prieiga per internetą: www.myheritage.com.

6 Šakių evangelikų liuteronų bažnyčios 1843–1917 m. gimusių 
abėcėlinė rodyklė, LVIA, f. 1218, ap. 1, b. 313, l. 7.

7 Bobo Strimo el. laiškas straipsnio autoriui. Pawleys Island, 
SC, 2022 m. sausio 14 d.

8 1920 m. JAV gyventojų surašymo duomenys. Prieiga per 
internetą: www.myheritage.com.

9 Michelės Sander el. laiškas straipsnio autoriui, kuriame ji per-
pasakojo Cliffordo Bonackerio prisiminimus. JAV, 2022 m. 
kovo 24 d.

10 Arolsonen archives, prieiga per internetą: https://collections.
arolsen-archives.org/de/document/78881833.

11 Population of Counties by Decennial Census: 1900 to 1990, 
United States Census Bureau.

12 Lietuvių enciklopedija 1954: 275.
13 Ten pat.
14 Onos Pimaitės gimimo metrikai nerasti. Dėl Augusto ir Onos 

amžiaus skirtinguose dokumentuose yra daug painiavos. Pagal 
1920 m. JAV gyventojų surašymo duomenis Ona yra dvejais 
metais jaunesnė už Augustą (t. y. gimusi 1888 m.). 1930 m. 
surašymo lapuose pažymėta, kad Augustas ir Ona vienmečiai 
(turintys po 42 metus, t. y. gimę 1888 m.), susituokę, kai jiems 
buvo po 22 m. (1908 m.). Pagal 1940 m. surašymą Augustas 
yra trejais metais vyresnis už žmoną (jam – 52 m., jai – 49 m., 
t. y. gimusi 1891 m.). Tačiau jųdviejų antkapyje užrašyta, kad 
Augustas metais jaunesnis už Oną – gimęs 1886 m. (Ona – 
1885 m.). Dviejų karų šauktinio registracijos kortelėse taip pat 
nurodyti skirtingi Augusto gimimo metai: 1919 m. pildytoje 
kortelėje Augustas įrašo, kad gimė 1885 m., o 1942 m. korte-
lėje – 1886 m. (gimimo mėnuo ir diena tos pačios – vasario 
23 d.).

15 Konkordijos istorijos instituto (Concordia Historical Insti-
tute) darbuotojo Christiano Einertsono el. laiškas straipsnio 
autoriui, Sent Luisas, Misūrio valstija, 2022 m. balandžio 4 d. 
Jame rašoma, kad, patikrinus išlikusias Šv. Jono bažnyčios met-
rikų knygas, patekusias į šį institutą po to, kai buvo uždaryta 
bažnyčia (apie 1975 m.), Antpusaičio pavardės ir jo jungtuvių 
įrašo nerasta.

16 United States World War I Draft Registrations, 1917–1918. 
Augusto Antpusaičio 1918 m. karo prievolininko registracijos 
kortelė. Įdomu, kad 1930 m. į JAV plaukiančių laivo keleivių 
sąraše įrašyti kitokie Augusto duomenys: mėlynų akių ir 
šviesių (angl. blondy) plaukų.

17 1924 m. laivo keleivių į JAV sąrašai. Čia nurodyta, kad Ona 
Antpusaitienė vyksta iš Šaukščių, aplankiusi motiną Oną. 
Prieiga per internetą: www.ancestry.com [žiūrėta 2021 10 20].

18 Berni Braciaus Kairės el. laiškas straipsnio autoriui. Daytona 
Beach, FL, 2022 m. kovo 12 d.

19 Bobo Strimo el. laiškas straipsnio autoriui. Pawleys Island, 
SC, 2022 m. sausio 14 d.

20 Apie tai, kad Antpusaičiai buvo įsigiję Kataučiznos dvaro že-
mės ir plytinę, dokumentų nerasta. Tačiau tai paliudijo anūkas 
Bobas Strimas 2022 m. sausio 23 d. tiesioginio pokalbio metu.

21 Antpusaičio parduotuvės reklaminis skelbimas, Vienybė, 
1924 m. spalio 21 d.; Bruklyno gyventojų sąrašas, D. C. direc-
tories, 1933, prieiga per internetą: www.ancestry.com [žiūrėta 
2022 02 12].

22 Antpusaičio parduotuvės reklaminis skelbimas, Vienybė, 
1925 m. lapkričio 14 d.

23 Ksavero Strumskio sutartys su firma QRS dėl Naujalio, Va-
nagaičio, Šimkaus kūrinių leidybos. Bobo Bekmano archyvas, 
Bafalas, Niujorko valstija.

24 Antpusaičio parduotuvės reklaminis skelbimas, Vienybė, 
1929 m. rugpjūčio 31 d.

25 George’o Nobiletti’io reklaminis skelbimas, Vienybė, 1929 m. 
rugsėjo 26 d.

26 George’o Nobiletti’io ir Rūtos Antpusaitytės reklaminis 
skelbimas, Vienybė, 1932 m. rugsėjo 22 d.

27 Bobo Strimo el. laiškas straipsnio autoriui. Pawleys Island, 
SC, 2022 m. sausio 14 d.

28 Ten pat.
29 Laivo keleivių sąrašas, kur Antpusaitis nurodė, jog lankėsi pas 

Jurgį Pimaitį Kataučiznoje. Brėmenas–Niujorkas, 1936 m. 
rugsėjo 14–20 d. Prieiga per internetą: www.ancestry.com 
[žiūrėta 2022 03 05].

30 Annos Strimas el. laiškai straipsnio autoriui. New Orleans, 
LA, 2022 m. kovo 28 d. ir 2022 m. balandžio 25 d.

31 Bobo Strimo el. laiškas straipsnio autoriui. Pawleys Island, 
SC, 2022 m. sausio 14 d.
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Summary

The article aims to recover the life of Augustas Antpu-
saitis (1886–1972) and to evaluate his creative legacy for the 
first time. Antpusaitis was a music publisher, businessman, 
church organist, and manufacturer of musical instruments 
who lived and worked in Brooklyn, NY, from 1906. He ran 
a music shop on Grand Street, later on Broadway, in Brook-
lyn, from 1919 to 1929 and became the first Lithuanian to 
publish piano rolls. Antpusaitis published 25 piano rolls 
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between 1920 and 1926. Lithuanian folk dances and songs 
as well as the music of Lithuanian composers Antanas Vana-
gaitis, Vincas Kudirka, Juozas Naujalis were recorded. Their 
music reflected the most important events of Lithuania: the 
establishment of diplomatic relations between Lithuania 
and the US (1922); the establishment of a national currency, 
the litas (1922); and the dramatic occupation of Vilnius, the 
Lithuanian capital, by Poland (1920). Though Antpusaitis 
ran his own label of piano rolls, it was manufactured by the 
Connorized company, which provided such a service for 
many local publishers. Later, Antpusaitis sold his ownership 
rights to this company, so the same Lithuanian tunes were 
published by Connorized and from 1926 by QRS, which 
bought other companies at that time.

Antpusaitis’s music shop in Brooklyn was an important 
place for the Lithuanian community, where Lithuanians 
could find musical instruments as well as discover the latest 
cultural events and speak in their native language. After a 
visit of European producers of pianos and player pianos, 
Antpusaitis became a strong dealer for European compa-
nies in Brooklyn and could suggest a cheaper price for his 
customers. It helped Antpusaitis to stay in a market longer 
than others. But the Great Depression pushed Antpusaitis 
to change his life, and he decided to invest into Lithuania. 
He bought a part of Kataučizna Manor (Kudirkos Naum-
iestis) around 1926. Unfortunately, it was lost during the 
Soviet occupation in 1940. Then Antpusaitis bought a farm 
in Kerhonkson, NY, and spent the rest of his life renting 
summer houses for New Yorkers there.

Antpusaitis served as an organist at St. John Lithu-
anian Evangelic Lutheran Church in Brooklyn for several 
decades (until 1940). Tuning and the ongoing repair of an 
organ were included in the duties of an organist. It became 
a strong motivation for Antpusaitis to start crafting port-
able organs himself – we know he built a few organs and 
pianos. One piano he made in 1940 for his daughter Ruth 
as a wedding present.

Antpusaitis was married to Anna Pimat (Ona 
Pimaitytė). They had four daughters: Ruth Strimas, Ella, 
Esther, and Mildred. Though all of daughters were taught 
to play piano, none of them became musicians. Only Ruth, 
who studied piano with a graduate of New York University 
pianist George Nobiletti, gave her own piano lectures for 
a short time.

Antpusaitis’s life represents the typical situation of the 
generation of Lithuanians who moved to the USA before 
WWI, including musicians and music businessmen. Efforts 
to preserve the native language and culture, to run their own 
business, and to feel free were possible only in the USA. 
In time, when Antpusaitis moved to the USA, Lithuania 
as a country did not exist and there were total restrictions 
for Lithuanians living under the Russian Empire. Though 
the movement for Lithuanian independence started in the 
last decade of nineteenth century, it was more progressive 
and active in the US. Antpusaitis was a small part of all 
these events, but his activity in music industry played an 
important role in Lithuanian music history.
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