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Lietuviškuosius 
įteikiant

Kai kiekvieną pavasarį 
šiame krašte dalinami „osca- 
rai“ už geriausius pasiekimus 
filmų pasaulyje, turbūt kone 
visa Amerika sėdi prie tele
vizijos aparatų. Žmonės bando 
išankstinius savo spėjimus ir 
laukia išrinktųjų laureatų 
pasirodymo. Graži ir inspiruo
janti tradicija, nors ir apimanti 
tik filmų pasaulį. O juk reikia 
panašaus dėmesio, prestižinio 
paskato bei žmogiško atsi
teisimo už kūrybines talentin
gųjų pastangas ir kitose 
srityse. Didelė, turtinga, talen
tais gausi Amerika ir kitoms 
kultūros sritims yra sudariusi 
panašiai pabrėžtinas progas.

Visa lietuviškoji išeivija nei 
savo didumu, nei turtingumu, 
nei talentų gausa negali galy
nėtis su Amerika. Vis dėlto, 
proporcingai imant, kultū
rinėms apraiškoms dėmesiu ir 
kūrybinių pastangų rezulta
tais išeiviškose sąlygose gali
me ir prieš milžinišką 
Ameriką didžiuotis. Didžiuo
tis gal kaip tik jos demokra
tinio gyvenimo dėka.

Visai neblogu lygiu, bet tik 
siauresniu mastu čia reikš- 
damiesi, jau turime ir savo 
„oscarines“ kūrybos šventes. 
Tai pavieniai tradicinių lite
ratūros premijų įteikimai bei 
literatūrinių konkursų šven
tės. Kartais tokių premijų 
čia tiek pabyra, kad net ne 
visos jos savo vardo būna ver
tos.

Atskirai kiekvienai kultūros 
sričiai rengti laureatines šven
tes būtų jau net mūsų galimy
bes pranokstantis ir realybės 
nejaučiantis užmojis. Todėl 
JAV LB Centro valdybos ir 
JAV LB Kultūros tarybos 
prieš trejus metus parodytas 
ryžtas rengti visų ryškiųjų 
išeivijos kultūros sričių „osca- 
rinę“ šventę vienu sykiu buvo 
labai realus ir apgalvotas. 
Pasiryžta ne tik tokią šventę 
kas pavasarį surengti, bet ir 
parūpinti reikalingus pinigus 
premijoms, daugiausia iš 
l ietuvių fondo išteklių.

Ir štai š.m. gegužės 14 d. jau 
trečioji tokia premijų šventė, 
šį kartą New Yorke. Kaip 
žinome, pirmoji 1981 m. buvo 
Clevelande, antroji 1982

„oscarus“

metais — Detroite. Kasmet 
keičiant premijų įteikimo 
vietą, jos tampa tikrai visuo
tinės — visos išeivijos, išeina 
iš lokalinės plotmės. Psicholo
giškai lokalinio įspūdžio būtų 
sunku atsikratyti, jeigu, saky
sim, visada premijų šventė 
būtų tik Chicagoje.

Tokia Kultūros tarybos 
inspiruojama ir surengiama 
mūsų kultūros „oscarų“ 
iškilmė kiekvieną pavasarį 
pažadina gyvesnį susidomėji
mą įvairių kūrybinių sričių 
pasiekimais. Prieš ir po to apie 
visa tai gyviau kalbama, 
reiškiamos vienokios ar kito
kios nuomonės. Negalima nė 
norėti, kad tos viešosios nuo
monės būtų visos vienodai su
kirptos, kaip kokioje Sovietų 
Sąjungoje. Gali net vienas ar 
kitas laureatas žiūrinčiam iš 
šalies atrodyti abejotinas, 
lyginant jį su kuriuo nors kitu, 
šį kartą premijos negavusiu. 
Tokių „nesusikalbėjimų“ pan
ašiais atvejais pilnas visas 
kultūrinis pasaulis. Tik niekas 
iš to kokių nors rimtų „tra
gedijų“ nedaro. Tebūna tai tik 
paskatas kūrybingiesiems pa
sitempti kitais metais.

Šių metų pavieniai laureatai 
jau buvo paskelbti spaudoje. 
Čia juos dar pakartosime 
bendroje puokštėje, kad skai
tytojai vienu žvilgsniu turėtų 
visus prieš akis.

Pati didžioji premija (3000 
dol.) yra Lietuvių Bendruo
menės Literatūros premija. Jai 
pinigus parūpina JAV LB 
Centro valdyba. Premijuo
jama čia ir išėjusios knygos, ir 
prisiųstieji rankraščiai. Dve
jus metus ji buvo paskirta 
grynai už grožinę literatūrą, o 
už 1982 metus šiemet premija 
skirta už lituanistinį mokslo 
veikalą. Tokia proporcija ji 
bus skiriama ir toliau. Šiemet 
premija teko Australijoje gy
venančiai dr. Genovaitei 
Budreikaitei-Kazokienei už 
rankraščiu prisiųstą veikalą 
apie M. K. Čiurlionį. Studija 
parašyta anglų kalba. Veika
las pavadintas The Life and 
Work of Konstantinas Mika
lojus Čiurlionis. Šiuo metu, 
kiek žinome, yra dar bent keli 

(Nukelta į 2 psl.)

Liudas ir
JAV Lietuvių Bendruome

nės Kultūros taryba 1982 
metų Kultūros darbuotojo pre
miją paskyrė lietuvių liaudies 
šokių ansamblio “Grandinė
lė” vadovui Liudui Sagiui ir to 
ansamblio administratorei 
Aleksandrai Sagienei už 
“Grandinėlės” steigimą ir 
didelį jųdviejų įnašą į lietuvių 
kultūrą, išlaikant šį ansamblį 
30 metų gyvą, vis atsijauni
nantį ir visai išeivijai regimą.

Liudas Sagys gimė 1918 m. 
spalio 31 d. Majoriškių kaime 
netoli Vilkaviškio. Baigęs Ry
giškių Jono Berniukų gimna
ziją 1938 metais įstojo į Klai
pėdos Pedagoginį Institutą 
ruoštis mokytojo profesijai. 
1940 metais jis baigė šią mo
kyklą Vilniuje ir buvo paskir
tas mokyklos vedėju Ryliškių 
kaime prie Tauragnų mieste
lio, Aukštaitijoje. 1941 metais 
jis buvo perkeltas mokytojau
ti į Švenčionių vidurinę mo
kyklą.

Nuo pat jaunystės Liudą vi
liojo scenos darbas ir 1942 me
tais jam pasisekė įgyvendinti 
savo gyvenimo svajonę. Jis 
buvo priimtas šokėju — daini
ninku į Vilniaus Filharmoni
jos Liaudies Meno ansamblį, 
kuriame šokdamas ir dainuo
damas apkeliavo visą Lietu
vą. Būdamas šiame ansamb
lyje, jis toliau tęsė lietuviško 
liaudies šokio pažinimą ir 
praktišką atlikimą Marijos 
Baronaitės — Grėbliūnienės, 
ano meto ryškios šioje srityje 
kūrėjos ir stilizuotojos, globo
je. Šoko jis tuo metu ir pir
muosius dabartinio lietuviško 
šokio meistro profesionalo 
choreografo Juozo Lingio šo
kius.

Aleksandra Januševičiūtė — 
Sagienė gimė 1917 m. balan
džio mėn. 12 d. Vidmontų kai
me, Varnių valsčiuje. Mokėsi 
Telšių gimnazijoje, o brandos 
atestatą gavo 1936 metais Pro
fesinių Sąjungų gimnazijoje 
Kaune. Tolimesnį mokslą ji tę
sė Klaipėdoje, Prekybiniame ir

Aleksandra Sagiai ir

Grandinėlė savo 30 metų sukakties šventėje š.m. kovo mėn. 19 d. Clevelande.

Pedagoginiame institutuose. 
Paskutinįjį baigė 1'940 metais. 
Mokytojos profesiją Alek
sandra pradėjo gilioje Žemai
tijoje, netoli Tverų miestelio, 
Plauskinių kaime. 1941 metų 
pavasarį Aleksandra, kaip ir 
Liudas, buvo perkelta į Šven
čionių vidurinę mokyklą mo
kytojos pareigoms.

1944 metų rudenį Liudas ir 
Aleksandra paliko Lietuvą, sy
kiu su Antrojo pasaulinio ka
ro banga pasitraukdami į Vo
kietiją. Pasibaigus karui, abu 
įstojo į Čiurlionio ansamblio 
eiles ir kartu su šiuo vienetu 
1949 metais emigravo į Jung
tines Amerikos Valstybes. 

dienio pragyvenimo užtikrini
mui ieškojo naujų profesijų. 
Liudas lankė Fenn ir John 
Carroll kolegijr- pasirinkda
mas elektronikom mokslų sritį. 
Vėliau gavo darbą Case Wes- 
tern Reserve universitete 
Electronic Design Enginee- 
ring skyriuje ir ten tebedirba 
iki šios dienos. Šalia kasdieni
nio savo darbo Liudas vado
vauja Grandinėlės lietuviškų 
liaudies šokių ansambliui nuo 
1953 metų. Aleksandra gavo 
darbą Harshaw Chemical 
bendrovės Advertising skyriu
je. Ten dirbo 25 metus iki 1980 
metų pradžios. Jos laisvalai
kis irgi buvo skirtas Grandi
nėlės darbams.

Grandinėlė99

Nuotraukos Jono Garloa

Liudas ir Aleksandra Sa
giai gimė ir augo lietuviška
me kaime, vienas Suvalkijoje, 
kitas Žemaitijoje. Lietuviškas, 
kaime šokamas liaudies šokis 
jiems buvo pažįstamas nuo 
mažų dienų. Abiejų tėvai, 
gražbalsiai dainininkai ir kai
mo vakarėlių šokėjai, mokė šio 
liaudies meno ir savo vaikus. 
Liudui ir Aleksandrai įstojus į 
Pedagoginį institutą, jaunys
tėje išmoktų šokių neužteko, 
nes Kūno Kultūros lektorė 
Bronė Juškevičiūtė - Lapšie- 
nė reikalavo didesnio pasiruo
šimo liaudies šokių srityje. Bū- 
simieji mokytojai privalėjo 
išmokti eilę stilizuotų liaudies 
šokių, kuriuos, vėliau, moky
tojaudami, galėtų mokyti sa
vo mokyklų vaikus. Liudas gi
lino savo žinias šokdamas 
Liaudies Meno ansamblyje 
Vilniuje ir Čiurlionio ansamb
lyje Vokietijoje.

Apsigyvenęs Clevelande, 
Sagys mažai galvojo apie jo 
paties vadovaujamą šokių gru
pę ar ansamblį. Viskas atsiti
ko neplanuotai, natūraliu bū
du, kai 1953 metų žiemą 
Vyskupo Valančiaus vardo li
tuanistinės mokyklos vedėjas 
Antanas Tamulionis pakvietė 
jį paruošti 13 mergaičių gru
pelę Clevelando miesto tautų 
festivaliui. Po festivalio mer
gaitės neišsiskirstė, šoko to
liau ir, be ypatingo planavi
mo, didelių užmačių ateičiai, 
davė pradžią Grandinėlei, iš
augusiai į plačios apimties ko
lektyvą, turinčiai savo ryškų 
veidą ir aiškius siekimus. Jos 
atliekamos programos nesiri
boja vien lietuviais žiūrovais. 
Grandinėlė stengiasi pasiekti 
svetimtaučius ir supažindinti 
juos su mūsų tautos liaudies 
menu, mūsų krašto žmonių bū
du.

Sagys apie savo darbą su 
Grandinėle aiškina taip: “Lie
tuviškos choreografijos sceni
niam vaizdui išryškinti su 
Grandinėlės ansambliu jau 
nuo 1960 metų ruošiu pilnas 

šokių programas — koncer
tus. Tie koncertai apima ne tik 
paskirus stilizuotus mūsų šo
kius, bet taip pat atskleidžia ir 
lietuviškos buities, papročių, 
kaimo žmonių gyvenimo dale
lę. Vėliausioje ansamblio pro
gramoje, pavadintoje “Nuo 
Sudaužtinio iki Kupolinio“, 
mėginau perkelti lietuviško šo
kio istorijos fragmentus sce
nom Mėginau parodyti jo šak
nis giliame kaime ir 
profesionalių choreografų, kū
rėjų pagalba, vesti to šokio rai
dą iki festivalių ir teatrų sce
nų.

Pilnų pastatymų darbas rei
kalavo talkos ne tik iš lietu
viško jaunimo, kurio Grandi
nėlės eiles perėjo virš 500, bet 
reikėjo ir profesionalių žmo
nių, kurie galėjo paruošti tin
kamą šokiams muzikinę pa
lydą (Rytas Babickas, Jonas 
Pažemis, Dalia Kavaliūnaitė 
ir dabartinė muzikinė vadovė 
Rita Kliorienė, įvedusi į grupę 
ir dainas), šokių išryškinimui 
išausdinti ir pasiūdinti tinka
mus tautinius drabužius (Al
dona Vaitonienė, Marcelė Kaz- 
lauskienė). Reikėjo 

• administracinio planavimo,
koordinavimo, lėšų ieškojimo 
žmogaus. Šį nedėkingą darbą 
jau 30 metų dirba mano žmo
na Aleksandra”.

Grandinėlės ansamblis per 
30 metų yra atlikęs 450 kon
certinių pilnų ir dalinių pro
gramų lietuviams ir svetim
taučiams. Šio krašto žemyne 
ansamblis yra apkeliavęB dau
gelį didžiųjų miestų po kelis 
kartus, pasiekdamas net Paci- 
fiko pakrantėje esantį Los An
geles miestą. Kaimyninėje Ka- 
nadoje koncertuota 
Hamiltone, Toronte, Londone, 
St, Catherines ir Montrealyje. 
Lietuviškas šokiB vedė Gran
dinėlę ir į kitus kontinentus. 
1970 metais ji gastroliavo Pie
tų Amerikoje — Kolumbijoje ir 
Venezueloje, 1972 metais šoko 
Europoje — Anglijoje ir Vo
kietijoje, o 1978 metais an
samblis pasiekė su lietuviškų 
šokių programa net AuBtrali- 
jos žemyną.

Nuo 1953 metų Liudo ir 
Aleksandros Sagių gyveni
mas skirtas Grandinėlės an
sambliui. Jo darbams sunau
dojamas jų laisvalaikis, 
atostogos, asmeniški ištekliai 
ir jėgos. Ar jiems pasisekė sa
vo gyvenimo auka išvesti 
Grandinėlę iš įprastinio mėgė
jiškumo geriausiai nusako a. 
a. prof. Vlado Jakūbėno ra
šyta recenzija “Draugo" kul
tūriniame priede: “Mums bu
vo parodyta kokie spalvingi, 
ryškūs, harmoniškai įvairūs, 
išbaigti galimumai slypi liau
dies šokiuose, jei jie yra pa
teikti tobulo, Bubrendusio an
samblio. Dar nėra man tekę 
matyti vien iš šokių susidėju- 
sio spektaklio, kuris būtų ga
lėjęs tiek nenutraukiamai su
kaustyti žiūrovo dėmesį... Iš 
tikrųjų dauguma šokių ir turė
jo tam tikrą, aiškiai parodytą 
liaudies gyvenimo fabulą, sti
lingai įterptą ir jais išreikštą. 
Šokėjų technika, mimika, vai
dyba yra tiek sklandi, jog sun
ku tikėti, kad turime reikalą 
ne su profesionalais, bet su 
mokykliniu jaunimu. Visa, ką 
matėme scenoje, buvo sava, 
miela, lietuviška”.

Algis Rukšėnas
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Dailininkas 
Vytautas 
Ignas
Kuomet naciai Lietuvoje už

darė universitetus, meno mo
kyklas ir kitas meno ir moks
lo institucijos, tai Vilniaus dai
lės akademijos studentai bu
vo izoliuoti nuo savo studijų. 
Matydamas tą tragišką mūsų 
jaunimo situaciją, suorganiza
vau pogrindžio meno mokyk
lą ir studijoms paskyriau Šalu
tines patalpas Vilniaus dailės 
muziejuje.Toje mokykloje ne
buvo einama pilna akademi
nė programa, nes tik dalis bu
vusios meno akademijos 
mokytojų sutiko dėstyti.

Pagrinde meB turėjome pai
šybos klases, kuriose dėstė 
skulptorius Juozas Mikėnas, ir 
tapybos — kur teko dėstyti 
man. Meno istoriją dėstė prof. 
M. Vorobjovas, kultūros isto
riją — prof. Karsavinas ir Vil
niaus meno istoriją — Petras 
Juodelis. Kaip tik Šioje po
grindžio mokykloje tarp kitų 
studentų man teko susipažinti 
ir su Ignu. Pasitraukus mums 
j Vakarus, Igną vėl sutikau 
Freiburgo meno mokykloje, kur 
man teko vadovauti tapybų 
studijai.

Kuomet mes žiūrime į Šio 
laiko estetines emocijas, tai 
matome, kad jos yra kompli
kuotoje situacijoje, nes įvai
rios kryptys, kurios koncent
ruojasi daugiau prie idėjos 
objekto, palieka nuošaliai isto
rinį meno vystymąsi. Tačiau, 
žiūrėdami į Igno tapybos raidą, 
mes matome jo individualybę, 
jam būdingą liaudies meno filo
sofiją, kuri jį atpalaiduoja nuo 
egzistuojančių meninių krypčių 
ir jis kuria savo asmeniškoje 
atmosferoje. Ignas netikdailėje, 
bet ir savo individualiame gyve- 
nimeapeinadaugiauįprastasar 
nustatytas taisykles ir pasi
lieka ištikimas sau.

•

' Dar studentu būdamas, jis 
jau mokyklinius uždavinius 
vystė savo vidinėje atmosfero
je. Mano, kaip mokytojo, prin-
cipinė pažiūra buvo, kad stu
dentai vystytų savo pažinimą 
individualinėje atmosferoje, 
neverčiant jų taikytis prie aka
deminių Šablonų. Ir taip lai
kui bėgant, kuomet Ignas tu
rėjo uždavinį — atlikti 
diplominę kompoziciją, jis 
man parodė esamos kompozi
cijos eskizą. Tob kompozicijos 
pagrindiniu objektu buvo kar
vė. Gana įdomioje aplinkoje, 
įvairiai paspalvinta karvė su 
gėlių vainiku ant kaklo. Jam 
pasakiau, kad įdomi tema
tika, bet sau pagalvojau, kad 
gal Ignas labai pasiilgo lietu
viško sūrio.

Po Freiburgo mes persikėlė
me gyventi į Sį kraStą ir su Ig
nu susitikau jau Chicagoje. 
Nors jis ir dirbo ne savo pro
fesijoje, bet laisvalaikiais in
tensyviai dirbo tapyboje. Po 
kiek laiko pakviečiau jį dirbti 
savo vitražų studijoje. Jis čia 
ir apsigyveno. Po darbo va
landų jis tuojau grįždavo prie

Sofija Gruzdytė, JAV LB Kultūros tarybos 1082 metų jaunimo dailės 
premijos laimėtoja.

Vytautas Ignas Dainininkė (linoleumo raižinys)
1070

Dailininkas Vytautas Ignas prie se-o paveikslo „Pakelės rūpintojėlis“.

savo tapybos ir dirbdavo iki 
paryčių.

Arčiau pažindamas jo būdą ir 
polėkius ne kartą pagalvojau, 
kad jis būtų geras kompanijo- 
nas Van Gogh ir Gauguinui, o 
dar įjungus į Šią grupę Petrą- ' 
vičių ir skulptorių Bakį, tuo
jau pastebėtum tarp jų visų ne 
tik elgesio bendrumą, bet ir 
meninės sampratos.

Aplamai žiūrint į Igno tapy- ‘ 
bą, matome nepaprastą kūry
binę energiją ir svarbiausia — 
kūrybinį nesustingimą. Jis vi
są laiką mums pateikia nau

Sofija Gruzdytė — 1982 metų 
Jaunimo premijos laimėtoja

JAV LB Kultūros taryba nantiems JAV. Vertinimo 
1982 metais paskelbė 500 do- komisija skaidrių atranka jau- 
lerių premiją jauniesiems dai- nimo dailės premiją paskyrė 
lininkams (18 - 30 metų), gyve- architektei Sofijai Gruzdytei

už iSskirtinus joB pieSinius bei 
tapybą.

Sofija pradžios ir vidurinę 
mokyklą lankė Clevelande. 
1978 metaiB cum Įaudė baigė 
Kent Statė universiteto archi
tektūros mokyklą. 1977 me
tais studijas gilino Flo
rencijoje, Italijoje. Pora metų 
dirbo architektūros firmoje 
Clevelande. 1982 metais gavo 
magistro laipsnį iŠ architektū
ros Harvardo universitete. 
Šiuo metu gyvena New Yorke 
ir dirba I.M Pei and Partnere. 
Be to, įsteigė savo privačią 
architektūros apipavidali
nimo firmą Gruzdys and 
LeBlank.

Tiek akademiniam, tiek 
profesiniam gyvenime Sofija 
dalyvauja parodose, konkur
suose, kur jos darbai pažy
mėti bei apdovanoti įvairio-

jus vaizdus ne tik tematine, 
bet ir menine prasme. Nežiū
rint Igno liaudiško individua
lumo, apskritai jis yra mo
dernaus meno atstovas. Jo 
tapyboje jaučiamas impresio
nistinis spalvinis pobūdis. 
Kompozicinis linijų ir plotmių 
iSdėstymas rutuliojasi esteti
ne linkme jam būdingu stiliu
mi. Stilius yra vienas iŠ svar
besnių elementų individua
lybei pažymėti ne tik 
dailėje, bet ir muzikoje, litera
tūroje, o ypač poezijoje.

A. Valeška

NAUJI LEIDINIAI

• Juozas Prunskis, Lithuania. Ket
virtoji laida? Iliustruota 32 psl. 
brošiūra anglų kalba, skirta supa
žindinti svetimtaučius su Lietuva, 
jos istorija ir dabartine sovietine 
okupacija. Chicaga: Amerikos Lie
tuvių taryba, 1982.

• Pasaulio lietuvis nr. 4 (1983 
balandis). Mėnesinis leidinys 
Bendruomenės minčiai ir gyveni
mui, leidžiamas Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės valdybos. 
Redaktorius — Bronius Nainys. 
Administratoriai — Baniutė ir Ro
mas Kronai. Adresas: 5620 S. 
Claremont Avė., Chicago, IL 
60636. Prenumerata metams — 10 
JAV dol., atskiro numerio kaina 
- 1.50 dol.

Vedamajame svarstoma “ar jau 
laikas dvikalbiškumui?” Skyriuje 
“Lietuva,” vedamame Mindaugo 
Pleškio, rašoma apie Musteikos 
kaimo tragediją — 1944 m. birže
lio menesį sovietinių “didvyrių” 
jame įvykdytas žudynes (Aušra 
nr. 32, 1983 m. rugpjūčio mėn.) 
“Politikos” skyriuje spausdina
ma politinių kalinių suvažiavimo 
šių metų kovo mėn. 12 d. Chica
goje aprašas ir suvažiavimo prir 
imti nutarimai, informacija apie 
JAV valstybės departamento 
šiais metais Vasario 16 dienos 
proga pareiškimą, smerkiantį Lie
tuvos okupaciją, mintys dėl Vliko 
ir PLB bendradarbiavimo, Sol- 
ženicino perspėjimas dėl iliuzijų 
apie “gerus” ir “blogus,” “tai
kius” ir “agresyvius” komunis
tus. “Švietimo ir auklėjimo” sky-

mis premijomis.
Gyvendama Clevelande, So

fija buvo aktyvi lietuviškame 
gyvenime. Baigė Šv. Kazi
miero lituanistinę mokyklą, 
priklausė skautams, dirbo su 
jaunimu skautų stovyklose, 
grojo „Grandinėlės“ orkestre. 
Be architektūros Kent Statė 
universitete du metus studi
javo lietuvių kalbą.

Kertinė paraštė
(Atkelta iŠ 1 psl.) 

veikalai spaudoje apie Čiurlio
nį ir jo kūrybą. Kad vienas iŠ 
jų čia jau ir premijuotas, tai 
labai gerai. RaStų apie Čiurlio
nį ir mums, ir visam pasauliui 
niekada nebus per daug.

Pačios Kultūros tarybos 
rūpesčiu suorganizuojamos ir 
kasmet iŠ gaunamų Lietuvių 
fondo sumų paskiriamos tūks
tantinės premijos. Šiemet jos 
yra tokios:

Dailės premija paskirta Vy
tautui Ignui už jo moderniai 
sukirptąją tapybą ir grafiką, 
savo šaknis įleidusią į lietu
vių liaudies meno klodus.

Kompozitoriui ir dirigentui 
Jeronimui Kačinskui teko 
Muzikos premija už reikS- 
mingą ir progresyvų Šios sri
ties indėlį į mūsų muzikos 
lobyną.

Istorinio bei politinio pobū
džio lituanistikos premija pa
gerbtas prof. dr. Vytautas 
V ardys už jo mokslinį ir infor
macinį įnašą anglų kalba apie 
Lietuvą ir lietuvius ryšium su 
svetimųjų okupacija ir dabar
tine padėtimi.

Kultūros darbuotojo premija 
šiemet paskirta Liudui ir 
Aleksandrai Sagiams už 
Clevelando „Grandinėlės" 
įsteigimą ir jos vadovavimą 
per 30 metų.

Aktoriui Henrikui Ka
činskui paskirta Teatro pre
mija už daugelį tobulai 
atliktų sceninių vaidmenų ir 
grožinės literatūros rečitalių.

Kultūros taryba buvo pa
skelbusi ir dramos konkursą: 
premija — 2000 dol. Ji taipgi 
bus įteikta drauge su kitomis 
gegužės 14 d. New Yorke. Kon
kursą laimėjo Algirdas 
Landsbergis. Premija apdo
vanota jo komedija „Onos vei
das“, kurioje juoko pro aSaras 
būdu yra vaizduojamos lie
tuviškojo gyvenimo iškarpos 
šiandieninėje Amerikoje ir 
Lietuvoje.

Jaunojo dailininko premija 
(500 dol.) paskirta Sofijai 
Gruzdytei, tuo atkreipiant dė
mesį į jaunosios mūsų daili
ninkų kartos kūrybines pa
stangas.

Už tokią premijinę ir 
konkursinę veiklą Kultūros 
taryba, smagiai kalbant, pati 
yra verta, atitinkamos pre
mijos. Veikianti Clevelande ir 
pirmininkaujama Ingridos 
Bublienės, Si Taryba pakviesta 
pasilikti ir naujosios JAV LB 
Centro valdybos kadencijoje. 
Visi jos nariai rodo seniai 
lauktą dinamiką ir kultūrinio 
intereso gyvastingumą, tiek 
savo. kasdieninėje veikloje, 
tiek išskirtinėmis progomis, 
kaip, sakysime, artėjančių 
Pasaulio lietuvių dienų kultū
rinių renginių organizavime.

Ir lietuviškųjų „oscarų“ 
Šventėje, ir Pasaulio Lietuvių 
dienų kultūrinėse progra
mose, ir visuose ateities užmo
juose Kultūros tarybai linkime 
ištvermės ir sėkmės.

k. brd.

riuje kalbamasi su naujuoju 
Vasario 16 gimnazijos Vokietijoje 
direktorium Andrium Šmitų ir 
džiaugiamasi, kad Vasario 16 
gimnazijos dangus giedrėja. Prisi
menamas per anksti miręs Lietu
vių Bendruomenės veikėjas Jo
nas Jasaitis. Pateikiama įvairių 
informacijų apie pasiruošimus 
ateinančioms Pasaulio lietuvių 
dienoms Chicagoje ir taip pat pla
tūs “Kultūros” bei “Sporto” sky
riai su žiniom apie lietuvių veiklą 
visame pasaulyje.

Džiaugiamės jaunimo 
energija ir pasiekimais. Tegul 
Si premija būna paskatinimas 
tolimesniam kūrybingam dar
bui, kaip Sofija Bavo laiške ra
šo: „Mūsų, jaunų architektų 
atsakomybė praplėsti kartais 
užkietėjusią žmonių estetinę 
galvoseną, siūlyti tinkamus ir 
įdomius planus architektūrai 
ir menui“.

Politinių mokslų profesorius Vytautas Vardys mokslininkų suvažia
vime.

Vytautas Vardys — okupuotos 
Lietuvos padėties tyrinėtojas

Mokslinio tyrinėjimo srityje 
okupuota Lietuva vis dar yra 
terra incognita. Skaičius 
mokslinių darbų ne lietuvių 
kalba apie Lietuvą yra apgai
lėtinai ribotas. Nelietuviams 
mokslininkams lietuvių kal
bos nemokėjimas yra didelis 
barjeras. O lietuvių moksli
ninkų skaičius, tyrinėjančių ir 
išleidžiančių studijas ar kny
gas vakarietiškoje mokslinėje 
spaudoje, yra ypač mažas. 
Anot dr. Vardžio, net mū
suose „be pogrindinės spau
dos ištraukų, išeivijos spauda 
retai duoda analitinių ar pla
tesnių informacinių straips
nių“ (Aidai, nr. 2, 1981).
Šitame fone dr. V. Vardžio 
mokslinis darbaB ir publi
kacijos vakarietiškoje moksli
nėje spaudoje yra ypač svar
būs, vertingi, ir verti mūsų 
dėmesio ir pripažinimo.

Dr. V. Vardys yra profe
sorius ir University of Okla- 
homa politinių mokslų fakul
teto vedėjas. Jau daugiau kaip 
dvidešimt metų jis tyrinėja 
tautybių klausimą ir rezisten- 
cinį-disidentinį judėjimą So
vietų Sąjungoje. Šita prasme 
mes galim laikyti dr. Vardį 
sovietologinių studijų pradi
ninku lituanistikos srityje. 
Toje srityje profesorius Var
dys yra pripažintas kaip 
vienas iŠ žymiausių mūsų 
ekspertų. Nėra nuostabu, kad 
sovietinėje spaudoje, dr. Var
dys puolamas kaip „lietuviš
kos kilmės .sovietologas*, pasi
žymėjęs tarybinės tikrovės ir 
ypač nacionalinių santykių 
Tarybų Salyje falsifikavimu“ 
(Tiesa, 1974.XII.18).

Prieš dvidešimt metų pasi
rodė dr. Vardžio studija „Re- 
cent Soviet Policy Toward 
Lithuanian Nationalism" 
(Journal of Centrai European 
Affairs, October, 1963). Žiū
rint iš metodologinio taško, 
Šitas darbas jau yra tapęs kla
sikine moksline studija ir 
modeliu panašiems tyri
nėjimams. Tais pačiais metais 
dr. Vardys pristatė Vakarų 
moksliniam pasauliui 
Lietuvos partizaninį judėjimą 
(„The Partisan Movement in 
Postvvar Lithuania“, Slauic 
Revieu), September, 1963). Iki 
Šiol tai vienas svarbiųjų 
mokslinių straipsnių anglų 
kalba apie Šitą svarbų 
Lietuvos istorijos etapą.

Dr. V. Vardys redagavo pir
mą knygą anglų kalba, kuri 
vispusiSkai analizavo padėtį 
Lietuvoje po 25 metų okupa
cijos (Lithuania Under the 3o- 
viets, 1965). Nors aštuoniolika 
metų praėjo nuo knygos išlei
dimo, veikalas vis dar tebėra 
svarbus, kaip vienas iŠ 
ankstyvųjų mūsų išeivijos 
mokslininkų bandymų at
skleisti Lietuvos padėtį va
karietiškai auditorijai.

Dr. V. Vardys vakarietiš
koje mokslinėje spaudoje pla
čiai raSo apie politinę padėtį ir 

tautybių klausimą Pabaltijo 
kraštuose (Foreign Affairs, 
April 1966; Problems of Com- 
muni8m, September-October 
1967 ir September-October 
1975). V. Vardys atkreipia 
dėmesį, kad rusifikacijos 
politika čia nėra efektinga. Ta
čiau j iš taip pat perspėja, kad 
demografiniai pasikeitimai 
Pabaltijy, laikui bėgant, gali 
turėti neigiamą įtaką į pa
stangas išlaikyti tautinį iden
titetą.

Mane, kaip geografą, ypač 
domina dr. Vardžio debatai su 
dr. David Hooson, kuris pasi
rodė 1972 metais Slavic Re
vieu} puslapiuose. Dr. Hooson 
yra vienas žymiausių JAV 
geografų, tyrinėjančių Sovie
tų Sąjungą. Tačiau savo 
Sovietų Sąjungos rajonavimo 
schemoje, jis įtraukė į Pabal
tijo rajoną ne tik Lietuvą, 
Latviją ir Estiją, bet taip pat 
Belorusiją ir Leningrado, 
Pskovo, Novgorodo, Kalinino 
ir Smolensko Britis. Dr. Var
dys labai teisingai ir pa
grįstai kritikavo Šią subjek
tyvią ir arbitriSką 
klasifikaciją ir jos dabar jau 
nebematome mokslinėje geo
grafinėje literatūroje.

Kadangi rezistencinis judė
jimas Lietuvoje ypač domino 
dr. Vardį, LKB kronikos ati
dengė jam naujas tyrinėjimo 
perspektyvas. Išdava Šito dar
bo buvo veikalas The Catho- 
lic Church, Dissent and Na- 
tionality in Soviet Lithuania, 
kurią 1977 metais išleido 
Columbia University PresB. 
Tai vienintelė mokslinė studi
ja apie dabartinę Lietuvą, 
išleista pripažintos mokslinės 
literatūros leidyklos. Dr. Den- 
nis J. Dunn Šitą knygą apibū
dina kaip „pionierinį darbą 
apie kritišką rySį tarp religijos 
ir tautinės mažumos nacio
nalizmo“ (Problems of Com- 
munism, March-April 1980). 
Veikalas analizuoja įvykius 
iki 1977 metų gruodžio mėne
sio. Religinės rezistencijos rai
dą Lietuvoje po minėtų metų 
dr. Vardys nagrinėja straips
nyje „Lithuania’s Catholic 
Movement Reappraised“ (Sur- 
vey, Summer 1980).

Rezistencinis-disidentinis ju
dėjimas visame Pabaltijy taip 
pat yra patraukęs dr. Vardžio 
dėmesį. Ypač svarbus ir reikš
mingas yra jo Btraipsnis „The 
Nature and Philosophy of 
Baltic Dissent: A Comparative 
Perspective“ (Nationalities 
Papers, Fall 1982).

Dr. Vardys yra vienas iŠ tų 
retų lietuvių mokslininkų, 
atkreipusių dėmesį į okupuo
tos Lietuvos problematiką. 
Šitoje srityje jo įnaSaB į 
mokslinę literatūrą ne lietuvių 
kalba yra tikrai didelis ir svar
bus. JAV LB Kultūros taryba 
linki laureatui profesoriui Vy
tautui Vardžiui ir toliau dirbti 
mokslinį darbą toje taip mums 
svarbioje srityje.

Augustinas Idzelis
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Mokslinio veikalo premija Genovaitei Kazokienei
Premijuoto rankraščio 
apybraiža

Genovaitės Kazokienės veikalas 
The Life and Work of Konstanti
nas Mikalojus Čiurlionis yra Syd
nėjaus universitete, Australijoje, 
paruošta tezė, kuri šiuo metu yra 
rankraščio formoje. Ruošdama šią 
tezę, autorė specialiai tam tikslui 
lankėsi Lietuvoje.

Veikalas apima apie tris šim
tus mašinraščio puslapių ir jame 
yra dvi pagrindinės dalys — M.
K. Čiurlionio biografija ir jo kūry
bos aptarimas bei analizė.

Biografinėje rankraščio dalyje 
yra pateikta išsamių žinių apie 
Čiurlionio gyvenimą, jo muzikos 
ir dailės vystymąsi. Čia pateikti 
naujausi biografinių tyrimų duo
menys ir autorės asmeniška patir
tis, renkant žinias Lietuvoje. Ang
liškai skaitančiai visuomenei tai 
duotų raiškų vaizdą apie Čiurlio
nio gyvenimą ir asmenį.

Rankraščio antroje dalyje apta
riama Čiurlionio dailė. Čia tezės 
pagrinde yra bendrų muzikos 
formų ir Čiurlionio tapybos 
kompozicinių struktūrų parale
lizmo analizė. Tezės teigime nu
rodoma į muzikos (pvz. sonatos) ir 
Čiurlionio tapybos darbų struktū
rinius panašumus.

Veikale pateikta nemaža iliust
racinės medžiagos, kurioje tezės 
teigimai aiškinami grafiškomis 
nuorodomis. Rankraščio gale yra 
plati bibliografija.

R. Viesulas

Keletas pastraipų apie aktorių 
Henriką Kačinską

Lemtis ar galingesnė ranka 
už lemtį patvarkė, kad keliai ir 
takeliai susitiko, o kartais ir 
visai greta vingiavo. Aktorių 
Henriką Kačinską, į Kauną at
kilusį iš Žemaitijos, teko susi
pažinti Tautos teatro .vaidy
bos meno studijoj. Ta pati 
vaidilų trupė sudarė ir satyros 
teatro Vilkolakio branduolį. H. 
Kačinskas, jaunas, lieknas ir 
dailiai išaugęs vyras, bendra
darbių ir mokslo draugų tarpe 
iš karto išsiskyrė dvasine rim
timi, tikėjimu į savo pašauki
mą ir patrauklia vidine švie
sa. Visi jautėm, kad jame slypi 
didelė įvairiaspalvė kūrybinė 
jėga.

H. .Kačinsko vaidybos meno 
mokytojas — rež. Antanas 
Sutkus. Gražbylystė, nemenki 
lobiai teatrinio meno žinių, lo
giškumas ir drausmingumas 
buvo būdingi mokytojo būdo 
bruožai. Vaidybos meno pa-

Aktorius Henrikas Kačinskas deklamuoja. Nuotr. Vytauto Maželio

Meno istorikė Genovaitė Budreikaitė-Kazokienė, veikalo „The Life 
and Work of Konstantinas Mikalojus Čiurlionis“ autorė.

grindus H. Kačinskas ir susi
krovė Tautos teatro vaidybos 
studijoj, kurios vadovas buvo 
minimas Antanas Sutkus. Ta
čiau aktoriui ne viską duoda 
mokykla, ne viską ji pajėgia 
atskleisti net ir talentingo as
mens sieloj. Mokyklos neužte
ko ir H. Kačinskui.

Aktoriaus saviruoša, kaip tą 
mįslę aptarė Stanislavskis, H. 
Kačinskui buvo tikrasis uni
versitetas. Vaidino jis pirma
eilius vaidmenis, vaidino cha
rakterines roles, vaidino ir 
epizodus. Matėm jį scenoj kaip 
didiką ir prasčioką, kaip kuni
gą ir vargdienį, kaip grakštų 
jaunuolį ir sukumpusį senį, 
kaip miesčionį ir tragedijos he
rojų. Iš tikro yra labai įvairus, 
spalvingas ir turtingas H. Ka
činsko sukurtų vaidmenų pa
saulis. ir kiekvieno vaidmens 

— didelio ar mažo — kūrybai 
jis skyrė ilgas saviruošos va

landas. Tik dėl to kiekviena jo 
vaidinta rolė atrodė kaip ko
kio nors Rodin’o skulptūra, žė
rinti savo išdailintom formom 
ir aktoriaus vidinėm galiom.

H. Kačinskas kaip aktorius 
dirbo Tautos teatre ir Vilko
laky, Valstybiniuose dramos 
teatruose Kaune, Klaipėdoj ir 
Vilniuje. Žiūrovai jį tikrai my
lėjo, reiškė jam pagarbą, net 
veiksmo metu jam plojo, siun
tė į sceną dovanas ir gėles. Ir 
kiekvieno teatro aktorių tru
pėje jis visada stovėjo prieky
je, bet buvo santūrus ir stilin
gas, niekad jokiom pašalinėm 
paramom į pirmą vietą nesi
veržė, o tik aktoriaus talentu, 
ieškojimais ir atradimais tą 
pergalę laimėjo. Be abejo, H. 
Kačinskas yra lietuviškosios 
teatro mokyklos aktorius, nie
kuomet nestokojęs idealisti
nių nusiteikimų, visada prieš 
akis turėjęs lietuviškojo dra
mos teatro siekimus. Ir tai yra 
asmenybė, viena pačių švie
siausių ir iškiliausių teatrinio 
meno akiraty, kurią pajėgėm 
Nepriklausomybės laikotarpy 
užsiauginti.

Henrikas Kačinskas — ir 
koncertinės estrados aktorius, 
nepabūgęs vaidmens be gri
mo, nepabūgęs žanro plony
bių ir sudėtingumo. Turėjom ir 
daugiau vaidilučių ir vaidilų, 
kurie scenoj talentingai skaitė 
lietuvių grožinę literatūrą — 
poeziją ir prozą. Bet ir šio žan
ro itin subtilia interpretacija
H. Kačinskas iškilo į priekį. 
Donelaitis ir Antanas Baro
nas (Baranauskas) turbūt yra 
mylimiausi jo autoriai. Ta
čiau ne mažesne dvasine jėga 
jis pravėrė mum gelmes į Mai
ronio, Putino, Brazdžionio, 
Aisčių ir kitų poetų kūrybą. 
Reikia apgailestauti, netgi liū
dėti, kad H. Kačinskas iki šiol 
tų puikių skaitymų neįrašė į 
patefono plokšteles.

Aktorius H. Kačinskas šie
met mini savo 80-tą gimtadie
nį. Nuostabus dalykas — lai
kas dar jo neįveikė! Dar jis 
skaito Maironį jo sukakčių mi
nėjimuose, dar šen ir ten Hen
riko balsas suskamba. Kai LB 
Kultūros taryba aktorių H. 
Kačinską įrašė į mūsų tauti
nės kultūros laureatų gretas, 
didelį paguodos pluoštą ji su
teikė ir jo meno gerbėjams, ir 
jo asmeniškiem draugam.

St. Santvaras

Nieko įdomesnio gyvenime 
nesuradau...

Čiurlionio takais
Baigiau “Aušros” gimnazi

ją Kaune 1942 metais. Mano 
labiausiai mėgiamas dalykas 
buvo lietuvių kalLa ir literatū
ra. Pirmas “tikras” literatū
rinis bandymas ir pasireiškė 
“Aušros” mergaičių gimnazi
joje, kur savo klasėje ruošda
vau “slaptas” literatūros po
pietes: po pamokų
skaitydavau savo rašomą ro
maną apie pramanytus gim
nazistės nuotykius. Mano kla
sės draugės klausėsi 
išsižiojusios, o man tokiai dė
kingai auditorijai lengva bu
vo kepti “romano” skyrių po 
skyriaus. Nežinia, kokių laurų 
būčiau pasiekusi, jei ne gim
nazijos sargienė, kuri mus iš
vaikė, grasindama pranešti di
rektoriui apie papildomą 
klasės teršimą..

Tuebingeno universitete stu
dijavau odontologiją, baigiau 
1949 metais. Tarp klinikinių 
darbų dažnai nulėkdavau į 
meno paskaitas. Ištekėjau už 
Vinco Kazoko. Išemigravę į 
Australiją, apsigyvenome Syd- 
nėjuje. Čia gimė sūnus Kajus 
ir duktė Ugnė. Dar jiems esant 
mažamečiams, įstojau į Syd
nėjaus universitetą, kur reikė
jo perstudijuoti odontologiją 
nuo pat pradžių.. Baigiau 1960 
metais, gaudama B. D. S. 
laipsnį.

Po kelerių metų, užsitvirti- 
nusi profesinį ir finansinį už
nugarį, pradėjau nerimti: la
bai jau rūpėjo atsigrįžti į meno 
sritis, kurios mane traukė nuo 
ankstyvos vaikystės. Čiurlio
nio paveikslai jau buvo užba
rę mane dar mažą mergaitę. 
Mėgėjiškas meruį knygų skai
tymas manęs tepatenkino, 
nes jutau, kad, norint jo kūry
bą perprasti, reikia pereiti kie
tą ir tolimą kelią. 1969 metais, 
su savo šeimos palaiminimu, 
dirbdama kabinete, pradėjau 
vakarais studijuoti Sydnėjaus 
universitete meną, filosofiją ir 
muzikologiją. Pabaigiau 1975 
metais, gaudama B. A. (Hon.) 
laipsnį. Diplominio darbo tezė 
buvo “Vaclovo Rato kūryba”.

Po to atsidėjau Čiurlionio 
meno nagrinėjimui. 1975 me
tais gavau sutikimą iš Sydnė
jaus universiteto rašyti ma
gistro tezę Čiurlionio tema su 
sąlyga, kad darbas bus pa
grįstas originalų studijom. Iš
kilo problema dėl kelionės į 
Lietuvą, kuri man išsisprendė 
labai palankiai. Kaune turė
jau progos dirbti drauge su 
Čiurlionio seserim Valerija 
Čiurlionyte-Karužiene, Čiurlio
nio Galerijos kuratore. 
Užmezgiau ryšius ir su jau
niausia Čiurlionio seserim 
Jadvyga Čiurlionyte, muziko
loge, ir su jo dukra Danute Zu
boviene, kuriuos palaikau iki 
šiai dienai.

Būdama Lietuvoj, supratau 
savo profesoriaus reikalavimą 
dėl originalų studijavimo ir me
nininko aplinkos pažinimo bū
tinybės. Netikėjau, kad tiek 
daug jo kūryboj yra gimtųjų 
Druskininkų. Sekdama Čiurlio
nio mintijimo pėdsakais, be gry
nojo meno ir muzikos studijų, aš 
turėjau pasinerti lietuvių tauto
sakoje, Lietuvos istorijoj, susi
pažinti su jo meto filosofų a bei li
teratūra ir turiu pasakyti, kad 
nieko įdomesnio gyvenime ne
suradau. Tai buvo džiaugsmin
gi metai.

Studijų metu mano Čiurlio
nio kūrybos supratimas iš lėto 
keitėsi. Man reikėjo išsilais
vinti ir vėliau sulaužyti nusis
tovėjusias teorijas, kurios tem
dė jo kūrybos pažinimą. Nuo 
seno įsistiprinusi teorija, skel
bianti Čiurlionio meną esant 

daugiaplaniu ir daugiareikš
miu, ir buvo, mano suprati
mu, ta užtvara, kuria menoty
rininkai save ir kitus atskyrė 
nuo jo meno. Dėl tos priežas
ties Čiurlionio menas buvo lai
komas irracionalia, indivi
dualia, nelogiška muzikine 
vizija. Aš priėjau priešingų iš
vadų: Čiurlionio menas yra su
kurtas, naudojantis muzikine 
kompozicija, bet jis yra racio
nalus, logiškas, suprantamas, 
nes jo kūryboje simboliai yra 
vienaprasmiai. Jais, kaip hie
roglifais, Čiurlionis rašė ir pra
šėsi būti išskaitytu. Galbūt, 
kad prie tokių išvadų prieiti 
man padėjo ne vien mokslinės 
disciplinos, bet stiprus intuici
jos jausmas, kuris kartais ves
te vesdavo prie simbolio reikš
mės išsiaiškinimo ir kurio 
patvirtinimą tik vėliau atras- 
davau rašytuose šaltiniuose.

Mano bendruomeninė pri
gimtis ir pareigos jausmas ne
leido man apsiriboti nei profe
siniu darbu, nei užsidaryti 
studijose. Visą laiką aktyviai 
dalyvavau lietuviškame kul
tūriniame gyvenime: trejus 
metus mokytojavau lituanisti
nėje mokykloje, parašiau ir su
režisavau porą vaidinimų vai- 
kams, skaičiau meno 
paskaitas, surengiau keletą 
minėjimų — koncertų, suorga
nizavau 1972 ir 1978 metų 
Australijos Lietuvių dienų me
no parodas totalinio meno sin
tezės pagrindais. Sydnėjaus 
Lietuvių namuose 1980 me
tais surengiau Adomo Vingio, 
1982 metais Danutės Karpavi- 
čienės, 1983 Juozo Baukaus 
meno parodas. Dažnai- man 
tenka eksponuoti lietuvišką 
sekciją tarptautinėse meno ir 
tautodailės parodose. Daly
vauju spaudoje.

Šis Lietuvių Bendruomenės 
premijos suteikimas man as
meniškai yra didelis autorite
tingas patvirtinimas mano pa
stangų menotyros srityj. Aš 
pati jaučiu, kad darbą tik pra
dėjau, kad Čiurlionio kūrybos 
gilus nagrinėjimas dar tik 
ateis, bet esu įsitikinusi, kad 
stoviu naujam ir tikram kely. 
Esu dėkinga JAV Bendruo
menės Kultūros tarybai už 
įvertinimą mano pradėto dar
bo. Tikiuosi, kad ateityje jos 
nenuvilsiu.

Genovaitė Kazokienė

Kompozitorius Jeronimas Kačinskas prie dirigento pulto. Jam paskirta 
šių metų JAV LB Kultūros tarybos Muzikos premija. (Straipsnis apie 
komp. Jeronimą Kačinską nesuspėjo į šios savaitės kultūrinio priedo 
laidą, todėl jie bus atspausdintas vėliau.)

Vaclovas Ratas WBG 
Čiurlionio galerija Jaunimo centre, 

Chicagoje

Valentina Ūselienė
f

NEMIGO NAKTIS

Ilgarankė... baltaveidė... nemigo naktis 
Įslinko pamažu pro mano langą...
Apgobė mane tvirtai, praplėšė man akis
Ir užgulė sloginančiai krūtinę.
Ir sukvietė jinai visas baisias mintis, 
Kurios nedrįso liest manęs jau taip seniai —

„Pažvelk į čia — mirties čia baimė 
Tūno tamsiame kampe, o čia pirmasis tavo skausmas, 
O čia baisioji gėda, pergyventa paslapčia... 
Ir ten toliau — skaudi skaudi žaizda, 
Įrėžta mylimo ranka. —
Žiūrėk į čia! Tai tavo menkos pastangos, 
Sulaužytos svajonės, neįvykę, mirę jau sapnai...
O tiesiai prieš tave vien tik ilga ilga
Beprasmiškų tuščių dienų virtinė..."

Pasigailėk, sustok, o nemigo naktie! 
Nustumk šalin sloginančią daugybę tų minčių. 
Atpalaiduok savo rankas, ar nematai, 
Jog tos kančios nebeatlaikys krūtinė. 
O pagaliau, tegul mirtis užgniaužia kvapą — 
O išvaduok — atsiųsk man užmarštį ir sapną!..

NAUJI LEIDINIAI
• Mūsų Vytis nr. 1 (1983). Lei

džiamas tris kartus per metus Aka
deminio skautų sąjūdžio žurnalas. 
Redaktorius — Juozas Toliušis. 
7220 S. Califomia Avė., Chicago, 
IL 60629. Administratorė — Danu
tė Korzonienė, 2725 W. 84th PI., 
Chicago, IL 60652. Mėtinė prenu
merata — 7 dol., studentams — 4 
dol., atskiras numeris — 2 dol.

Džiugu, kad Mūsų Vytis buvo 
vienas iš retų mūsų periodinių lei
dinių, įstengęs pažymėti 60 metų 

I

sukaktį nuo Lietuvos universiteto 
įkūrimo Kaune, kad ir glaustu, bet 
informatyviu Vytauto Eukevi- 
čiaus straipsniu “60 metų Lietu
vos universitetui.” Ta proga Izido
rius Jonaitis prisimena Vytauto 
Didžiojo universitete Kaune veiku
sias studentų korporacijas. Dar 
maloniau, kad Mūsų Vytis beveik 
kas kartą pateikia komentarus ir 
svarstymus kurios nors mūsų 
dabartinę išeiviškąją visuomenę 
liečiančios pasaulėžiūrinės prob
lemos — šį kartą Ramutė Bartuš- 
kienė, Gilė Liubinskaitė ir Marija 
Stankus - Saulaitė atsako į redak
cijos klausimus apie vyrų ir mote
rų santykius lietuvių visuomenėje. 
Jų išvados nėra labai linksmos — 
dabartiniai moterų ir vyrų stereo
tipai, veikiantys lietuvių visuo
menėje, ir jais sekantis skirtingas 
berniukų ir mergaičių auklėjimas 
padaro, kad jaunos moterys pasi
lieka lietuviškame gyvenime ir ak
tyviai jungiasi į lietuvišką veiklą, o 
jauni vyrai — ne; tuo tarpu moterų 
įnašą linkstama ir toliau menkin
ti. Marijos Stankus-Saulaitės nuo
mone, “spręsti šią problemą reikš
tų spręsti visą mūsų veiklos ir 
bendrojo gyvenimo problemą, nes 
lietuviška veikla remiasi daugiau
sia tik ketvirtadaliu lietuvių. Ne 
vien berniukų trūksta čia minėto
se vietose ir organizacijose. Trūks
ta lietuviškai nekalbančių, nesvei
kų, nestudijuojančių, nebūsiančių 
daktarais ar inžinieriais... Trūks
ta bent trijų ketvirtadalių mūsų 
tautos egzilėje.”

Numeryje atkreipiamas dėmė- 
sys, kaip Gudijoje nyksta mūsų is
toriniai paminklai. “Jaunimas 
svarsto” skyriuje Danutė Molytė iš 
Shrevvsbury, Mase., rašo apie tai, 
kas išskiria ir charakterizuoja lie
tuvaitės patirtį Amerikos univer
sitetuose, Vytautas Dirvonis apie 
žmogaus teisių laužymą Sovietų 
Sąjungoje, Loreta Grišmanaus- 
kaitė apie branduolinės jėgos pa
vojus. Kiti skyriai skirti Akademi
nio skautų sąjūdžio veiklai: Iš 
skautiškos spaudos praeities, Įvy
kiai ir pastabos, Kartų grandyje, 
Mūsų pastogėje, Sumuštinis.
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Kultūros tarybos 
dramos konkurso 

laureatas

JAV LB Kultūros tarybos 
skelbtajam dramos konkursui 
buvo prisiųsta 13 veikalų. 
Jiems vertinti buvo sudaryta 
komisija: Stasė Kelečienė
(pirm.), Kazys Bradūnas 
(sekr.), Adolfas Valeška, Algi
mantas Dikinis ir Darius 
Lapinskas. Komisija balsų 
dauguma premijavo Žilvičio 
slapyvardžiu pasirašytą 
veikalą „Onos veidas“. Vokelį 
atplėšus, paaiškėjo, kad kon
kurso' laureatas yra Algirdas 
Landsbergis."-^

Premijuotasis rankraštis 
yra labai taupaus žodžio, šian
dieninio braižo ir šiandie
ninių įvykių komedija, ver
čianti ne tik juoktis, bet ir 
susimąstyti. Vaizduojama 
Amerikos ir okupuotos 
Lietuvos linksmai skaudžios 
lietuviškojo gyvenimo iškar
pos. Tai vis aktualios ir sceno
je nesunkiai įkūnijamos 
temos.

JAV LB Kultūros tarybos pranešimas apygardų atstovų 
suvažiavime gegužės 1 d. Chicagoje

JAV LB Krašto valdyba kovo 
26 d. posėdy patvirtino Kultūros 
tarybą tokios sudėties: pirminin
kė — Ingrida. Bublienė, vicepirmi
ninkas — Viktoras Mariūnas, 
sekretorė — Rūta Giedraitytė, 
reikalų vedėjas ir iždininkas — 
Vincas Akelaitis, dailės sričiai — 
dail. Nijolė Palubinskienė, 
ryšiams su mokslo įstaigomis ir 
mokslininkais — dr. Augustinas 
Idzelis, muzikos sričiai — prof. 
Andrius Kuprevičius, spaudos 
sričiai — Algis Rukšėnas, radijo 
sričiai — Juozas Stempužis, 
archyvams — dr. Jonas Cadzow.

JAV LB Kultūros taryba ir 
antrosios savo kadencijos metu 
rūpinsis, kad kultūrinė veikla 
visada būtų pagrindinis tautinės 
gyvybės išeivijoje šaltinis ir kad 
čia kuriama kultūra būtų gyva tos 
veiklos apraiška. Išeivija savo 
tautinį veidą ir tautines aspira
cijas niekada neturėjo kitų 
priemonių liudyti kaip savąja 
kultūra, jos kūrimu ir naudojimu. 
Puoselėdami savo kultūrą ir 
remdami mūsų kūrėją bei jos dar
bus, perduodame visa tai 
pribręstančioms kartoms kaip 
testamentinį palikimą ir įpareigo
jimus.

Mūsų darbo plano suvokimą 
simbolizuoja jau pati Kultūros 
tarybos asmeninė sudėtis. Joje 
yra kompetentingi dailės, literatū
ros, muzikos, radijo, žurnalistikos 
ir mokslo atstovai. Pastangos 
lietuvių išeivijos kūrėją ir jo kūry
bą skatinti ir globoti yra pats 
pagrindinis mūsų veiklos uždavi
nys. Džiaugiamės, kad savo dar
bams bei planams sulaukiam 
pritarimo ir moralinės bei finan
sinės paramos iš Lietuvių fondo ir 
LB Krašto valdybos. Kultūros 
tarybos veiklos sričių jau atlikti ir 
suplanuoti šie darbai. Reikalui, ar 
sąlygoms pasikeitus, bus keičia
mi ir planai.

Literatūra — spauda
Jau paskirta 1982 m. Lietuvių 

Bendruomenės Literatūros premi
ja. Ją gavo Genovaitė Kazokienė 
už mokslo veikalą anglų kalba 
„Life and Work of Mikalojus 
Konstantinas Čiurlionis“.

Skelbsime 1983 m. LB Literatū
ros premiją už grožinius veikalus, 
sukurtus 1982-83 m.

Skelbsime novelės ir poezijos 
konkursus jauniesiems rašy
tojams. 1984 m. pavasarį rengsi
me tų konkursų laimėtojų litera
tūros vakarą kartu su jaunųjų 
dailininkų paroda.

Vykdome bandomąjį projektą 
jauniems spaudos bendradar
biams ugdyti. Esame užangažavę 
prof. dr. Vincą Maciūną parengti 
spaudai Vinco Krėvės laiškų 
rinkinį su komentarais.

Kun. Juozas VaišnyB baigia 
rengti „Nevartotinų žodžių bei 
posakių žodyną“.

Prof. dr. Misiūnas su 
bendradarbiais baigia rašyti 
Lietuvos istoriją anglų kalba.

Mykolas Dranga baigia rengti 
anglų kalba iliustruotą leidinį 
„Lietuva vaizduos". Ruošiamas 
anglų kalba sąlankas apie lietu

Dramaturgas Algirdas Landsbergis. Nuotrauka Vytauto Maželio.

vių kultūrą. Platinamas Kultūros 
tarybos leidinys: „Dabartinė lietu
vių kalbos rašyba“. Autoriai kun. 
J. Vaišnys ir prof. A. Klimas. 
Vadovas visiems būtinas, jo 
mažai likę. Projektuojame išleisti 
glaustą studiją apie „Aušros“ 
gadynę.

Esame rėmę kultūrinę spaudą 
už specialios tematikos laidas. Tai 
darysim ir šiais metais bei ateity. 
Jau susitarta, kad „Draugas“ 
tokią laidą skirs „Aušrai“, o 
„Aidai“ — Vaižgantui.

Ieškome autorių JAV Lietuvių 
kultūros istorijai parašyti.

Gruodžio mėnesį vėl skelbsime 
spaudos mėnesiu. Lauktume, kad 
kiekviena apylinkė rastų knygų 
platintoją.

Galvojam apie fotografiniu 
būdu Donelaičio „Metų“ išlei
dimą. Jie išsibaigę.

Dailė
1982 m. premija paskirta dail. 

Vytautui Ignui. Jaunojo dailinin
ko — Gruzdytei. Jaunojo dailinin
ko premija bus skiriama ir ateity. 
Kiti šios srities projektai 
tebesvarstomi.

Muzika
1982 m. premija paskirta komp. 

Jeronimui Kačinskui. 1983 metų 
vasario 19 d. Clevelande surengė
me pirmąjį išeivijos jaunųjų muzi
kų konkursą. Konkurse dalyvavo 

Dr. Danguolė Tamulionytė, vadovėlio „Lietuviais norime ir būt“ auto
rė, knygos sutiktuvėse šių metų balandžio mėn. 10 d. Clevelande.

Nuotrauka V- Bacevičiaus.

Vaidilos teatro dramos vakare Clevelande šių metų balandžio mėn. 23 
d. skaitoma ištrauka iš Juozo Grušo „Tėvas“. Iš kairės: Vilija Nasvy
tytė, Vincas Staniškis, Gražina Plečkaitienė.

Nuotrauka V. Bacevičiaus.

įvairių muzikos sričių jaunieji 
talentai. Konkursui komisija buvo 
sudaryta iš profesionalų muzikų. 
Konkursas praėjo su dideliu pasi
sekimu. Kitas šios rūšies konkur
sas numatomas 1985 metais.

Planuojam užangažuoti muzi
ką parašyti kantatą pagal 
„Aušros“ tekstus. Skelbsime 
jauniems kompozitoriams konkur
są sukurti muziką dainai. Remsi
me ir skatinsime naujų muzikos 
kūrinių leidimą. Platinam gaidų 
rinkinį „Dainos chorams“.

Teatras
1982 m. Teatro premija paskir

ta mūsų žymiajam aktoriui Henri
kui Kačinskui.

Organizuojamas VI Teatro 
festivalis. Festivalio vadovu 
pakviestas rašytojas Anatolijus 
Kairys. Festivalis įvyks šių metų 
lapkričio mėnesį Chicagoje. I 
festivalį jau yra užsiregistravę 10 
teatrinių grupių. Esame paskelbę 
dramos konkursą. Laukiame 
vertinimo komisijos sprendimo. 
(Konkursą jau yra laimėjęs Algir
das Landsbergis. Red.).

Radijas
1982 m. Radijo premijai skirti 

komisija sudaryta Washingtone. 
Laukiame sprendimo. Radijo sri
ties projektai Kultūros taryboje 
tebesvarstomi. Numatoma šaukti 
Radijo programų vedėjų konferen-

Laine, Galerija bei nauji etapai
Chicaga... anno Domini 1983... 

pavasaris... Europoje vyksta 
neįprastai reikšmingi ir svarbūs 
restauracijos projektai, atsklei
džiant ne tik antikinius, renasan- 
sinius, bei 19 amžiaus neoklasiki- 
nius paminklus, bet ir „naujai 
atrastų dalykų“ — tai urbanisti
nės aplinkos atvaizdai. „Lai
kinieji paminklai — senovės mies
tai restauracijoje: Atėnai ir 
Roma“ (32 nuotraukos) yra foto
grafinis dokumentas. Šio feno
meno „užfiksuotojas — kalti
ninkas“ — žinomas architektūros 
žinovas, redaktorius Christian K. 
Laine (įdomus tuo labiau mūsiš
kiams, kad tai yra Suomijoje 
gimęs lietuvis, mokantis lietuviš
kai). O parodos suruošimo „kalti
ninkas“ — ne kas kitas, kaip ži
nomas kultūrininkas,
fotomenininkas bei „Galerijos“ 
spiritus movens kun. Algimantas 
Kezys, SJ. Buvusio Chicago Sun- 
Times dienraščio architektūros re
cenzento bei Inland Architect re
daktoriaus, Christian Laine 
nuotraukos buvo plačiai naudo
jamos architektūrinių leidinių bei 
eksponuojamos įvairiose parodose 
Chicagoje, San Francisco, Hous- 
ton, Atlanta, Los Angeles bei Wa- 
shingtone. Pastaruoju metu jis 
ruošia keletą didesnių projektų šių 
metų rudeniui, o nuotraukos iš 
Galerijoje suruoštos parodos „Lai
kinieji paminklai“ yra Laine sun
kaus darbo vaisiai, kurie buvo 
įvertinti žurnalistikos stipendija 
iš Graham Foundation for Ad- 
vancement in the Fine Arta.

Minėta foto darbų serija beša
liškai nagrinėja statybinių įren
gimų tikrovę, koncentruodamas! 
prie komplekto sudarymo archi
tektūrinės bei skulptūrinės este
tikos pagrindais. Patys įrengimai
— ekstravagantiški, teatriški, 
nebarokiniai, neapsakomai platūs
— tampa scenografijos elementai, 
dramatiškai tyrinėjantys kubinę 
masę. Geriausias pavyzdys — 
Akropolis, kur ešafotai savo apy
braiža ir prisiderina prie formos, 

ciją. Organizuojamos įvairių temų 
juostelės.

Kiti darbai — projektai
*•

1982 m. .’uitūros darbuotojo 
premija paskirta Liudui ir 
Aleksandrai Sagiams, „Grandinė
lės“, švenčiančios 30 m. sukaktį, 
steigėjams ir vadovams.

1982 m. Lituanistikos anglų 
kalba premija paskirta prof. dr. 
Vytautui Vardžiui už akademinio 
lygio informaciją Lietuvos ir lietu
vių tautos klausimais.

Kultūros tarybos įsteigtą pasto
vią tradiciją — Premijų šventę 
organizuojame New Yorke. Šven
tę globoja New Yorko apygarda, 
kuriai pirmininkauja A. V akselis. 
Šventė įvyks 1983 m. gegužės 14 
d., šeštadienį 7:30 v.v. Kultūros 
židinyje, 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. Šventėje bus 
pagerbti 1982 metų laureatai. Bus 
vėl proga pasidžiaugti mūsų tauti
nės kultūros gyvybe, vis tebe- 
klestinčia literatūros, muzikos, 
dailės, teatro ir radijo laukuose.

Gegužės mėnesio 7 dienos 
„Draugo“ kultūrinis priedas yra 
skirtas Premijų šventei, jos 
prasmei, laureatams.

Literatūros premijai 3000 dol. 
skiria pati JAV Lietuvių Bendruo
menė. Visų kitų premijų mecena
tas — Lietuvių fondas.

Skirsime atitinkamą dėmesį 
archyvams, esančius remsime. 
Mikrofilmuosime dar
nenumikrofilmuotus laikraščius.

Remsime įvairius meninius 
vienetus, sudarysime sąlygas 
mažesnėm LB apylinkėm 
pasikviesti menininkus, rašy
tojus ir kitus kultūrininkus 
rengiamom vakaronėm.

Didelį rūpestį kelia Lietuvių 
Enciklopedijos antrojo papildomo
jo tomo išleidimas. Talkinam ir 
talkinsim redaktoriui Kapočiui. 
Laukiam aktyvesnės apylinkių 
.talkos.

Skirsime finansinę bei morali
nę paramą įvairiems naujiems 
leidiniams. Ateinančiais metais 
planuojame surengti II Kultūros 
darbuotojų konferenciją.

Mūsų darbo laukas platus. 
Tarybos atskirų sričių vadovai 
rūpinsis minėtų sričių gyvybe, 
brandumu ir skleidimu. Savo 
šūkiu esame pasirinkę šiuos 
žodžius: Gyvename, kad kultūrinį 
darbą dirbtume, dirbame, kad 
gyvais lietuviais išeivijai ir Lietu
vai išliktume.

JAV LB Kultūros taryba 

ir užpildo tuštumą (scenografine 
prasme), panašiai kaip Boullėe ar 
Ledoux architektūra. Ešafotas 
studijuoja ir žaidžia su erdve, 
tarsi fantazija, ir tampa paviršu
tinišku papuošimu, įjungdamas 
sudėtingą architektoninį kalbos 
bei esmės ryšį į formą, masę bei 
skalę.

Apie Christian Laine fotopro- 
jektą — studiją buvo plačiai 
diskutuojama spaudoje. Štai Hel
sinkyje gyvenantis filmų režisie
rius Anssi Blomstedt yra pareiš
kęs, jog „... Šie masyviniai 
ešafotai — tai mūsų moderniosios 
kultūros dalys, pritvirtintos (kaž
kokiu parazitiniu būdu) prie seno
vės, bandančios niekad neati
trūkti...“ Suomijos Architektūros 
muziejaus vedėjas Juhani Pallas- 
maa mano, kad „šiose nuotrau
kose spindi siurrealus jausmas, 
sudarytas iš įvairių istorinių 
etapų. Egzistuoja tragiškas ele
mentas aplink senovės pamink
lus intensyvioje technologinėje 
priežiūroje. Aš pats esu pergy
venęs kolektyvinės atminties at
statymą, ir tą patį bando atsiekti 
naujieji architektūrinio avan
gardo nariai...“

Nors Christian Laine užbaigė 
vieną istorinį etapą Galerijos gy
vavime, tai nereiškia, kad minėto 
dailės salono durys bus amžinai 
užrakintos. Nuo š.m. gegužės 1 d. 
Galerija bus naujose patalpose — 
226 West Superior (netoli nuo lig
šiolinių patalpų). Telefono numeris 
liks tas pats — 280-1149. Mūsų 
„avangardinis kūdikis“ jau pilnai 
užaugo, gerai išlaikė savo „gyva
vimo egzaminą“. Superior gatvėje 
galima rasti pagrindinius dailės 
salonus, kurie jau ilgus metus ne 
tik egzistuoja, bet dažnai ir 
diktuoja „Chicagos meno tradi
cijas“. Nemanau, kad dar greitu 
laiku savo balsą galės mankš
tinti Galerija, tačiau sumaniai 
vedama šios įstaigos vedėjo 
Algimanto Kezio bei visų bendra
darbių po truputį kopia į viršūnes,

Aplankius keramikos parodą
Kūryba reikalauja iš žmogaus 

daug pastangų, pasiruošimo ir, 
populiariai vadinamo, talento. 
Sunkiausias kūrybos aspektas 
yra jos originalumas — reikalas 
sukurti ką nors naujo, negirdėto, 
neregėto. Pagundos yra didelės 
daryti tai, ką jau esame išmokę, 
matę; ir kaip sunku yra atsiplėšti 
nuo visokių įtakų, aplinkos povei
kio ir populiaraus galvojimo.

Š.m. balandžio 22 d.. Čiurlionio 
galerijoje, Jaunimo centre, buvo 
atidaryta dr. Marytės Gaižutie
nės keramikos paroda, kurioje 
išstatyta virš 150 individualių jos 
darbų. Pirmas parodos įspūdis 
yra: kūrybingai ir kultūringai

Marytė Gaižutienė su deginto molio kompozicija (66 colių aukščio). 
Nuotrauka H. Meyer.

Šeštadienis, 1983 iri. gegužės mėn. 7 d.

Iš serijos „Laikinieji paminklai“. Nuotrauka Christian K. Laine.

tu>. pačiu daug pasitarnaujant 
lietuvių dailei — ją keliant nuo 
parapijinių salių į pagrindinį 
čikagiečių meno centrą. Ar nepri
dera su pasididžiavimu parodyti 
kitiems mūsų meną?

Vasaros metu Galerija tikrai ne- 
snaus. Štai gegužės 1 • birželio 17 
dienomis bus Galerijos daili- 
ninkų-abstraktistų paroda, o po to 
mūsų naujausias pasididžia
vimas dailės srity — mirusio dail. 
Prano Domšaičio paroda. Margas 
bus ir liepos mėnuo — paroda 

eksponuota paroda. Skoningai 
paruoštam parodos kataloge ran
di šias kategorijas: degintas molis 
— laisva kūryba; indai, skulptū
ros; vazos; žvakidė ir porcelianas. 
Peržvelgus parodą, tuojau pama
tai, kad nors molis yra gan ribota 
medžiaga, tačiau keramikės 
Gaižutienės rankose jis tampa 
kūryba. Čia reiktų pastebėti, kad 
kai kurioms formoms būtų buvę 
geriau panaudojus kitą medžia
gą, pavyzdžiui, „Medžiai“, kuriuos 
daug lengviau padaryti, na, kad ir 
iš medžio. Arba tas dideles 
„Kompozicijas“ — iš metalo 
plokštės. Aišku, čia keramikė įro
dė savo technikini pajėgumą, gali-

„Mūsų šaknys“ (Our roots), su
daryta iš žinomų mūsų liaudies 
meno meistrų darbų — jų tarpe 
Vandos Balukienės, Eleonoros 
Marčiulionienės, Magdalenos 
Stankūnienės, Anastazijos ir An
tano Tamošaičių bei Jurgio Daug- 
vilos. O ką matysime rudenį — 
ateitis pasakys! Tiek vietiniai 
čikagiečiai, tiek ir svečiai iš kitų 
vietovių visad mielai laukiami 
Galerijos pastogėje, kur pajus 
tikrai nuoširdžią lietuvišką — 
dvasinę šilumą. rml 

mybę beveik viską padaryti iš 
molio. (Ponas Dievas, kuris sukū
rė molį ir Adomą, nedrįso kurti 
Ievos iš tos pačios medžiagos!) 

Pagrindinis keramikos bruožas, 
kuris dominuoja šioje parodoje 
yra forma — skulptūra. Šioje 
plotmėje keramikė yra drąsi, 
išradinga ir produktyvi. Tačiau 
jos spalvos ir tie žemiški tonai 
pasireiškia kaip dekoratyvinis ar 
užbaigminis elementas, pvz. 60 
gabalų servizo komplekte. 
Įsidėmėtina, kad ir įprastinių for
mų indų eksponavimu sukuria
mas naujas ansamblis, naujas 
kūrinys, nors ir laikinas.

Kad nebūtų pasikartojimų —■ 
ankstesniame Draugo kultūri
niame priede (1983.IV.16, Nr. 75- 
15, psl. 4) Dalia Kučėnienė įžval
giai ir taikliai analizavo Marytės 
Gaižutienės kūrybą, kur molis čia 
ne tik kalba, bet ir žydi... Ačiū 
Korp! Giedrai už gerai suruoštą 
parodą. pa 

• Lietuvių dienos nr. 3 (1983 ko
vas). Mėnesinis iliustruotas lietu
vių ir anglų kalba žurnalas, lei
džiamas Antano F. Skiriaus. 
Redaguoja Rūta Skiriūtė, Margis 
Matulionis, Arūnas Barkus. Re
dakcijos ir administracijos adre
sas: Lithuanian Days, 4364 Sun- 
set Blvd., Los Angeles, CA 90029. 
Prenumerata metams JAV — 20 
dol., Kanadoje — 25 dol.

Numeryje: Jurgio Janušaičio 
paruoštas platus pasikalbėjimas 
su Lietuvių Bendruomenės veikė
ja, dabartine Kultūros Tarybos 
pirmininke, Ingrida Bubliene, ant 
kurios gula Antrųjų Pasaulio lie
tuvių dienų kultūrinių renginių 
programos našta; Rūtos Klevos 
Vidžiūnienės novelė “Sąmoks
las;” D. Mickutės-Mitkienės eilė
raščiai; istoriko Vinco Trumpos 
žodis apie profesorių Mykolą Bir
žišką jo 100 metų gimimo ir 20 
metų mirties sukakčių proga; 
Anatolijaus Kairio žodis “Idėja 
kovojančiai tautai svarbiau už 
pramogą ar grožio iliuziją,” tar
tas Draugo romano premijos įtei
kime jam šių metų kovo 19 dieną; 
naujų knygų aptarimai — Ginta
ro Tautvyčio Gyvenimas okupuo
toje' Lietuvoje ir Juozo Ereto Vom 
Adam der Europaeer. Angliš
koje dalyje supažindinama su An
tano Tamošaičio knyga 
Lithuanian Easter Eggs bei 
spausdinama įvairių žinių iš poli
tikos pasaulio, liečiančių lietuviš
kuosius reikalus.
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