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41-oji lietuviškų studijų savaitė Dainavoje 

Laikraštis Lietuvoje — 
daug kam prabanga 

Draugas leidžiamas toli nuo 
Lietuvos. Tenka apgailestauti, 
jog tam nuotoliui įveikti kartais 
neužtenka net poros savaičių. 
Lietuvoje leidžiami laikraščiai 
brangūs, o gyvenimas verčia su
simąstyti, kas dedasi pasauly ir 
mūsų valstybėje, kuri vis dar 
nesijaučia saugi. Per greit ap
sipratome, kad vėl turime ne
priklausomą Lietuvą. Pasakėm 
^čiū Dievui" ir nusiraminom. 
Kai kurie, spjovę į visas jos at
kūrimo kančias, seniai driežu 
geguže verčias, ieškodami būdų 
kuo daugiau iš jos pasipelnyti, 
įsiropšti į valdžią, pasinaudoti 
įstatymų spragom... Parazitai 
visada renkasi silpnesnį. 

Ne Tėvynės labui, o asme
ninėms ambicijoms tenkinti ku
riamos vis naujos partijos, vie
nas po kito kaip grybai dvpsta 
tragikomiški pretendentai į 
Valstybės prezidentus. Vienas 
lenks žmonių širdis savo išore, 
antras — gudrumu ir pateikavi-

joj, jau kelinti metai užsakinėja 
po kelis šimtus dešinės pakrai
pos Lietuvos aido ir Valstiečių 
laikraščio prenumeratų nepa
siturintiems skaitytojams mies
te ir kaime. Visų pirma Vil
niaus, Šalčininkų, Trakų rajonų 
lietuviškoms mokykloms. Vie
nam geradariui tokia našta per 
didelė, o Lietuvoje jos dar per 
maža. 

Metams "įpusėjus skaitytojai 
ir vėl raginami užsisakyti kurį 
nors laikraštį trečiam ir ketvir
tam metų ketvirčiui. Šiais me
tais rinksim Prezidentą, laik
raščio svarba bus dar labiau iš
augus. Todėl ruošdamas Drau
gui pluoštelį, kūrybos prašau 
išspausdinti ir šį mano prašymą 
tautiečiams prisiminti gimtuo
sius kaimus, miestelius ir mies
tus, gimines ar draugus. Gal, 
sakau, nors nuo š'ų metų ru
dens galėtume užsakyti kurį 
nors laikraštį savo buvusiai mo-

mu nupilietintiems Lietuvos kyklai, miestelio bibliotekai ar 
pakraščiams, kur tebetvyro kol- konkrečiam žmogui. 
chozų dvasia ir naminės tvai
kas, kur dar nesuskambo lietu
vių kalba. Trečias uoliau už 
kitus spjaudys į tuos, kurie 
prieš septynetą metų „užsigeidė 
laisvės, bet gerovės neatnešė". 

Taip, gerovės, teisingumo, 
šviesos iš tikrųjų mums norė
tųsi daugiau Rytų Lietuvoj vis 
dar skriaudžiama ir stumiama 
lauk lietuviška mokykla. Laik 
rastis čia ir ne tik čia — per 
didelė prabanga Ne visuose 
namuose yra televizija, radijas. 

Žinodamas tai Albinas Mar
kevičius, gyvenantis Kaliforr.;-

Lietuvos aidas išeina penkis 
kartus per savaite, ir pusmečio 
prenumerata kainuotų 75 JAV 
dolerių. Lietuvos aido atstovas 
Čikagoje — Bronius Juodelis, 
239 Brookside Lane, Willow 
Brook, Illinois, 60514. 

JUOZAS BAUŽYS 

Šiemetinė Lietuvių fronto bi
čiulių surengta studijų savaitė 
vyko 1997 m. birželio 9-15 die
nomis dar pavasario žaluma te
bealsuojančioje Dainavoje. Tai 
buvo jau 41-oji iŠ eilės Lietu
viškųjų studijų savaitė. Kaip 
paprastai, pranešimai, pokal
biai ir svarstybos lietė šiuo me
tu aktualiuosius Lietuvos bei 
išeivijos gyvenimo klausimus. 
Savaitėje dalyvavo ir svečias iš 
Lietuvos — Švietimo ministras 
profesorius Zigmas Zinkevičius. 
Dalyvių skaičius įvairavo diena 
iš dienos, oras pasitaikė nepa
prastai gražus, tad skųstis rei
kėjo nebent tik perkrauta pro
grama. 

Lietuva i r išeivija 

Pirmosios dienos pranešimai 
ir pokalbiai daugiausia lietė bu
vusius ir dar ateinančius rinki
mus Lietuvoje. Algis Kaulinai-
t is , LFB politinės komisijos 
narys, supažindino su tos komi
sijos veikla ir atliktais darbais, 
ypač besiruošiant praėjusio ru
dens rinkimų kampanijoje į 
Seimą. LFB įnašas buvo teigia
mas, rezultatai gana geri. Al
g i rdas Stepai t is atkreipė 
dėmesį į šio pavasario savival
dybių rinkimus. Neseniai įsi
steigę Tėvynės sąjungos rėmėjų 
skyriai buvo aktyvus. Nariai 
talkininkavo spaudoje, asme
niškai ir finansiškai rėmė kan
didatus. Jo nuomone, išeivija 
savo uždavinį atliko teigiamai. Į 
pokalbius jungėsi visi dalyviai, 
o taip pat ir kiek vėliau Daina-
von atvykęs ministras Zinke
vičius. Jo nuomone, Lietuvis 

Lietuvių fronto bičiulių studijų savaitės 1997 m. birželio 9-15 d. Dainavoje, Manchester, Michigan, metu: dr. An
tanas Musteikis, profesorius Zigmas Zinkevičius, dr. Petras Kisiel ius, profesorius Just inas Pikūnas. 

Jono Urbono nuotrauka 

kai kariuose laikraščiuose tei-
Dukart per savaite išeirantis kiama informacija yra tenden-

Valstiečių laikraštis pusmečiui c;^?a. o dažna: skelbiami įvai-
kainuotu tik 12 JAV dolerių, ""ūs apklause? duomenys yra 
Čekį su intencija reikėtų siųsti klaidinantys ir netikslūs. Besi-
Valstiečių laikraščio redakcijai, niovant prezidentiniams rinki-
Laisvės prospektas 60. 2056 mams būtų labai svarbu tarp 
Vilnius, Lietuva. T s i r KD pasiekti ir sudaryti 

glaudžią koaliciją. Gaila, kad 
*<az;*sSaja tam tikros jėgos, atrodo, sten-

veiklą ir santykius su Lietuva. 
Dr. Jonas Račkauskas , ALT'o 
pirmininkas, supažindino su jo 
istorija ir dabartine veikla bei 
projektais. Jis pabrėžė, kad bū
tinas didesnis bendradarbiavj 
mas tarp ALT'o ir Lietuvių Ben 
druomenės ir apgailestavo, joj; 
tarpusavio sutarimo vis dar ne
matyti. JAV LB veikėjas Vytas 
Maciūnas savo laba: kruopš-
čiai ir įdomiai paruoštame pra 
nešime apžvelgė ir vertino iietu-
viškosios išeivijos vemia apakti 
tai. Jo nuoTione, išeivijos poe
tinė jėga šiuo metu Amerikce 
vertintina " os dvejetu; kult"-, 
rine veikla pasireiškia i !itu-
nistinis auk.ėjimas žymiai ge 
riau — gssma duot' ketver 
tuką; visuomenine! veikiai g3 
galima duoti tris su oliusu; a 
meniško ir intelektualinio kap' 
taio ugdymu — net ketaris ra 
pliusu. Reišiua, blogiausiai rei.š 
kiamės politinėje sntyje. Norai.' 
pasiekti geresnių rezultatu, 
būtina organizuoti kontaktine-
grupes, asrronines pažintis su 
įtakingais politikais, piėsti ba! 
suotojų ma^e ir finansinę pa 
ramą. Būtim taip pat t>radė*i 
naudoti tarpusavio ryšiam-
pačią naujausią technologiją. 
Prelegento mintis parėmė ta.: 
pat ir kita LB veikėja Liuda 
Rugienienė. Ji akcentavo, kad 
kontaktuoja"' savo atstovus 
JAV Kongrese svarbu žinoti 
aiškiai, ko r.' rime, ir ko nori ir 
siekia Lietu *-a. Todėl ir bendros 
politines kor' 'rencijos su Lietu
va yra b'itir.:. reikalingos. Apie 
tokią nesen:ai įvykusią LB ir 
Lietuvos Seir.o nang konferen
ciją gana pl.:.iai pasakojo Juo
zas Ardys. 

Popiet b:;- kalbamasi tema 
ką išeivija g • > duoti Lietuvai ir 
ko Lietuva tikisi iš išeivijos. 
Pirmojoje k.rusimo pusėje la
biausiai buv paliesta socialinės 
pagalbos s n ' s . Bi ru tė Jasa i 
t ienė plači i nušvietė Ralfo. 
LRK šalpos Mercy Lift. LB 00-

A * cialinių reiktų tarvbos. Lietu KazYtSaja '"P** 1W0 metus, k a d a U T O •(•uMama nepriklausoma Lietuvai , . ,,„ , " 
' m w | r . vos vaikų vi.; es, Lietuvos vyčių 
Rašytojas ir dramaturgas Kazys Sajtfftių metų birželio 27 dieną švente 65-enų metų sukaktį ir daug kitų abdaros orgamzo 

Prašytas mūsų laikraščiui ta proga pasidalinti apie save ir savo kūryba, rašytojas geriau pasirinko cijų veiklą ir darbą. Visur šioje 
kreiptis i skaitytojus šia „kertine parašte", o taip pat pateikti pluoštą naujausios savo kūrybos, ku- veikloje pasir iškia pinigai dar 
rios vieną darbą spausdiname Aiame numeryje ^as. eksper've ir auka Lai-

giasi tokiai koalicijai trukdyti. mu tė S t epa i t i enė atkreipė dė-
Kitą dieną,^antradienį, pokal- mesį, kad Lietuvai šiuo metu 

biai sukosi apie išeiviją, jos svarbiausia yra naujo žmogaus 
auklėjimas ir ugdymas. Todėl 
sveikintinos Lietuvos jėzuitų 
pastangos įkurti ir išlaikyti 
naują Jėzuitų gimnazija Vil
niuje. Kita svarbi įstaiga — Lie
tuvių namai, skiriami Sibiro 
tremtinių vaikams ir vaikai 
čiaiiis. Rezultatai iabai puiKūs 
tik iš mūsų reikėtų didesnes pa
galbos. 

Anirąją klausimo pusę — k^ 
Lietuva ;a ftttj iš išeivijos - -
dėstė pr< {eso^'S 7iufrr>!>* /;»->. 
k e n č i ą s , pirmiausia pasi
džiaugęs, kad tserrįjos parama 
Švietimo srityje knygomis, Ap
ple kursais ir įvairiais patari 
aš: ; yra epaprastai didelė. 
Lietuvoje juk ir mokytojai A.rr 
tun patys mokytis mokyklose 
dar iabai d^ng sonojo atddejrc 
mok-tojų. Sunku prieiti tad 
pr-. ngnaįrį adovėiių be ; ko-V 
retesnės mokyklos r^formo 
Būt.nai reikia geru ir patikimu 
Smonrų nnrristerijjose ir visur ki 
tur su naujomis idėjomis ir nau 
jais •?a--bo metodais. Pranešėja^ 
išreiškė nr'geidavimą, kao' App 
te Kuisai gal botų dar nauriii. 
getai, jei juose būtų daugiai-
r e t i r i ų dėstyto': , ga! lietuvia; 
pensininkai ga!ėf,j atvažiuoti ir 
padirbėti. 

Švie t imas i r k u l t ū r a 

Dr. J o n u i R a č k a u s k u i pa 
darius išsamų pranešimą apie 

lietuviškuosius archyvus išeivi
joje, jų darbą, rūpesčius ir ne
aiškią ateitį, buvo pereita prie 
temos: švietimo padėtis ir pro
blemos Lietuvoje ir išeivijoje 
Pirmąją temos puse, o taip pat 
ir naujas švietimo reformas Lie
tuvoje, nagrinėjo ministrą^ Zig
mas Zinkevič ius . Jo perduotos 
mintys. kuno»e atsispindėjo bu
latas reikalas tokioms refor
moms iį,jv'r,(' 'n-! ir r.-; .,. 
tai sunkiu darbą:,, jau '. • 
aprašytos Draago pusla; ••..-
Tad čia labia i Justosnne prie 
mokytojo J o n o Kavaliūno prr. 
nešimo apie išeivijos švietimą ir 
mokyklas. Prelegentas nupirk 
istorinį vai dą, kaip p-:eš pen
kiasdešimt ."'.etų buvo k riam' s 
lietuviškos- mokyklos išei
vijoje ir ki«-k daug jų ir: svarbi
ausia, visų "mokytojų dėka buvo 
atlikta. Jis prisiminė pirmąsias 
mokyklos Vokietijos lageriuose. 
pirmuosius perspausdintus va
dovėlius, mokyklų darbą bara 
kuose ir kareivinėse. Nuo 1949 
metų švietimo darbai H - tę
siamas JAV ir ketuose kra
tuose. Pradėt; • šeštadieninės ! 

tuanistinės m kyklcs k; 
net nebuvo ','C'uvjų Bendru o-
menės, ve:kė neakivaizdiniai 
kursai. Pedagoginis institutas 
buvo paruošti nauji vadovėliai. 
rengiamos mokytojų stadijų 
savaitės. Deja, šiuo metu. kai 
lietuvių kaibos vartojimas silp
nėja, lietuviškojo švietimo išei 
. ijoje padet-.s kelia nerimą 

Po pietų tęsėsi diskusijos. 

vėliau buvo išklausyta prane
šimų apie skautų ir ateitininkų 
veiklą. Apie LSS Vydūno fondo 
darbus ir veiklą papasakojo Al
g i rdas Stepaitis, o apie ateiti
ninkus išeivijoje ir Lietuvoje, 
apie artėjančią ateitininkų kon
ferenciją Palangoje kalbėjo 
J u o z a s Baužys. 

Šiemet nuolatiniam studijų 
savaičių dalyviui rašytojui 
Aloyzui Baronui būtų suėję 
80 metų amžiaus. Tad jo pri
siminimui buvo surengta vaka
ronė, kuriai vadovavo Vytau
tas Volertas. Ištraukas iš hu
moristines Barono poezijos 
skaitė Rėdą Ardienė , o savo 
nuotaikingus Vilniaus temomis 
kūrybos posmus perteikė poetė 
Ju l i j a Švabaitė-Gylienė. 

Ketvirtadienio ryto. birželio 
12 dienos, programoje Zigmas 
Zinkevičius iškėlė Pietryčiu 
Lietuvos mokyklų rūpesčius. Jo 
mintys buvo Čikagoje išsakytos 
kitoje auditorijoje ir jau i4-
spausdintos Drauge, tad čia 
plačiau nerašome. Antrąją šio 
ryto paskaitą skaitė prof. Vai
das Samonis iš Kanados. Jo 
tema — .Kas trukdo investici
jas Lietuvoje0'' Prelegentas su
pažindino su tiesioginėmis už
sienio investicijomis, kuriomis 
užsienis investuoja tiesiom i 
įmones ar pramonę, ir vadini' 
momis portfelinėmis investicijo
mis, j akcijas. Valstybė dažnai 
bijo, kad įvairiais investavimai-
užsienis kišasi į jos sferą, tačia. 
kartu ir pa'leda spręsti daugel; 
prob Į ' • pakelti pramone-
lygį :' ienis mato daugy 
•:c greta neigiamų faktorių 

lidesnes ••r,--e?>ticija 
•. ^u pati Lieti ,os aplinka 
nešt.: ilios Rusijo? - • dia r " 
;.ik.,. Š i. a tos ge- • ne-
giamos j Klėties yr r astok 
Lieti v ,s įvaizdži , : •• i -
' ria Demoka s pa . 
ti, iris dar matoma . įdžiui--
rapcija. apie 4 ' ' Lietuve 
ekonomikos tebėra -

Profesorius c r . Kęstut i 
Skrupskelis sfc tė paj 
kai1, apie kult rą ir pinigu.' 
api< kultūros bitų : I r*ą ai 
statymą. įrodęs, ka^ kultūrc 
prek<•-. ; z, knygos, nėra pe 
ningos kad joms tutinai re 
kalinga įvairių mecenatų 
nuo pačios vaiste >ės iki d-deli 
bendrovių u • • n eva 

. 
; 

ri foE da 
kultūroje turėti c•••>. i j ••-• v 
iis paminėjo Soros fondą, kuri 

Nukelta į 2psl > 

LFB studijų savaitėje Dainavoje: Pilypas Narutis. .Jonas Kavaliūnas. Juozas Ardvs. profesorius dr Kęstutis 
Skrupskelis 

•Jono Urbono nuotrauka 
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įtaigauja net vaikų darželių 
programą, taip pat ir prancūzai 
yra susidomėję Lietuvos kultū
ra. Išeivija pati te padaryti 
neįstengtų, nes tam reikėtų mi
lijonų dolerių. Tačiau išeivijos 
kultūrininkai privalėtų labiau 
bendrauti profesiniais pagrin
dais su Lietuva, užmegzti asme
ninius ryšius. Prelegento mintis 
papildė profesorius Zinkevičius, 
dažnai matantis Soros fondo 
įtaką Lietuvos švietimui. 

Vakare savo paskaitoje, pava
dintoje „Priklausomybes šašai 
— baltosios istorijos dėmės", 
dr. Antanas Musteikis pa
teikė klausimą: garbingai iš
nykti, ar negarbingai išlikti0 

Tai buvo kai kurių išeivijos ir 
Lietuvos liberalinio nusiteikimo 
autorių kritika. 

Kadangi profesorius Zinke
vičius ankstų penktadienio ryt4 
turėjo jau iš Dainavos išva
žiuoti, tai šį vakarą Vytautas 
Volertas visų dalyvių ir rengėjų 
vardu jam išreiškė nuoširdžią 
padėką. Volerto žodžiais, mini
stras dirba lyg širšių lizde, todėl 
būtina jam palinkėti geriausios 
sėkmės. 

Rezistencija ir jaunimas 

Penktadienio, birželio 13 die-
nors, ryto sesiją pradėjo advoka
tas Povilas Žumbakis, skaitęs 
paskaitą apie spaudą ir spaudos 
laisvę Lietuvoje, išeivijoje ir 
Amerikoje. Po jo paskaitos ir 
diskusijų buvo pereita prie re
zistencinio pobūdžio temos. Pi
lypas Narutis kalbėjo apie gi
liai mūsų tarpe jaučiamas geno
cido ir rezistencijos laikų pasek
mes. Į politiką mus įvėlė tautos 
pavergimas, — sakė prelegen
tas. Tapome politiniai kaliniai. 
Lietuva buvo jėga įjungta į So-

LFB lietuviškų studijų savaitėje Dainavoje: (ii kairės) Jonas Vasaris, dr. Petras Kisielius, Onute Bauiien*, profe
sorius Zigmas Zinkevičius, profesorius Just inas Pikūnas, Vytautas Volertas. Juozo Baužio nuotrauka 

vietų Sąjungą. Tačiau ir dabar, 
po nepriklausomybės atstaty
mo, nepajėgiama išsijungti. Me
lagystės apie nebūtus faktus 
dažnai tebeegzistuoja pasaulio 
spaudoje: esą lietuvių tauta bu
vusi žydų žudike. Net ir prezi
dentas Brazauskas atsipraši
nėjo Izraelyje už visą Lietuvą. 
O kiek gi mūsų lietuvių nu
kentėjo, kiek yra žuvusių kace-
tuose, — klausė Narutis. Kai 
kurių mūsų jaunųjų istorikų 
straipsniuose rašoma, kad gali
ma remtis tik randamais doku
mentais. Deja, tie dokumentai 
dažnai sufalsifikuoti ir klaidi
nantys. O kodėl nesiremti dar 
gyvais liudininkais. Tik jų eilės 
mažėja, kiti kartais vengia kal
bėti. Prelegentas taip pat iškėlė 
reikalą pastatyti komunizmo 
aukoms muziejų — panašų kaip 
jau veikiantis muziejus nacizmo 
aukoms. 

Panašia tema kalbėjo profe
sorius Valdas Samonis, konk 
rečiau paliesdamas Suvalkų 
krašto partizanų veiklos sritį. 
Jis su dr. Bronium Makausku 
bando atkurti 1944-1950 metų 
Lietuvos partizanų kelius ir 
veiklą Suvalkų krašte. Ty
rinėjami dokumentai, kontak
tuojami liudininkai, jų pasisa
kymai įrašomi į vaizdajuostes. 
Rengiamasi rašyti veikalą, o ar
chyvinę medžiagą apipavidalin
ti dokumentiniu filmu. 

Popietės metu buvo tęsiamos 
diskusijos šios dienos temomis. 
Taip pat buvo kalbama apie / 
laisvę žurnalą, apie tolimesnių 
studijų savaičių rengimą, apie 
LFB ir KD santykius ir paga
liau prieita prie žiemos metu 
būsiančių prezidentinių rin
kimų. Už ką balsuosime, ką 
remsime? Vakare Vytautas 
Volertas skaitė savo naujausią 

novelę, buvo prisimintos buvu
sios studijų savaitės, švęstos 
antaninės. 

* * * 
Jaunimas ir Lietuvos ateitis 

— tokia tema šeštadienio rytą 
kalbėjo Ateitininkų federacijos 
vadovas Juozas Polikaitis. 
Sakoma, koks jaunimas, tokia 
ir tautos ateitis. Tai daug reika
laujantis užsiangažavimas. Ži
nome, kad aplinka įtaigauja 
žmogaus gyvenimą, todėl pra
vartu kalbėti atskirai apie 
išeivijos ir Lietuvos jaunimą. 
Jaunimas — naujo pasaulio 
kūrėjas. Dėl to kartais tarp 
kartų atsiranda nesutarimas. 
Jam nugalėti reikalinga tole
rancija. Iki šiol pas ateitininkus 
didelio nesutarimo nėra. Jauni
mui būdingas idealizmas, 
žvilgsnis į priekį, savo vizijos 
siekimas. Tačiau neretai, din
gus idealizmui, atsiranda tuštu

ma, kurią bando užpildyti sveti
mos idėjos, tamsios jėgos. 
Išeivijos jaunimo veikla šiuo 
metu yra krizėje. Jaunimas 
dainai nežino, kam jis priklau
so — Lietuvai ar Amerikai. Gy
venti dviejose kultūrose nėra 
lengva. Apsispręsti dažnai pa
deda tėvai, bet neretai atsiran
da ir konfliktai. Lietuvos jau
nime vis dar tebejaučiamas 
iniciatyvos trūkumas. Gal iš 
mūsų pusės jiems buvo teikia
ma per daug pagalbos, nereika
laujant daryti sprendimų pa
tiems. Su Palangos konferencija 
ateitininkų vadovybė bus per
kelta Lietuvon. Ten jie ryškiau 
pajus ir spręs pasitaikančias 
problemas. O išeivijoje reikia 
susirūpinti užsiauginti daugiau 

jaunimo, paruošti vadovus, stip
rinti jaunų tėvų sąmoningumą 
jaunimo auklėjimo darbe. 

» » * 

Su Juozo Polikaičio tema deri
nosi tolimesnis jaunimo simpo
ziumas. Buvo kalbamasi gana 
intriguojančia tema — .Privi
legija ar našta būti užsienio lie
tuviu?" Moderuojant Vainiui 
Aleksai (anglistas, mokytojas 
ir poetas) diskusijose dalyvavo: 
Aras Norvilą (chemijos inžinie
rius), Marius Polikaitis (sąskai-
tybininkas), Audrius Girnius 
(ekonomistas) ir Marius Tijū
nėlis (elektros inžinierius). 
Aras Norvilas pabrėžė, kad 
vaikystėje jautęs tam tikrą 
naštą, kai reikėjo eiti į lituanis
tine mokyklą. Tačiau vėliau, 
užaugus — supratęs savo iden
titetą. Dabar tenka dažnai susi
tikti su bendraamžiais iš Lietu
vos. Tarp jų ir savęs jaučia ryšį, 
nors mato ir skirtumus. Ma
rius Polikaitis, pasidžiaugęs, 
kad tenka bendrauti čia su LF 
bičiuliais, o taip pat ir su kito
mis organizacijomis, pažymėjo, 
kad būti lietuviu iš tiesų nėra 
nei našta, nei privilegija. Tai — 
atsakymas, kas iš tikrųjų esu, 

LFB studijų savaitėje Dainavoje 
kalba profesorius dr. Valdas Samo
nis. 

LFB Studijų savaitėje Jurbarke kal
ba profesorius Jurgis Dvarionas. 

tai dalis mano gyvenimo ir 
mano identiteto, — užbaigė Ma
rius Polikaitis. Audrius Gir
nius prisipažino, kad iki šiol 
nebuvęs per daug aktyvus lietu
viškoje veikloje. Jo manymu, 
centrinė problema, yra: kaip jau
nas žmogus gali išlaikyti savo 

individualizmą, gyvendamas 
svetimuose kraštuose tarp vo
kiškai ir angliškai kalbančių 
draugų. Tačiau supratimas, ko
kia brangi yra Lietuva, visada 
padeda. Marius Tijūnėlis sa
kėsi nuo pat vaikystės lankęs li
tuanistines mokyklas. Jo gyven
imas buvęs tipiškas lietuvio 
išeivio gyvenimas. Tačiau, nors 
ir išmokęs derinti savyje du pa
saulius, jis yra giliai supratęs, 
kad lietuvybė yra jo gyvenimo 
privilegija. Tolimesnėse diskusi
jose buvo išgirsti dar tokie 
įdomūs pasisakymai: „Lietu
vybės ateitis išeivijoje priklau
sys nuo mūsų, o jei ta lietu
vybės ateitis nebūtų mums 
svarbi, — tai nebūtume čia ir 
atvažiavę" (Marius Polikaitis); 
„Svarbu susirasti žmoną lietu
vaitę!" (Marius Tijūnėlis). 

Šeštadienio vakare įvyko lite
ratūros ir muzikos vakaras. 
Tradicinis tai vakaras, užbai
giant kiekvieną studijų savaitę. 
Tačiau šiemet jis buvo nepa
prastai gražiai suorganizuotas 
ir nepaprastai gerais atlikėjais. 
Viso to kaltininkė — vakaro or
ganizatorė poetė Juląja Šva-
baitė-Gylienė. Kas be ko, jos 
nuopelnu Dainava pagaliau 
gavo ir nuostabiai gerą pianiną 
(jį padovanojo Eugenija Kolu-
pailaitė). Pati poetė programai 
vadovavo, o atlikėjais buvo: Vy
tautas Volertas su naujos no
velės pradžia, poetė Eglė Juod-
vaikė, poetas Vainis Aleksa 
su poezija, skirta antram buto 
aukštui, enigmai ir puodukams 
(!); solistės iš Kanados — Indrė 
Viskohtaitė ir Adriana Kar-
kaitė; pianistė Ilona Beresne-
vičienė; fleitistė Rima Poli-
kaitytė. Programa buvo įvairi 
ir įdomi. O jai pasibaigus dar il
gai buvo dainuota, vadovaujant 
dr. Petrui Kisieliui. Iki susitiki
mo Dainavoje ir vėl kitais- me
tais! 

Kazys Saja 
AITVARAS 

Ilgai mus valdė karaliai Apskretoriai — 
Pirmasis, Antrasis, Trečiasis... Kažkuris iš jų 
radvadino karal'ure prezidentu. Bet žmonės 
:l greitai o~amtnė Priziuzentu. Tuomet gyve
no toks Peikus — sumanus, nagingas vaikis, 
fck baisus pašaipūnas Jis buvo susimeistra
vęs sparnus, kartais pasikinkęs tinkamą vėją 
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išgražinta meduolį. Botagą jis dar 
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Tieduol • neparupina Banko valdytojas Cap 
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Mentvns. ge:>ero1as. — Duokit man kara
lystės botagą, aš da r užSKgsra ant jo kelis 
mazgus :r paleisiu j darbą. Prikulsiu meduo
liams grūdų! 

— Palaukit palaukit! — prašneko Maska-
tavičius. bene pats ministriausias. — Pa
minėjau grūdus, aš ir prisiminiau gaidį. Kur 
tas juodas gaidys, kuris seniai turėjo išperėti 
mums aitvarą0 

— Taigi taigi, taip sakant... — susidomėjo 
ir pats karalius Priziuzentas. — Kur tas 
skiauterėtas gaidys, už kurį mes tiek auksi
nių suplojm? 

— Gaidžiu buvo pavesta rūpintis ponui 
Tirštimui, — paaiškino išteklių ministras 
Kručas. — Kai tirštimas praskydo, jo vietą 
užėmė Minkštimas. Tegul jis ir atsiskaito. 

— Buvo sudaryta komisija, — priminė po
nas Minkštimas, — Pilvelis, Valkatonis. Už-
tupas ir dar kažkas. 

— Tai kas jį lesina? Kas jį globoja? — 
raukdamas kaktą paklausė karalius. — Se
niai nebegirdžiu jo giedant 

— „Kažkas dar" esu aš, — prisipažino 
Kiurka, nors ir ne ministras, bet su portfeliu. 
— Jau kokį tuziną kiaušinių turim, bet aš ne
galiu priversti jo perėti Gal kas iš čia 

esančių ministrų apsiimtų? Tam tikri šal
tiniai tvirtina, kad aitvarą galima išperinti 
ir kelnėse. Iš bėdos net po pažastim, jei 
žmogus pakankamai šiltas. Degantis meile 
karaliui arba karalienei. 

Tarp mūsų šnekant, tas pasiutusiai bran
giai kainavęs gaidys jau seniai buvo nu
peštas. Kiurka tyčia ar netyčia privėrė jį tarp 
durų ir atidavė Barbei Devyndarbei: 

— Štai tau kalakutas Karūnos dienai. Tik 
nesakyk, iš kur gavai. 

Cylviaskutys, iš teatro išvarytas daininin
kas, sutiko rytais pagiedoti, kad valdovas 
nieko neįtartų. Deja, solistas netrukus galuti
nai nusigėrė ir buvę išdrėbtas iš rūmų kaip 
muselė iš barščių. 

Valdiškos galvos tą dieną vis dėlto surado 
išeitį: už ypatingus nuopelnus valdovas galė
ju dalinti ne meduolius, o to Juodojo gaidžio" 
kiaušinius su karališku įpareigojmu išperėti 
bendram labui aitvarą. Kelnėse arba po 
pažastim. Kiekvienas laisvas pasirinkti 

Deikui jie padarė išimtį; kad jis nebe
galėtu mosuoti sparnais, iš padebesių dairy
tis kur nereikia, vaikinui buvo liepta perėti 
užantyje, po pažastim. Išsišiepę ministrai 
spaude jam ranka sakė esą dėkingi Deikui 
už io pašmaikštavimus, o patys sau galvojo 
— perėk, žalty, perėk. Dabar mes nuo tavęs 
akių nebenuleisim. 

Pirmąkart sučiuptas Deikus pasakė tiesą: 
— Tas jūsų kiaušinis buvo kliunkis. Jūs 

patys tai žinot. 
Kampuoti Maskatavičiaus vyrai nusivedė 

Deikų, kur niekas nemato, ir pamokė, kada 
jam sakyti teisybę ir kada iš kitų jos reika
lauti. 

Antrąkart be kiaušinio užanty užtiktas 
Deikus buvo gudresnis — pasakė, kad aitva
ras niekada neišsiris, jeigu jį perinsi per 
mėnulio pilnatį. Kiaušinis, sakė, dabar 
įkištas į pirštinę, pirštinė — į bato aulą, o ta 
čebatą kaip savo akį saugo vienas žabalius 
šiltai iškūrentoj pirty. 

Trečią kartą Deikui jau nebepavyko vie
nam prieš devynis atsiloti. 

— Pats matai — danguj jaunas mėnuo. 
Kur tavo kiaušinis? 

— Kiaušinis? Kiaušinis jau... 
— Kas Jau"? Sudaužei? Užsaldei? Išme

tei9 

— Jau išsiperėjo. Aitvaras. 

— Aitvaras?! Tai kodėl tu nepraneši? Ko 
mums neparodai? Rytoj pat atnešk, parodyk 
valdovui, parodyk ministrui, valdžios gal
voms ir pusgalviams — ir tie tegul pasi
džiaugia. 

Išrašė leidimą, nurodė valandą ir pagrasi
no, kad Deikus nedrįstu kur nors neiti ku
dašiaus. 

Iš visų kampų, kabinetų ir užkaborių į 
didžiąją menę sugužėjo vos ne visi karalystė* 
šulai, tėvai ir išlaikytiniai. Visiems rūpėjo 
pamatyti gyvą aitvarą, kuris netrukus pri
pildys ištuštėjusius valstybės aruodus, tar
tum dešras prikimš pinigais kandžių 
išgraužtas kojines, lyg rudenio lapais nu
barstys meduoliais visą karalystę. 

Karalius Priziuzentas riktelėjo, kad susi
rinkusieji atsitrauktų nuo sosto, paliktų dau
giau vietos ant kilimo Deikui. O tas abiem 
rankom glaudė prie krūtinės nušiurusią ke
purę ir daugiau nieko, rodos, neatsinešė — 
nei auksinio narvo, nei pūkais iškloto 
krepšio, nei poniško portfelio. Jis atsitūpė 
priešais valdovo sostą ir iškratė iš kepures 
rudą išverstakę pamatinę. 

Stojo gėsminga tyla. Nė vienas nedrįso pir
mas išsižioti ir pareikšti savo kartaus nusivy
limo. 

— Argi čia aitvaras? — pagaliau prašneko 
valdovas. —- Čia gi varlė, jeigu neklystu. 

— Klystat, — atsakė Deikus. — Ne varlė, 
o rupūžė. Iš tos rupūžės išaugs gegulė, O ii 
gegužės — aitvaras. Matot — du gūbreliai 
ant nugaros?.. Sparnai jau kalasi. Jis jau 
sprogia akis — aitvaras Žiūri į tą, kuris dau
giausia turi susišlavęs turto. 

Rupūžė spoksojo į Capcarapkiną. Visi 
išgirdo, kaip kažkas sudundėjo, sugriaudėjo 
vyriausiojo bankininko pilve ir dar kažkur 
žemiau. Tikriausiai širdis nusirito į už
kulnius Paskui tas neišsivystęs aitvaras pa
sisuko į ministriausią Maskatavičių, sto
vėjusį šalia karaliaus. Maskatavičių* tuoj 
žirgt žirgt perėjo iš kairės į dešinę ir pak
lausė valdovo: 

— Tai negi mes leisim, kad šis padaras iš 
vieno atimtų, o kitam atiduotų? 

— O kaip kitaip? — atsiliepė Deikus. — 
Aitvaras auksu nekakoja. Jis neša ii tu, ku
rie nebežino, kiek turi. Jis padeda tiems, ku
rie vogti nesugeba. 

Karalius kepštelėjo pirštu, kad prieitų 
generolas Menturis ir pakuždėjo, kad tas at
sargiai pabaksnotų Capcarapkiną. O susirin
kusiems pasakė; 

— Ačiū. Pradžiai užteks. Už poros dienų 
vėl pasimatysim. 

Barbė Devyndarbė suprato, kad nuo šios 

valandos Deikui gresia mirtinas pavojus. 
Prisigretinus ji tyliai pasakė, kad tas pa
siimtu savo krupį ir leistųsi į Devyndarbės 
valdas, kur ji laikė paslėpus dar vieną mums 
nežinomą būtybę. 

Deikaus rupūžei reikėjo kokių nors va
balų, todėl vieną dieną medžiodamas tarako
nus jis atvertė didžiulį duonkubilį ir atrado 
po juo neregėto gražumo mergelę, kuri 
užsidegusi žvakę ten šukavosi plaukus. Šalia 
savęs ji buvo pasidėjusi mezginį, į siūlų ka
muolį buvo susmeigti ilgi virbalai. Belaisvė 

. pačiupo vieną ir butų durosi Deikui, jeigu tas 
būtų bent pirštu ją palietes. Tačiau šis laikė 
rankoj spurdančią rupūžę ir žiūrėjo į mer
giną kaip į kokį stebuklą. Paskui nė žodžio 
netaręs nuskubėjo į rūmus, nes jam vėl buvo 
įsakyta ten truks plyš pasirodyti. 

šį kartą valdovas turėjo rūsčiu balsu pa
liepti, kad susirinkusieji prieitų arčiau, kad 
nesislapstytų viens kitam už nugaros. Iša-
kusi Deikaus augintinė pastebėjo svirplį ar 
šimtakojį, sprunkantį slėptis po sostu, 
šoktelėjo ir botų pačiupus, bet karalius pas
pyrė ją lakuotu batu. Rupūžė kaip niekur 
nieko vėl atropojo prie sosto ir įsisteibeilijo į 
rūmų šeimininką. Valdovas pašiaušė anta
kius į Deiku, kad tas paaiškintų — negi tas 
padaras kėsinasi į karaliaus turtą, kurį jis 
paveldėjo iš savo pirmtakų, ir, žinoma, 
rūpinosi, kad jis nesumažėtų? 

Deikus tylėjo. Jis dar nebuvo atgavęs 
žado, dar tebespeliojo: ta auksaplaukė po ku
bini — sapnas ar tikrovė? Paskui išgirdo, 
kaip valdovo pakalikai šūkauja: 

— Ai jums sakiau, kad čia joks aitvaras! 
čia tam tyčia chamiškai išauklėta varlė! 

— Pūtė miglą, kad jai dygsta sparnai... 
Kur tie sparnai?! 

— Karaliau, įsakykit tą sukčių suimti! — 
suriaumojo generolas Menturis. 

— Palaukit, mes tuoj išsiaiškinsim, — at
siliepė karalius. — Atneškite tą juodą gaidį. 
Jeigu čia tikrai ne jo vaikas, ne jo darbas ir 
nėjo kiaušinis... Vienu žodžiu, gaidys turėtų 
atpažinti. Kuria čia, sakėt, už jį atsakingas! 
Tučtuojau atneškit! 

Maskatavieius priekaištingai sužiuro į 
Minkštimą, Minkštimas — į Pilvelį, Pilvelis į 
Valkatonį, Valkatonis — į Užtupą, Užtupas 
— į Kiurka, o pastarasis visiems atrėžė: 

— Eikite švilpt! Jsu prieš metus esu įtei
kęs pranešima, kad mano žinyboj joks gaidys 
neįrašytas. 

— Kur prokuroras? — vėl paspyręs rupūžę 
gargtelėjo karalius Priziuzentas 

— Serga, — atsiliepė Menturis, kuris 
slapstėsi už Barbės Devyndarbės 

— Išsrėbk tą košę. Iš žemės iškask man 
gaidį. O tą sukčių — už grotų! — karalius 
dūrė pirštu į Deikų. 

Tas dar suspėjo pasigriebti nuo grindų ru
pūžę ir įsimesti sau į užantį, kad rūmų rūsy 
jam būtų šilčiau ir linksmiau. 

Mergaitė, pavožta po kubilu, vardu Že
myna, buvo Barbės Devyndarbės dukterėčia, 
atvažiavusi pas tetą rimtesnio darbo pasimo
kyti. Tačiau jau antrą dieną ją pasičiupo trys 
rūmų sargybiniai, mėgino išgėdinti, bet vie
nam Žemyna iškabino akį, kitam nosį nukan
do, trečiasis, sako, pasismeigė ant virbalo 
kaip bimbalas ant smilgos, todėl Devyndarbė 
kaip įmanydama saugojo dukterėčią nuo 
keršto ar kitos nelaimės, nes Žemyna prasi
tarė nebenorinti gyventi. Tikėjosi, kad 
šventos duonelės kvapas kubile ją apramins 
ir išgydys. 

Taip ir atsitiko. Jos viešnelė dabar klau
sinėjo, iš kur čia atsirado tas drovus, 
žvitrakis bernas, kuris net rupūžę taip mei
liai glaustė prie krūtinės. Barbė Devyndarbė 
spėjo, kad tas Deikus galėtų būti Žemynos 
gynėjas. Bet kaip jį išvaduoti iš kalėjimo? 
Tvirčiau skarele suveržusi galvą ji nusprendė 
nebeteikti karaliaus stalui pačių mėgsta
miausių patiekalų. 

Karalius netrukus pradėjo raukytis, 
murmėti ir pagaliau kumščiu trankyti stalą: 

— O kurgi barščiai, po galais?! Kur vė
darai?! Kur dičkukuliai? Negi jau tiek viens 
kitą apvogėm, tiek nusigyvenom, po per
kūnais?! Kur ponas Pilvelis? Kur išteklių 
ministras Kručas? Kur tiekėjas Kiurka? Vi
sus pakvieskit pasiaiškinti! 

O kai ilga kaltųjų eilė atėjo iki Barbės, ta 
ir išdrožė valdovui į akis: 

— Tol nebus barščių su baravykais, nebus 
bulvinių vėdarų ir dičkukulių, cepelinais va
dinamų, kol nepaleisite Deikaus. 

Ir ką tu su ta boba?.. Karaliaus pilvas vi
sada buvo praktiškesnis už galvą. Paleido. 
Su sąlyga, kad niekur iš rūmų neišvyks, kad 
atėjus laikui kartu su ta rupūže ar geguže 
stos prieš karališkąjį teismą. 

Barbė ilgai kikeno priejuoste dangstyda
ma bedantę burną: kol jie ten surinks vėjo 
išnešiotas to gaidelio plunksnas, ji suspės 
prikepti vėdarų, privirti kukulių ne tik 
Žemynos ir Deikaus vestuvėms, ne tik jų 
vaikelių krikštynoms, bet ir to karaliaus Pri-
ziuzento pakasynoms. 

Taip ir atsitiko. Aš pats ten buvau, bulves 
tarkavau, vienas pirštas iki šiol be nago. 

1996-1997 
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Prelato Lado Tulabos atsiminimai 
JUOZAS MEŠKAUSKAS 

• Ladas Tulaba. NUO DUSIOS 
IKI TIBERIO. Atsiminimai. Ketu
ri tomai. Roma: 1993, 1993, 1995, 
1997. Spaudė .Draugo" spaustuvė, 
Chicago, Illinois. Naujausias, ket
virtasis tomas — 392 puslapiai. 

Prelato Lado Tulabos atsimi
nimų Nuo Dusios iki Tiberio 
pavadinimas per daug kuklus, 
nieko nesakantis. Gal autoriui 
Dusia ir Tiberis labai reikš
mingi, bet dažnam skaitytojui 
jie nieko nesako. Jei norėta pa
brėžti distancija, tai autoriaus 
veikla ir darbai pasireiškė labai 
plačiai ir daug didesnėse pasau
lio distancijose. Norėtųsi kito 
pavadinimo, kuris nusakytų 
šiek tiek to stambaus veikalo 
turinį. 

Šaltiniai šitam nuostabiam 
darbui, kaip kad autorius rašo, 
buvo atmintis, dienoraštis ir 
Kolegijos archyvas. Atmintis ir 
dienoraštis yra autoriaus ir jie 
yra neeiliniai. Archyvas yra Ko
legijos, jo pradininkas ir vysty
tojas yra Ladas Tulaba ir čia 
pat tenka pareikšti jam pa
garbą ir padėką už to archyvo 
sudarymą, nes jau dabar, o 
ypač ateityje, daugeliui jis bus 
labai naudingas. 

Pratarmėje Ladas Tulaba ra
šo: "Stengiausi pasakyti visa, 
kaip buvo, kaip man atrodė, 
kaip aš tai išgyvenau. Neno
rėjau nieko užgauti nei smerkti. 
Bet reikėjo juk pasakyti ūktus, 
kaip aš juos žinau ir kaip pergy
venau. Jei kai kam mano teigi
mai bus nemalonus ar užgau-
nantys, visus atsiprašau." 

Trečiame tome, — 174 pusla
pyje — vienam kunigui savo 
laiške Ladas Tulaba rašo: "Sa
kyti tiesą reikia visada ir vi
siems. Užmerkti akis, nutylėti, 
kad nepadarytum nemalonumo 
kam nors ar kad išvengtum 
pats sunkumų, yra negarbinga 
ir kartais net išdavikiška Šv. 
Paulius ragino Timotiejų šiais 
žodžiais: Insta opportune, im-
portune, argue obsecra in omni 
doctrina et patientia ." 

Ladas Tulaba, rašydamas sa
vo atsiminimus, šio nusistaty
mo ir laikosi. Turbūt todėl jo at
siminimai iki šiol nesulaukė iš
samesnio vertinimo. Apie juos 
kalbama, ir jo draugai ar pažįs
tami juos skaito ir diskutuoja. 

Man atrodė ir atrodo, kad 
svarstant ir vertinant Lado Tu
labos darbą ir jo atsiminimus 
yra daug asmeniškumo ir neob
jektyvumo. Todėl prieš rašyda
mas šį trumpą jo atsiminimų ir 
darbų aprašymą vieną jo Vilka
viškio kunigų seminarijos stu
dijų draugą paklausiau: kodėl 
dažnai Lado Tulabos draugai ar 
jo bendradarbiai, ar ir pažįs
tami jo nemėgsta ir jį kritikuo
ja? Tas jo kurso daugas atsakė: 
Todėl, kad jis buvo ir yra už 
mūsų daugelį pranašesnis savo 
energija, veikla, sumanumu ir 
protu." Tai, ką sakau, pavydas. 
Tas jo bendrakursis sako: T a i 
žiaurus žodis, bet giliau pagal
vojus ir paanalizavus visą situa
ciją, gal yra ir tiesos. Su pra
našesniais darbas ir bendravi
mas yra nelengvas ir kartais 
teikiąs nereikalingų nesklandu
mų." , 

Bažnyčios vyriausybė, paste
bėjusi Lado Tulabos pranašu
mą, pasiuntė jį studijuoti į Ro
mą ir Palestiną, kur jisai studi
javo Šventąjį Raštą. Baigės stu
dijas jis grįžta į Lietuvą, tampa 
Kauno Kunigų seminarijos prof
esorium ir vokiečių okupacijos 
metais Vilniaus Kunigų semi
narijos rektoriumi. 

1944 metų vasarą, Lietuvą 
okupuojant Sovietų Sąjungai, 
jis pasitraukia į Vokietiją ir čia 
prasideda visai kitas gyvenimo 
ir veiklos periodas. 

Kiekvienas žmogus biologiš
kai ir savo esme yra unikumas. 
Ir čia yra žmogaus didybė. La
das Tulaba yra pranašesnis uni-

Prelatas Ladas Tulaba 

kūmas, ir jam panašių surasti 
būtų sunku. 

Kai kas dar sako: "Jis yra 
išdidus ir norėjo būti vyskupu." 
Man atrodo, kad čia nėra joks 
nusikaltimas, nes kiekvienas 
doras ir geras kunigas nori būti 
geru vyskupu. Bet čia turbūt 
yra Dievo ranka. Nes jei jis 
būtų buvęs paskirtas vyskupu, 
tai vargu ar lietuviai turėtų 
tokią Kolegiją, kokią turi dabar, 
ir tokį jo keturių tomų taip ver
tingų atsiminimų mes turbūt 
tikrai neturėtume, nes jo dar
bas kaip vyskupu būtu nukrein-
tas kita kryptimi. 

Lado Tulabos atsiminimai 
prasideda jo vaikyste, jaunys
te, studentavimu, studijomis 
Romoje ir Palestinoje ir darbu 
seminarijose Lietuvoje. Jaunys
tė, studijos ir darbas aprašoma 
gan gražiai ir tai gal nedaug 
skiriasi nuo daug kitų intelek
tualų. Tai tik gyvenimo ir veik
los pradžia. Gyvenimas vingiuo
tas, sunkus ir sudėtingas, kaip 
jis pats rašo, prasideda pasit
raukus iš tėvynės ir patekus į 
Romą ir apsigyvenus pas sveti
mus. Kartu su juo Romoje yra 
dar keletas lietuvių kunigų. 
Jam kyla mintis įsteigti Kole
giją, kaip kad kurios kitos tau
tos turi. Pasitaręs su kolegomis, 
ir gavęs pritarimą iš Vatikano 
ir jo įstaigų, jis tą darbą prade
da. Lėšų visai nėra. SaVo atsim
inimuose, jis tą savo kompli
kuotą darbą detališkai aprašo. 
Jo atsiminimuose faktai, įvy
kiai, datos, pavardės ir nuomo
nės, ar jos botų teigiamos, ar 
neigiamos ir kritiškos, bet visa
dos pareiškiamos labai įdomiai. 
Jo, Kolegijos ir jo kolegų veikla 
ir ryšys su okupuotos Lietuvos 
Bažnyčia, dvasininkija ir Vati
kano įstaigomis, tai Lado Tula
bos ir jo bendradarbių veikla 
Vatikano įstaigose, kuri yra 
milžiniška. 

Smulkiau aprašyti ir recen
zuoti Lado Tulabos atsimini
mus yra neįmanoma, nes jie, 
kaip ir jo darbai, yra tiek tur
tingi ir įvairūs, kad skaitant 
kiekviename puslapyje randi ką 
nors naujo ir įdomaus, o tokių 
puslapių yra daugiau nei 1,600 
Jo atsiminimuose jam rūpi Lie
tuvos ir išeivių religinės, tau
tinės, kultūrinės ir politinės 
problemos. Todėl jo atsiminimu 

' ose randi susirašinėjimų su ar
kivyskupu, vyskupais, sielova
dos delegatūra, VLIK'u, su 
atskirais asmenimis kaip Anta-

Vytauto Maželio nuotrauka 

nu Maceina, Mykolu Krupa
vičium, Juozu Girnium, Povilu 
Karveliu, Stasiu Lozoraičiu ir 
kitais. Važinėdamas po pasaulį 
jis lankė lietuvių kolonijas, 
skaitė paskaitas, sakė pamok
slus. Skaitydamas jo atsimini
mus, randi įvykius ir darbus de
taliai aprašytus ir jie paremti 
faktais, datomis, pavardėmis ir 
nuomonėmis bei pareiškimais. 
Ateityje istorikams, nagrinėjan-
tiems atitinkamas temas bei 
problemas, jie bus be galo ver
tingi. Nežinau, kiek tų atsimi
nimų yra išspausdinta, bet bū
tų linkėtina, kad jų kiek galima 
daugiau patektų į Lietuvą, ir 
kad juos kuo didesnis skaičius 
perskaitytų ir pamatytų išeivi
jos darbus ir rūpesčius Lietuvos 
reikalais. Ladui Tulabai labai 
ačiū už tokius vertingus ir įdo
mius atsiminimus. Veikla, dar
bai ir atsiminimai yra milžiniš
ki, ir jie dabar yra ir ateityje 
bus labai reikšmingi ir vertingi. 

Pianistas Andrius Žlabys 
Anatolijau* Šluto nuotrauka 

Andriaus Žlabio 
koncertas Čikagoje 

ALVYDAS VASAITIS 

Rugsėjo 14 dieną Čikagos 
Jaunimo centre, Anatolijaus 
Šluto vadovaujamas Amerikos 
Lietuvių radijas surengė muzi
kinę popietę, kurios metu susi
pažinome su jaunu pianistu An
drium Žlabiu 

Vainis Aleksa 
juda srovėse virš radiatoriaus 
paparčio lapai, norisi, kad 
ten praskristų žodžiai 

ir mišku kvepėtų, ir lašais, 
jau nuo kūčių laukiu 
joninių šviesos. 

plyšiuose tarp raidžių, 
ji, 
darbuose be žodžių 
ji, 
naktyje be tamsumos. 

toli nuo vandens, 
ji, 
toli nuo miškų 
ji, 
toli nuo ramybės — 

ateina miegas 
ir aš duodu tau 
šitas eiles 

Jono Kuprio nuotrauka ŽODŽIAI SĄRAMOMS 

BUTAS ANTRAM AUKŠTE 

L 
pro sietelį pučia vasara. 
greitkelio ūžimas traukiasi 
į priemiesčius ir budi mūsų 
virtuvės^šviesa viena, pradeda 
girdėtis tamsumoj vaikų kvėpavimas, 
dar prieš vidurnaktį ramus 
jų miegas ir sapnai, yra laiko 
pakalbėti, bet nėra žodžių. 
dygsta pakeitimo daigas, 
tirpsta sviestas ant pagruzdintos 
riekutės, nebereikia paragauti 
visko, nebereikia ištisai 
sapnuot 

2. 
džiaugsmas ir ramybė, 
miesto angelai, 

. laukia kol užmingam. 

ištikimas mums peilis 
šalia duonos 
galandasi vėjeliais. 

jei sudėtum visus 
trupinius, 
suprastum viską — 
išskyrus meilę, 
kurios delnas šviečia 
pirštų spinduliais. 

laima, atsibusk 
prašėme, kad naktyj lytų 
ir žiūrėk, po lempom, 
blizga t>atvė 

Rimui Čiurlioniui 

sąrama, kaip 
ąžuolas, 
pradeda sakais 
kvepėti, dygsta 
plunksnos angelų 
ir dega pinigai, vien 
tik kreivos sąramos 
stovi mum ištikimai 

pečių tiltai 
pirštų šonkauliai 
nugaros kelmai 

sąrama kaip laivas 
plaukia virš galvos, 
sąrama kaip svoris 
sąrama kaip darbas 
sąrama kaip rėmas 
kūnui, kur mes 
šokame saugiai 
kur mes 
šokam 
atvirai 

pečių tiltai 
pirštų šonkauliai 
nugaros kelmai 

išeinu iš po 
sąramos, 
išeinu viduryj 
gyvenimo 

pečių tiltai 
pirštų šonkauliai 
nugaros kelmai 

AENIGMA 
Taurai Underienei 

stoviu 
mūsų 
žemės mėlynume, 

kalba nutilus 
tartum žvaigždės. 

maži kaip akmenukai 
mūsų žodžiai. 

ant akies 
žemynų kibirkštis. 

nėra atilsio 
nėra atilsio 
nėra atilsio. 

laužom duoną 

ir ji lūžta. 

be žodžių 
aš atsimenu 
takus į jūrą, 
be žodžių skambėjimo, 
be žodžių, kaip 
figūrų akmenukuose, 

jaučiu 
ne kas reiškia būti 

žmogumi, 
bet kas reiškia 

būti. 

ŽODŽIAI PUODUKAMS 
Neriai Palūnienei 

durys rytuose, 
langai vakaruos, 
puodukai stalo 
svorio viduryj, 
tuoj gims vaikas, 
tai verčiu senas 
knygas, kur 
žodžiai, kaip 
suspaustos gėlės, 
krenta 

molis šiltas 
dulkės švelnios 
arbatlapiai iš pelenų 

apsaugau nuo 
plėšriųjų, sėdi jie 
kaip kėdės kol 
pučiu anglim 
palaimintus žodžius 

molis šiltas 
dulkės švelnios 
arbatlapiai iš pelenų 

puodukai kaip maldaknyges 
nučiupinėti, kvepia 
jųjų tuštuma, 
kvepia kaip ranka 

molis šiltas 
dulkės švelnios 
arbatlapiai iš pelenų 

Andrius Žlabys Čikagoje kon
certavo pirmą kartą. Su juo 
anksčiau teko susipažinti tik iš 
spaudos puslapių. Aprašymuose 
sužinome, kad jis vilnietis, M. 
K. Čiurlionio menų gimnazijos 
absolventas, mokęsis Laimos 
Jakniūnienės fortepijono kla
sėje. Andriu;- Žlabys, jaunas 
dvidešimties metų pianistas — 
daugelio tarptautinių pianistų 
konkursų laureatas. Šiuo metu 
jis tęsia studijas Curtis muzikos 
institute Phi^adephijoje Dar 
1995 metais Čikagos dienraš
tyje Chicago Tribūne muzikos 
kritikas Hovvard Reich plačiai 
aprašė Žlabio muzikinį kelią, 

pažymėdamas, kad Žlabys 
„skambina klasikinį repertu
arą., su patyrusio menininko 
interpretaciniu įžvalgumu, ne
būdingu studentui". Andrius 
Žlabys Čikagos klausytojams ir 
šį kartą žadėjo įdomią popietę 

Koncertas pradėtas Haydn'o 
Sonata Nr. 33 Do-minor. Jau 
šiame kūrinyje atsiskleidė pia
nisto gilus muzikos pajautimas 
ir puiki technika. Jis šią sonatą 
grojo grynu klasikiniu stiliumi. 
Ką tai reiškia7 Grojant Haydn'o 
sonatą reikalinga išvystyti, 
pvz , pirmos dalies ekspozicijos 
temas, kad klausytojas galėtų 
aiškiai išgirsti jų tolimesnį vys

tymą ir pakartojimą tos pačios 
sonatos dalies eigoje. Šią 
užduotį pianistas atliko gerai. 
Antroje ir trečioje dalyje pianis
tas išlaikė klasikinio stiliaus 
supratimą, grodamas lyriškai, 
techniškai tiksliai ir nenu
krypdamas nuo šio stiliaus in
terpretacinių reikalavimų. 

Beethoven'o sonatoje Appas 
aionata atsiskleidė tikrasis An
driaus Žlabio talentas. Subtili 
pradžia su įterptais fortissimo 
pasatais atkreipė klausytojo 
dėmesį į sonatos rimtį. Iš karto 
buvo jaučiamas pianisto supra
timas muzikinių pagražinimų 
(trillo) stiliaus. Sonatos atliki

mas sukaupė klausytojo dėmesį 
į šios dalies dramatiškumą 
Nors antroji dalis prasideda 
turtinga re-bemol tonacija, toli
mesnis šių melodijų vystymas 
aukštesniuose registruose pa
rodė ypatingą pianisto lyriš
kumą. Perėjimas į trečią dalį 
buvo subtilus ir efektingas 
Trečioji dalis ypač techniškai 
sudėtinga bet kokiam pianistui, 
tačiau Žlabys šią dalį atliko pui
kiai. Pianistinė technika jam 
liko tik instrumentu parodyti 
veikalo muzikinę prasmę ir 
esmę. Muzikinių frazių išvys
tymai ir užbaigimai suteikė šiai 

(Nukelta į 4 psl.) 
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Andriaus Žlabio 
koncertas Čikagoje 
(Atkelta iš 3 psl.) 

sonatai išskirtinę audringa in
terpretaciją. 

Po šios sonatos įdomiu kon
trastu nuskambėjo paties Žla
bio Improvizacija", skirta jo 
tėvui, gyvenančiam Vilniuje. Jis 
tapo lyg poetu prie fortepijono, 
užburdamas klausytoją savo 
išraiškingumu, lyrišku švel
numu ir jautrumu. Jo sukurta 
tema buvo Bach'o stiliumi. Atei
tyje butų įdomu išgirsti daugiau 
kontrapunkto vystymo šioje 
pasirinktoje temoje, nors tą pa
daryti improvizuojant yra ypa-
čiai sudėtinga. Nuostabą kėlė, 
kad šio kūrinio daugiau niekad 
negirdėsūne, nes eidamas į sce
ną pianistas ką tik buvo nuta
ręs, kokią temą naudos, bet visa 
muzikos kūryba ir jos vystymas 

t r • • * 1 1 * A • **% vyko J a u atsisėdus prie fortepi-Kokie paminklai patvariausi? *~ 
*• Antrąją koncerto dalį Žlabys 

Stasio Džiugo knygų kampel is Raseinių miesto viešoje bibliotekoje. 

NIJOLE JANKUTE 

Ir Lietuvos, ir užsienio lietu
vių spauda mirga žiniomis bei 
žinutėmis apie atstatomus ir 
pastatomus paminklus tėvynė
je. Vieni jų granito, kiti marmu
ro, vario, medžio... Vieni jų rei--
kalingi ir svarbus iš vergijos 
prisikeliančiam kraštui prisi
minti, pažymėti, nepamiršti se
nosios, ir naujosios istorijos 
datų, įvykių, Lietuvai nusipel
niusių asmenybių. Kiti? Gal ir 
\isai_nębūtmi... 'Drįsti paabejot 
dėl Zappa paminklo reikalingu
mo Kuo gi iš tikrųjų tas svetim
tautis dainininkas Lietuvai taip 
nusipelnė?) 

Skaitau tas „paminklų žinias" 
ir ateina mintis, kurie jų pat-
v a r̂ PMî i ""Piramidžių nepastaty-
sim, o iš Vinco Kudirkos kuk
laus paminklo caro žandarai 
lengvai išdaužė himno žodžius. 
O tačiau himnas liko, su visais 
žodžiais, visiems laikams. 

Taigi yra laba; patvarių pa-
rnioktų: Jie ir sudeginti ža
liuoja, kaip Kalifornijos raudon
medžiai. Tai knygos. Jų mintys, 
idėjos, jų žodžiai palieka net jų. 
lapams suplyšus, sudegus, po 
spynomis užrakintiems, už
draustiems baudomis ir kalėji
mais. Tą faktą vėl įrodė pati 
naujausioji Lietuvos istorija. 

Todėl su pagarba žvelgiu į 
užsieniu lietuvius, kurie Lietu
vai dovanoja savo asmeniškas 
bibliotekas, penkiasdešimt me
tų su meile, kruopštumu su
kauptas, išlaikytas. 

Nemažai jau turim tokių lie
tuviuko žodžio mecenatų, pra
turtinusių okupantų nuskurdin
tas Lietuvos bibliotekas, prade
dant a a Bronium Kvikliu, a.a. 
dr. Kazį. Pemkum. istoriku Jo
nu Dainausku ir kitais. 

Norisi čia paminėti dar vieną 
iš daugeiio — rašytoją Stasį 
Džiugą, kurio gausūs užsienio 
lietuvių periodikos bei knygų 
rinkiniai praturtino Raseinių 
miesto, jo gimtojoje, Žemaitijo
je, biblioteką. 

Jau nuo 1991 metų rašytojas 
Stasy« Džiugas savo kūrybą 
vaikams spausdina laikraštė
lyje Kregždute, kurį leidžia. 

kaip priedą, XX7 Amžius. .Rasei
nių bibliotekos direktorė Gra
žina Janonienė atkreipė dėmesį 
į šį „Amerikos žemaitį" ir už
mezgė su juo ryšius. Kadangi 
rašytojas Džiugas per 50 metų 
sukaupė daug knygų ir periodi
nių leidinių, spausdintų išeivi
joje, su mintimi kada nors per
vežti juos į Lietuvą, pažintis su 
Janoniene paspartino šio tikslo 
įgyvendinimą. Ir taip Raseinių 
bibliotekoje 1995 metais buvo 
įsteigtas Stasio Džiugo fondas, 
U.S.A.". 

{ šį fondą jau nukeliavo visi 
Lietuvių enciklopedijos tomai, 
žurnalo Pasaulio lietuvis f 1963-
1994) pilni komplektai įrišti 
kietais viršeliais, visi Lietuvos 
katalikų Bažnyčios kronikos to-

' mai bei keli šimtai-gtfožinės lite
ratūros knygų, įrišti Aidų 
žurnalo (1945-1993) komplek
tai, Lietuvių enciklopedija ang
lų kalba, Encyclopedia Britan-
nica 47 tomai, generolo Stasio 
Raštikio prisiminimai, visi Tau
tos praeitis leidiniai ir daugiau 
įvairių knygų. 

Raseinių bibliotekos direktorė 
Stasiui Džiugui rašo džiugų 
laišką: „gavome net 21 dėžę 
Jūsų knygų... tokių gal net 
Mažvydo biblioteka Vilniuje ne
turi...'" Savo dosniam mecenatui 
pagerbti, ši biblioteka pastatė 
specialią lentą su rašytojo Sta
sio Džiugo ir jo knygų vaikams 
nuotraukomis. Ne kartą rašė 
apie jį Kauno diena ir Naujas 

rytas. 
Šiuo metu atrodo, kad Stasio 

Džiugo namų biblioteka dar 
neišsemta: kelionės į Raseinius 
dar laukia Bronio Kviklio Mūsų 
Lietuva, Lietuvos bažnyčios, Į 
laisvę ir Akiračių pilni komplek
tai ir ne viena reta, 1902-1903 
metų leidimo knyga. 

Tiek sunkių dėžių į Lietuvą 
„nuplukdyti" neapsieina be iš
laidų. Bet, kaip liaudis sako, ne
ves nors šiek tiek nenuskriau
dęs. Stasys Džiugas knygų per
siuntimą padengia savo lėšo
mis. Be to, ir čikagiškės siunti
nių agentūros, kaip, pvz., 
Transpak, supranta knygų Lie
tuvai svarbą ir duoda nuolaidas 
persiuntimui. 

Grįžtant prie paminklų, man 
rodos, kad patvariausi Lietuvai 
būtų... popieriniai. T.y. knygos 
bibliotekoms. Ypač mažųjų 
miestelių ir kaimų bibliote
koms, kurios vis dar pustuštes. 
Nors šie laikai ir jų vaikai spok
so į mirgančius Internet ekra
nus, bet knyga dar nepražuvo. 
Ji ypač reikalinga Lietuvos mo
kykloms per mažąsias provinci
jos bibliotekas. Tą reikalingumą 
akivaizdžiai parodė antplūdis 
laiškų Draugui su prašymais ir 
dėkojimais. 

Verta visiems prisidėti prie tų 
„popierinių paminklų" Lietuvai 
atstatymo, kad su garsiuoju ro
mėnų poetu Horacijum galėtu
mėm pasakyti: JSxegi monu-
mentum aere perennius..." 

pradėjo trimis, bent pas mus 
rečiau grojamais, M. K. 
Čiurlionio preliudais — op. 7 
n.l, op. 26 n, 1, op. 26 n. 2. Juos 
atliko įdomiai, Čiurlioniui tin
kančia interpretacija. 

Koncerto pabaigai skambinta 
Liszt'o Sonata Si-minor stebino 
ir kritiškiausią klausytoją. Šia
me kūrinyje ir vėl atsiskleidė 
Žlabio laisva, virtuoziška tech
nika ir muzikinis sugebėjimas 
išreikšti visą šio veikalo roman
tiką ir muzikinę slinktį. Ypačiai 
sunkūs techniški reikalavimai 
nekliudė muzikinių temų vysty
mui. Nors kūrinys baigiasi ra
miai, su pagrindine tema že
miausiame registre — įspūdis 
buvo nepakartojamas. Pasku
tinė šio kūriniorgaida — Sinatu-
rale buvo taip logiškai išlaukta, 
kad publikoje buvo absoliuti 
tyla, ir tik pajutus, kad kūrinys 
baigtas, kilo audringos ovacijos. 
Šios popietes muzikinį pa
veikslą Žlabys baigė bisu — ra
miu Bach'o choralu. 

Tą popietę pamačiau didelį 
talentą. Tik laikas parodys, ką 
Andrius Žlabys su juo padarys. 
Pagarba Anatolijui Siutui, ku
ris ryžosi šį koncertą suruošti, 
nors klausytojų galėjo būti kur 
kas daugiau. Reikia atkreipti 
dėme-sį, kad dažnu atveju ypat
ingų talentų galime išgirsti ne 
tik Orchestra Hali rūmuose, bet 
ir mūsų pačių Jaunimo centre. 

Čiurlionio galerijos sukakčiai 
LAIMA KRIVICKIENE 

Traukiasi į šalį vasaros atos
togų lengvumas, sugrįstame 
prie kasdieninių darbų. Ir vėl 
rugsėjis žada naują ritmą, ir vėl 
vis dainiau tikiuosi per žvel
giam Draugo lapus jau ieško
dami pranešimo ar pakvietimo 
susirinkti į būrį, galimybę su
tikti miehis gerus bičiulius. 

Kokia maloni staigmena! Ma
no rankose, o gal ir jūsų, nedi
delis lapelis atskridęs iš toli: 
"Maloniai kviečiame Jus apsi
lankyti į 40 m. Čiurlionio galeri-

Birut* Hulotaitė 
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jos sukakties paminėjimą ir Į 
Čiurlionio Galerijos kolekcija 
leidinio pristatymą, kuris įvyks i 
1997 m. rugsėjo 28 d., sekmadi
enį, 3 vai. p.p. Čiurlionio Galeri
joje, Jaunimo Centre..." Džiugu 
žinoti, kad dar yra, kad dar ren
gia, kad dar veikia, kad išleido 
leidinį. O geri prisiminimai 
staiga užplūsta ir veda ten, kur 
esu kviečiama: į lietuviu kultū
ros ir tautinės savimonės Tėvų 
Jėzuitų 1957 metais pastatytus 
Jaunimo centro rūmus. Taip — 
5620 South Claremont Avenue. 
Šį adresą turėtų žinoti' ne tik 
Chicagoje gyvenantys lietuviai. 
Šį adresą tino lietuviai, gyve
nantys įvairiausiuose pasaulio 
kampeliuose, Čiurlionio galeri
jos ruošiamų parodų dėka. 

Jaunimo centras. Net neabe
joju, kad lietuvių jėzuitų vie-
nuoKjoje Chicagoje turėjo švies
ti paslaptinga meilės liepsna 
lietuvių kalbai, kultūrai, me
nui, nes tik ką pastatytuose Tė
vų Jėzuitų romuose jau tais pa-
čiais metais Lietuvių Meninin
ku klubo rūpesčiu buvo įrengta 
ir iškilminei itidaryta M. K. 
Čiurlionio vardo galerija. Galim 
kalbėti apie meną ir meninin
kus tik tada, kai menas žmonių 
gyvenime užima svarbią vietą, o 
parodos vyksta tik ten, kur jos 
lankomos. Parodos. Jų bota ne 
taip matai — viri 350. Joge dal-

Genovai te Skrabul ienė Sekmadien is . 1997 
Aliejus, d robe , 28" x 30" 

Genovaitės Skrabulienės tapyba Čikagoje 
Tapytoja Genovaitė Skra

bulienė dailės galerijų lankyto
jams geriau žinoma kaip pei
zažiste. Pastaruosius kelerius 
metus ji daugiau kūrė roman
tinius ar abstrahuotus gamtos 
vaizdus. Tačiau nuo studijų 
laikų Dailės institute dailininkę 
traukė portretas, jai norėjosi 
kurti figūrines kompozicijas. Ji 
gera piešėja, jautriai gebanti 
perteikti psichologinę būseną. 
Dabar tapytoja pradeda įgy
vendinti savo siekius — imasi 
didelių drobių, kuriose peizažą 
papildo simbolis, figūra, siu
žetas. Autorė bando gvildenti 
būties, gyvybės ir mirties, amži
nybės ir akimirksnio sąvokas, 
ją domina pasaulio — ne
aprėpiamo kosmoso tema, nuo
dėmės, atgailos ir atpirkimo 
problemos. Ir tai nėra duoklė 
madai. Visuotinio pakrikimo, 
pasaulio pabaigos nuojauta tvy
ro aplink mus. Šiandien mąs
tantis žmogus atsistoja amži
nybės akivaizdoje 

Dailininkė pasirinko nelengvą 
užduotį. Aišku, kur kas pa
prasčiau buvo pasitenkinti pa
siektu — kurti peizažus, tapyti 
tai. ką jau gerai moki. Tačiau ją 

traukia, kas dar nepatirta, kas 
yra aukštai ir toli. Todėl jos pa
veiksluose realybė jungiasi su 
fantazija, atsiranda jų prieš
prieša. Ši savybė itin akivaizdi 
didžiosiose kompozicijose: rea
lus peizažas ir simbolines 
figūros, tikslus piešinys ir ab
strakti forma. Iliuzija valdo pa
veikslo visumą, atsiranda kelių 
dimensijų perspektyva, kuri su
keičia vaizdų prasmes. Taip for
muojasi siurrealistiniai pa
veikslai, kurie vieniems yra pa
trauklūs, kitiems gąsdinantys 
ir svetimi. 

Spalvų gama Skrabulienės 
drobėse paklūsta tai pačiai 
priešpriešos logikai — lokali
niai tonai kontrastuoja su akty
viais deriniais, rėžiančiais akį, 
lyg muzikos garsų disonansai. 
Nerealumo nuotaikos dėl to dar 
labiau pabrėžiamos, nors pati 
tapymo maniera yra itin jautri, 
plona, beveik klasikinė. 

Pasirinkusi nelengvą kelią, 
dailininkė juo eina ir nesi 
gręžioja į šalis. Žiūrovo valia su
tikti su autore ar diskutuoti. 
Geriausia vieta šiam bendravi
mui — parodų salė. 

Danutė Zovienė 

MarU* G a i i u t i e n * Vaza, 1976 
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yvavo virš 100 dailminkų. Per_ 
visus 40 metų vykdant pagrin
dinį galerijos steigėjų tikslą — 
"globoti lietuvius dailininkus, 
padėti jiems ruošti savo darbų 

v parodas ir taip supažindinti lie 
tuviškąją ir kitą visuomenę su 
lietuviškuoju meno genijumi, su 
lietuvių /sjnjkurtais darbais" ... 
triūsė išrinkti galerijos direkto
riai ir valdybos. Ar gali kas būti 
gražiau ir prasmingiau? Jei pir
mojoje parodoj*, kuri vyko Gale
rijos atidarymo metu, dalyvavo 
90 dailininką, padovanoję kori-
*wa sudarant** kelskrijos pa
grindą, tas laikui bėgant, ruo 

tiant vis naujas paroda*, ka
rinių fondas pildėsi vii sslsjjsji 
ir naujais darbais "ČiurUotup 
Galerijos Jaunimo centre pasi
sekimas priklausė nuo daugelio 
žmonių, kurie tautos ir meno la
bui aukojo savo darbą, talentą 
ir pinigus. Dailininkai buvo 
dėkingi ypatingai Tėvams Jėzu
itams ui globą ir patalpas, o 
ypač už 1973 m. naujai atida
rytą galeriją, kuri savo paskirti
mi prilygo geriausioms did
miesčių galerijoms" Čiurlionio 
Galerijos kolekcija leidinio įva
diniame žodyje rašo Petras 
Aleksa, primindamas "kad 
Čiurlionio Galerijos Globos ko
mitetas ir Valdyba yra labai dė
kingi tiems pasišventusiems 
žmonėms, kurie tiek daug pasi
darbavo meno labui, tuo pačiu 
lietuvių tautai ir jos kultūrai." 
Laikas skuba, bėga, tačiau nie
kas nenuteista. Saujelė žmonių 
vienos minties vedami 1988 me
tais sudarė Čiurlionio Galerijos 
direkciją - valdybą, kurioje iki 
šių dienų pirmininkaujant gerai 
visiem žinomam int. Algiui 
Janusui, sekretoriaujant Hali
nai Plaušinaitienei, iždą tvar
kant Halinai Levickaitei Molė-
jienei, nuoširdžiai prisidedant 
Leonui Narbučiui, Birutei Son-
taitei, Daivai Petereonaitai, są
žiningai ir ištikimai tarnauja 

menui ir žmogui, tvarko tą 
ervę, kurioje menas yra gyvas. 

iJžsTmeagus ~nuoširdiemg _ t g 
šiems su dailininkais, žiūrėk' 
Algio Januso rūpesčio dėka, 
atidarant parodą nuskambėda
vo muzika, daina, išgirsdavome 
poezijos posmą ar gerą gražų 
žodį tariant, h* dar ilgai tais va
karais nenutildavo šurmulys. 
Parodos. Žinia, suruošti paro
da* darosi vis sunkiau. Lietuvių 
galerijoms ir muziejams labai 
reikia ne tik paramos, lėšų, bet 
ir visuomenės, menininkų dė
mesio, šiais metais apie Galeri
joje sukauptą kolekcąą yra lei
dinys, kurio fc«w»i«aAa Vėl tie 
patys atsidavę žmonės: Atgis 
Janusas, Jane Lianzbergienė 
(autorė), Petras Aleksa, Vincas; 
Lukas, Halina Motėjienė ir j 
Magdalena Stankūnienė. Turi-; 
me pagerbti lietuvį dailininką 
dalinantį savo talentą mums, ir 
nulenkti galvas prieš tuos žmo
nes, kurių rankos ir širdys, sa
tine ir entuziazmas įveikė visas 
kliūtis, kurie su visapusišku at
sidavimu atliko savo darbą. 

*Kelią nueina tas, kas eina" 
sako kinai. Sekės jums mie

lieji, dirbantiems tą nelengvą 
meno vertybių globos ir garsini
mo kelią Čiurlionio galerįja tu-

Dailininkės Genovaitės 
Skrabulienės tapybos paroda 
atidaroma ateinantį penkta
dienį, spalio 3 dieną, 7 v.v. 
Čiurlionio galerijoje. Jaunimo 
centre, Čikagoje. 

Dailininkė gimė Žemaitijoje, 
baigė Čiurlionio meno mokyklą 
ir Dailės akademiją Vilniuje 
Dalyvavo tarptautinėse paro
dose: Jugoslavijoje, Rusijoje, 
Švedijoje. Belgijoje ir Švei
carijoje. Personalines parodas 
yra surengusi: Lietuvoje, Šve
dijoje, Rusijoje, Vokietijoje, 
Prancūzijoje ir Izraelyje. Dabar
tinė, Čikagos Čiurlionio galeri
joje vyksiančioji paroda, tai dai
lininkės pusės metų buvimo 
Jungtinėse Amerikos Valsty
bėse darbo rezultatai. 

ri puikias patalpas parodom* 
rengti ir patyrusių darbščių 
bendraminčių. Turi sukaupę 
vertingą meno kolekciją, kuri 
atstovauja lietuviųt kūrybi
nę dvasią. Lietuvoje iš atsiųstų 
kolekcijų, surengtų parodų jau 
palįstame žymiausius ir verž
liausius išeivijos dailininkus. 
Viską branginame. Bet tegul vi
sur, kur gyvena lietuvis, išlieka 
kultūros Židiniai, ir tegul nusi
tiesia ir aktyvėja ryšiai tarp jų 
ir kiekvienoje pasaulio kertelėje 
gyvuoja lietuviška kultūra ir 
menas, garsindami mūsų tautą. 

* * » 
(Čiurlionio galerijos Čikagoje 

40 metų sukakties paminėjimo 
atidarymas bus sekmadienį, 
rugsėjo 28 dieną, 3 v.v. Čiur
lionio galerijoje. Jaunimo cent
re. Čikagoje.) 




