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Didžiuoju Lietuvos švietimo ir mokslo kel iu 

Prisimenant istorikę 
dr. Vandą Daugirdaitę-Sruogienę 

Šių metų vasario 10 dieną su
ėjo metai nuo mūsų žinomos is
torikės, pedagogės ir visuomeni-
ninkės dr. Vandos Daugirdai-
tės-Sruogienės mirties. Dėl gi
lios senatvės paskutiniais gyve
nimo metais ji buvo lyg ir pasi
traukusi iš mūsų viešojo gyve
nimo. Jos mirties metinių proga 
reikia su pagarba prisiminti šią 
didelę mūsų kultūros darbuo
toją, daugelio knygų bei straips
nių apie Lietuvos istoriją auto
re,- JČikagos lituanistinės mo
kyklos mokytoją, vėliau Čikagos 
aukštesniosios lituanistikos mo
kyklos ir Pedagoginio lituanisti
kos instituto vieną iš organiza
torių ir dėstytojų. Ji buvo Lietu
vių enciklopedijos istoryos sky
riaus redaktorė ir bendradarbė, 
įdomi paskaitininke lietuviams 
ir amerikiečiams, veikli mūsų 
organizacijų narė. 

Didžiausia dr. Vandos Dau-
girdaitės-Sruogienės dovana 
Lietuvos jaunimui yra jos vado
vėlis Lietuvos istorija, išleistas 
1935 metais, vėliau papildomas 
ir tobulinamas, susilaukęs sep
tynių laidų. Ši paskutinioji bu
vo perspausdinta „Vagos" 
spaustuvėje Vilniuje 1990 me- * 
tais 60,000 tiražu ir dabar nau
dojama kaip vadovėlis Lietuvos 
gimnazijose. Taip pat mokyk
loms skirta yra jos 1939 metais 
paruošta chrestomatija Lietuvos 
istorijos vaizdai ir rastai. Iš au
torės mokslinių tiriamųjų dar
bų prieš karą plačiausias buvo 
Daugirdų giminės archyvų pa
remta studija apie Žemaičių ba
jorų ūkį 19-ajame amžiuje, ku
rią 1938 metais paskelbė žur
nalas Senovė. 

Karo ir pokario metai Sruogų 
šeimai buvo sunkus išbandymo 
laikas. 1943 m. kovo 16 d. profe
sorius Balys Sruoga pateko į 
nacių Stutthofo koncentracijos 
lagerį išvežtųjų Lietuvos įkaitų 
tarpe. Nelengvas jo žmonai ir 
dukrai buvo apsisprendimas 
1944 metų rudenį trauktis į 
Vakarus, kur tebekalėjo profe
sorius Sruoga, ir šiurpi nežinia 
del jo likimo per visus 1945 me
tus. Vėliau, Sruogai per stebuk
lą išlikus gyvam ir grąžintam į 
Lietuvą, buvo gautas jo įspėji
mas žmonai ir dukrai dar į ten 
negrįžti. Tie skaudas išgyveni
mai nepalaužė Vandos Sruo
gienės. Pokario laiką ji įpras
mino 1948 metais Bonn'os uni
versitete įsigydama filosofijos 
daktarės laipsnį. Babui Sruogai 
1947 m. spalio 16 d. Lietuvoje 

Vanda Daugirdaite-Sruogienė 
(1899-1997) 

mirus, dr. Vanda Sruogienė su 
dukros Dalios šeima 1949 me
tais emigravo į Ameriką, kur 
apsigyveno Čikagoje. 

Čia atvažiavusi, per pirmąjį 
dešimtį metų dirbdama viso
kius fizinius darbus, ji dėstė is
toriją Čikagos lituanistinėje mo
kykloje, padėjo dukrai auginti 
jos jauną šeimą ir vakarais stro
piai rinko istorinę medžiagą sa
vo darbams, važinėdama viešojo 
susisiekimo priemonėmis į įvai
rias bibliotekas. 1956 metais dr. 
Vanda Daugirdaitė-Sruogienė 
išleido knygą Lietuva amžių sū
kuryje, kurią ji apibūdino kaip 
Lietuvos istorijos skaitymų 
knygą. Taip pat ji plėtė ir pa
pildė naujas Lietuvos istorijos 
laidas. 

Nuo 1965 iki 1972 metų pro
fesoriaudama Aurora kolegijoje, 
ir išėjus pensijon, sugrįžusi gy
venti į Čikagą, dr. Sruogienė 
turėjo geresnes sąlygas savo 
darbui. 1975 metais pasirodė 
jos studija apie 1905 metų sei
mą, o 1985 metais — jos bio
grafinio pobūdžio darbas apie 
aušrininke Eglę Malinauskaitė-
Šliūpienę. 

Didžiausiu savo uždaviniu ji 
laikė Balio Sruogos kūrybinio 
palikimo puoselėjimą. Žmonos 
meilės paminklas rašytojui bu
vo 1974 metais išleista jos pa
ruošta knyga Balys Sruoga mū
sų atsiminimuose. Tai netoli 
600 puslapių iliustruotas leidi
nys, kuriame išspausdinti 65 
žmonių memuarai apie rašy
toją, kurių svarbiausias yra pla-
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Dešimtasis Mokslo ir kūrybos 
simpoziumas pradžiugino Čika
gą, sutraukęs apie 150 lietuvių 
mokslininkų. Buvo peržvelgta 
daug svarbių Lietuvai ir moks
lui klausimų. Simpoziume ypa
čiai svarbus svarstymas buvo — 
„Švietimo ir mokslo reforma" 
Lietuvoje. Šiuo metu Lietuvoje 
tai pati gyvybingiausia tema. 
Su esama švietimo ir mokslo 
sistema supažindino ir pateikė 
labai išmąstytas, efektyvias, 
naujas gaires ateičiai, Švietimo 
ir mokslo ministras Zigmas Zin
kevičius ir viceministras Jonas 
Puodžius. Šią vaizdžiais paveik
slais ir statistikomis paremtą, 
paskaitą ir noriu išsamiau pa
diskutuoti. 

Nuo 1918 iki 1940 metų ne
priklausoma Lietuva (22 metus 
buvo išvysčiusi paprastą sis
temą: 4 metai — pradžios mo
kykla, 8 metai — gimnazija, 4 
metai — universitetas, 2 metai 
— diplomas, 2 metai daktara
tas. Nepriklausomoji Lietuva 
per dvidešimtį metų, galima sa
kyti, suspėjo pilnai išmokslinti 
vieną kartą. Okupaciniame Lie
tuvos periode (1940-1990) oku
pantų įtaigaujamos išsimoks
lino (skaičiuojant 20/25 metus 
— tai viena karta) pilnai dvi 
kartos. 

1940 metais Lietuvos švieti
mo ir mokslo sistema, nuolat 
tobulinama, pasiekusi aukšto 
lygio, buvo europinės sistemos 
veidrodis. Nusistovėjusi ir įga
vusi savas tradicijas, joje išau
gusi ir išsimokslinusi karta tau
tai ir valstybei davė tvirtą at
ramą kovoje su okupantais. 
Minint 75 metų sukaktą nuo 
Lietuvos universiteto įkūrimo, 
peržvelgdamas ta proga išleistą 
knygą, pažymėjau, kad univer
sitetas buvo toji tvirtovė, kuri 
stovėjo lietuvių tautos ir vals
tybės sargyboje. 

1946 metais stojant į Karsl-
ruhe technikos universitetą, Vo
kietijoje, kad galėčiau okupantų 
sutrukdytas studijas tęsti, de
kanas, priimdamas mane ir tuo 
pačiu metu kolegą Izidorių 
Bartkų, susipažinęs su ketverių 
metų Vytauto Didžiojo universi
teto kurso programa, čia pat 
pasišaukė savo asistentą ir pa
prašė jo peržiūrėti raštinėje su
sirašinėjimus, norėdamas žino

ti, ar jie turėjo su Kauno VDU 
oficialius ryšius, nes pagal pro
gramą jis matąs, kad Kaune 
esantis VDU yra aukšto lygio 
universitetas ir su juo reiktų 
užmegzti ryšius. 

Nors mums buvo malonu, kad 
esame įvertinti ir mūsų lanky
tas Lietuvoje Vytauto Didžiojo 
universitetas labai vertinamas, 
bet su Izidoriumi Bartkumi abu 
bandėme aiškinti, kad dabar 
Lietuva Maskvos okupuota ir 
okupantai nepakęs, kad Lietu
voje mokslas progresuotų, ir da
bartinis ryšis gali būti apgau
lingas. Įdomu, kad vokietis pro
fesorius nelabai pasidavė mūsų 
argumentams, aiškindamas, 
kad mokslas nieko bendro netu
ri su politika. Stebėjomės, kad 
vokietis, kuris kariavo su sovie
tais ir tapo nugalėtas, menkai 
pažinojo savo priešą. 

Dabar, atkūrus nepriklauso
mą Lietuvą, atsivėrus vėl lan
gui į Vakarus ir palyginus ją su 
laisvais Vakarais, tuojau buvo 
pastebėta, kiek Lietuva nuken
tėjo, kiek okupantas sužlugdė 
Lietuvoj ne tik mokslą, bet ir 
visuomenės mentalitetą, kiek 
Lietuva atsilikusi. „Šie visuo
meninio gyvenimo pokyčiai 
įmanomi atitaisyti tik radika
liai reformuojant Lietuvos švie
timą, keliant jam iš esmės nau
jus uždavinius", taip buvo pa
sisakyta dabar labai kūrybin
game Dešimtajame Mokslo ir 
kūrybos simpoziume Čikagoje. 

Atvažiavusieji į simpoziumą 
iš Lietuvos atsivežė labai ver
tingų, dabar išleistų knygų ir 
apdovanojo mus. Štai kelios. 

1. Pažintis su Lietuva — švie
timas, mokslas, naujos technolo
gijos, labai puikiai išleista šios 
Švietimo ministerijos rūpesčiu, 
kietais viršeliais išspausdinta, 
spalvotais paveikslais gausiai 
iliustruota, 272 puslapių infor
macinis albumas. Autorius — 
Steponas Maciulevičius, sudary
toja — Kristina Maciulevičiūtė. 
Spausdino UAB „Kraštotyra" 
1997 metais. Toji, vadinama al
bumu, knyga supažindina ne 
tik su dabartine švietimo ir 
mokslo sistema ir įstaigomis, 
bet pamoko net kaip iš tolimo 
užsienio telefonu galima pasiek
ti valstybines Lietuvos įstaigas. 

2. Mažosios Lietuvos knyga, 
redaguota Gemos Bagdonavi
čiūtės ir Aldonos Bendorienės, 
puikiai dailininko Eugenijaus 
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Karpavičiaus iliustruota, 764 
puslapių, didelio (8 x 11 colių) 
formato, kietais viršeliais. Vals
tybinės komisijos ir Mažosios 
Lietuvos Fondo lėšomis išleista 
1996 metais. Spausdino Do
mas Kaunas ir „Baltos lankos". 

3. Vytauto Didžiojo universite
tas 1922-1997, trumpa, apie 30 
puslapių, santrauka Vytauto 
Di-džiojo universiteto leidy
binės grupės išleista. 

Prieš pradedant diskutuoti 
dabarties švietimo sistemą, įdo
mu peržvelgti šias knygas ir su
sipažinti su praeitimi. Iš šių 
knygų susipažįstame su isto
rine tolima Lietuvos švietimo ir 
mokslo praeitimi, kada dar Eu
ropoje vyravo du vardai: Di
džioji Lietuva ir Mažoji Lietuva. 
Ir slavai, ir germanai, užvaldę 
ir Mažąją ir Didžiąją Lietuvą, 
bandė pririšti prie savęs kaip 
kolonijas. Slavai Didžiąją Lie
tuvą slavino, o germanai ma
žąją Lietuvą germanizavo per 
tam tikslui kuriamas švietimo 
ir mokslo įstaigas. Tos trys kny
gos supažindina ne tik su da
bartine švietimo ir mokslo siste
ma ir įstaigomis, bet aprašomi 
istoriniai švietimo raidos bruo
žai. Didžiosios Lietuvos ir Ma
žosios Lietuvos istorinė švie
timo ir mokslo sistemos raida 
iki šių laikų. 

Sužinome, kad formalioji švie
timo sistema Lietuvoje ėmė 
kurtis jau 14-ajame amžiuje. 
Pirmoji žinoma mokykla — Vil
niaus katedra — pradėjo veikti 
1397 metais. Taigi prieš 600 
metų. Pridėtas paveiksliukas: 
„Vilniaus katedra, prie kurios 
veikė pirmoji mokykla 1397 
metais". Tai Didžioji Lietuva. 
Parodomas Abraomas Kulvietis 
(apie 1510-1545;, Karaliaučiaus 
universiteto steigėjas ir rekto
rius, ir Martyno Mažvydo kny
gos „Katekizmo prasti žodžiai" 
(1547) — 500 metų. Tai Mažoji 
Lietuva. 

Sužinome, kad 1440-1490 me
tų tarpe į Lietuvą grįžo (iš už

sienio) 40 bakalaurų, trylika 
magistrų, du — mokslo dakt;> 
rai. Jie. žinoma, grįžę į sav<5 
kraštą, čia dirbo tai ; ka*f iAeti-
vai buvo naudinga. įdomu pa
tirti, kad Mažojoje Lietuvoje 
švietimo sistema buvo susiforr 

mavusi kitokia nei Didžiojo.;? 
Lietuvos Kunigaikštystėje. Ger1 

manizacija buvo intensyvina
ma. Bet kaip vergą prakalbint:" 
Lietuviškasis atkaklumas prf} 
vertė prie Karaliaučiaus ir Halrj 
universitetų turėti lietuvių kai' 
bos seminarus, skirtus būsi
miems pastoriams. Ano metf> 
valdovai siekė dar toliau, laiki-
būtinybe, kad Mažoji Lietuva 
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tus pačios Vandos Sruogienės 
pasakojimas. Daugiausia jos rū
pesčiu buvo išleistos Balio Sruo
gos penkios knygos. Ištikimybę 
savo mylimo vyro atminimui 
Vanda Sruogienė įskiepijo visai 
savo šeimai, ne tik dukrai Da
liai, bet ir vaikaičiams Algiui ir 
Aušrinei, kuri prieš keletą metų 
išvertė į anglų kalbą Balio 
Sruogos Dievų mišką, 1997 me
tais išleistą .Vagos* leidykloje 
Vilniuje. 

Šiame numeryje: 
A.a. istorikė Vanda Daugirdaitė-Sruogienė • Rūpestis dėl švietimo 
ir mokslo Lietuvoje • Petro Melniko apsakymas • Šarūno Barto 
naujas filmas • Rašytojo Vytauto T amui aičio prisiminimas • Dan-

fuolės Sadūnaitės eilėraščiai •Vilhelmo Čepinskio ir Linos 
atkutęs koncertas Čikagoje • Kęstučio Trimako nauja knyga 

Dr. Vandos Daugirdaitės-
Sruogienės daugiau negu 30 
įvairių straipsnių Lietuvos ir 
išeivijos spaudoje čia neišvar
dinsi. Vėliausi jų buvo 1990 me
tų vasario mėnesį Drauge pasi
rodę du straipsniai. Pirmasis, 
„Daugiau pagarbos Lietuvos is
torijai"; nušviečia daugumai 
mūsų mažiau pažįstamą laiko
tarpį — du šimtmečius po Liub
lino unijos Antrajame straips
nyje autorė prisimena priešmo
kyklinio vaikų auklėjimo pradi
ninkę Lietuvoje Mariją Ne-
meikšaitę Abu straipsniai pa
rašyti," autorei sulaukus 91-
eriu8 metus Silpstant kūnui. 
jos protas liko šviesus iki gilios 
senatvės. 

Per visą savo ilgą amžių Van
da Daugirdaitė-Sruogienė buvo 
kūrybinga, nepaisant besikei
čiančių gyvenimo sąlygų Tai 
buvo nuostabaus darbštumo 
žmogus, ntntos nau griežčiau
sius reikal.iv"nus, pati savęs 

nevertindama, sakiusi, kad ji 
rašo ne kaip mokslininkė, bet 
kaip populiarizatorė, nes tai yra 
reikalinga lietuvių visuomenei. 

Dr. Vandos Daugirdaitės-
Sruogienės Lietuvos istorija, pa
rašyta pagal Nepriklausomojo 
Lietuvoje subrandintą požiūrį į 
Lietuvos istoriją, yra didžiausia 
dovana kelioms mūsų mokslei
vijos kartoms. Ypač dabar tas 
darbas yra svarbus Lietuvoje, 
duodant neiškreiptą mūsų tau
tos istorijos vaizdą jaunajai kar
tai. 

Dr. Vandos Daugirdaitės-
Sruogienės mirties metimu pro
ga prisimename ją kaip vieną 
iškiliųjų šio šimtmečio lietuvių 
moterų, mylinčią žmoną ir QM 
tina, kuri visą gyvenimą liko 
ištikima savo pašaukimui — 
tarnauti Lietuvos istorijai 

Salomėja Valiukienė 

Viešnagėti , Lietuva atvykusiam iš .JAV pi>**ui Alfonsui N>-
kai-Niliunui šių mt t , vasario 13 dieną Vilniuje buvo įteikta !.:• -
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neštų j Didžiąją Lietuvą raštą, 
spausdintą lietuvišką žodį. Tai 
daryti skatino didelis noras pro
testantizmą plėsti. (Mažosios 
Lietuvos knyga labai išsamiai 
supažindina su visomis 15-ojo 
amžiaus spaustuvėmis ir Kara
liaučiaus universitetu Mažojoje 
Lietuvoje. Knyga gausi iliustra
cijomis, kur ir kaip buvo spaus
dinamos lietuviškos knygos) 

Iš Vilniaus Lietuvoje plėtėsi 
katalikybė. Anuo laikotarpiu 
pedagoginės idėjos sklido per 
Pijorių ordiną. „Stiprėjo porei
kis švietimą gristi tautine lietu
vių kalba"; knygoje pasisakoma, 
kad „švietimas demokratėjo", 
atseit, lietuvišku žodžiu buvo 
prabilta i paprastus Lietuvos 
žmones. įdomu, kad Lietuva, ir 
svetimųjų valdoma ir įtaigau
jama, priimdavo kilnius tikslus 
ir tai kas naudinga sau, bet 
buvo atspari svetimybėms, nesi
leido nutautinama. 

Kaip Mažoji Lietuva buvo ger
manizuojama, taip Didžioji Lie
tuva buvo slavinama. Ir Mažoji 
Lietuva priešinosi, ir Didžioji 
Lietuva priešinosi: priimdama 
švietimo ir mokslo kuriamas 
sistemas, lenkė jas savo tautos 
egzistencijai ir gerovei. O kai 
reikėjo, mokėjo pasipriešinti. 
Įdomiausia, kad Mažosios ir 
Didžiosios Lietuvos žmonės, 
priešindamiesi nutautinimui ir 
būdami priešingų okupantų sfe
rose, glaudžiai tarpusavyje ben
dradarbiavo. 

Po 1830-1831 metų sukilimo, 
kuriame dalyvavo daug mok
sleivių bei studentų, Rusijos 
valdžia Vilniaus universitetą 
uždarė. Didžiojoje Lietuvoje vi
są laiką aktyvėjo kova prieš 
tautinę priespaudą. 1840 me-t-
ais savo veiklą suaktyvino kata
likų dvasininkija. Švietimo rei
kalais ypač rūpinosi žemaičių 
vyskupas Motiejus Valančius. 
Aršiai kovojant, sužlugo Rusi
jos bandymas priversti lietuvius 
naudoti „kiriliką". 

Tuo metu didelę pagalbos 
ranką Didžiajai Lietuvai prieš 
caro priespaudą ištiesė Mažo
sios Lietuvos lietuviai patriotai. 
Galima sakyti, kad Mažoji Lie
tuva buvo Didžiosios Lietuvos 
atgimimo lopšys. Didžioji Lietu
va, nors ir ne pilna istoriškai te
ritorine apimtimi, išsikovojo ne
priklausomybę. 

Lietuvos studentai 1995/96 mokslo metais 
gilinę žinias pasaulio mokslo centruose 
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Lietuvos švietimo studiją sistemos kaita 
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Tik Nepriklausomos Lietuvos 
valstybės paskelbimo ir įsitvir
tinimo laikotarpiu (1918 - 1940 
metais) buvo pradėta kurti nau
ja, savarankiška, krašto besiku
riančios valstybės siekius ati
tinkanti, švietimo sistema. 

1920 metais Vilniją okupavus 
Lenkijai, čia buvo įvesta Lenki

jos švietimo sistema, apribojusi 
lietuvių teises. Vilniaus krašte 
prasidėjo lenkiškasis slavini-
mas, o Lietuvoje — „Mes be. Vil
niaus nenurimsim! 

1940 metais švietimo klestė
jimą nutraukė sovietinė okupa
cija. Ypačiai skaudų smūgį Lie
tuvos mokykla patyrė per pir

mąjį masinį gyventojų trėmimą 
1941 metais, kai su 34,600 gy
ventojais buvo išvežta per 1,450 
Lietuvos mokytojų. 

Vokiečių okupacijos metu 
(1941-1945 metais) buvo užda
romos vidurinės, specialiosios, 
aukštosios mokyklos. 

Po Antrojo pasaulinio karo, 

1945 metais vėl grįžus -sovie
tams, Lietuvos mokykla buvo 
vėl įjungta \ sovietine mokymo 
sistemą. Visa švietimo sistema 
buvo centralizuotai valdoma 
Maskvos. Mokslas aukštosiose 
mokyklose plėtojosi izoliuotai 
nuo kitų šalių mokslo, tapo ide
ologizuotas. Pagal Sovietų Są
jungos švietimo sistemos mode
lį, Lietuvoje buvo įvesta dešimt
metė (4+3+3) mokykla. 1949-
1950 metais mokyklai pajėgta 
išsikovoti dar vieneri metai. 

1960-1961 metais pereita prie 
dvylikametės vidurinės mokyk
los, bet mokslas buvo grindžia
mas centralizuotu planavimu 
ir administraciniais-komandi-
niais valdymo metodais iš 
Maskvos, spraudžiant komunis
tine ideologizariją. Tačiau ir to
mis nepalankiomis sąlygomis 
dalis mokytojų kūrybingai mo
kė savo vaikus, ugdė jų tautine 
sąmone ir pasiekė neblogų re
zultatų. 

Knygoje Pažintis su Lietuva 

(p. 18) rašoma, kad .Nuo 1988 
atsirado tautines nepriklauso
mybes bei demokratijos idea
lams atsidavusių žmonių". Lie
tuvos švietimą imtasi refor
muoti. Lietuvos pedagogai vie
šai pradėjo išdrįsti pareikšti 
savo nusistatymą plėtoti savi
tą, skirtingą nuo SSRS Švieti
mo. Išdrįsus šią sampratą vie
šai spaudoje paskelbti, ji pelnė 
„tautinės mokyklos* vardą. Mi
nima grupelė pedagogų, kaip 

(Nukelta į 3 psl.) 

Pet ras Melnikas 

KAIMYNAI 
Dažnai nelabai sekasi suprasti vietinių 

amerikiečių. Turbūt ir jie manęs nesupranta 
ir norėtų, kad būčiau panašus į juos. 

Vietiniai slepiasi, gal bijo ir sėdi užsidarę 
duris keliom spynom: nuo vagių, įkyrių par
davėjų ir kitų, drumsčiančių ramybę. Pro jų 
langus šviečia skaidrus televizijos kvadratas. 
Vaikų programos. Sportas. 

Net vaikai nešneka su svetimu žmogum. O, 
rodos, taip norėtų. 

Kartą senis nuo verandos į mane prabilo: 
— Vaikščioji? 
Atsakiau „vaikščioju". Ir praėjau jo neuž

kalbinęs. 
Daugiau nėjau ta gatve. Senis iš vienišumo 

dar „pasigrobs mane*, penės įkyriu balsu 
apie orą, savo žolę ir apie automobilius. Po 
paraliais, kaip tai įkyru; žinojau, dešimtis 
kartu tai buvo atsitikę Man nesvarbu ir tai, 
kas sporte laimi ar pralaimi. 

Užsidariau savyje, beveik kaip vietiniai, ir 
aš. Vilkėjau panašiai, buvau hermitu. Atsis
kyrėliai nuo apylinkės, kartu su žmona, abu 
išeiviai. 

Ir štai mums pasitaikė laimė vietinius kiek 
geriau pažinti. 

Valion, šlamančion mano apylinkėn tarp 
aukštų medžių, tarp nebjaurių namų su pa
kirpta žole atvažiavo naujas kaimynas su 
baldais ir šypsena. 

Kas jis toks ir jo žmonelė9 Pavardė lyg iš 

Vidurio Europos; turbūt kiek pakeista? Ir 
vardas Kurth. Labai darbštus, paslaugus ir 
mandagus tipas. Sakė, buvęs prižiūrėtoju 
svarbiame fabrike. Patiko man ir jo drau
giška žmona Tsesi ir net penki sūnūs. 

Nuo tos dienos daug kas keitėsi mūsų gyve
nime nes, išėjus į gatvę, Kurth'as tuoj sveiki
no iškelta ranka. Susipažinom ir buvom 
kviečiami įvairiom progom pas juos atsilan
kyti. Buvom vaišinami, o Kurth'o žmona pag
rodavo elektriniais vargonais: religinius ar 
pasaulietinius, labai ritmingus, dalykėlius. 

Atsirado puiki nuotaika. 
Šnekėjome apie vaikus, religiją (jie buvo 

apleidę katalikų tikėjimą — prisijungę prie 
Reborn Christians). Kalbėjom apie politiką, 
beveik apie viską iš laikraščių. 

Religinga Kurth'o žmona Tsesi (Cecilija?) 
buvo savotiškai dvasinga, vis detaliau kal
bėjo apie pamaldumą, religiją ir Šv. Rašto 
paslėptas reikšmes nūdienai. Ji kritikavo 
katalikų lėtumą pripažinti naujus gyvenimo 
būdus, išradimus ir vaistus. 

Tsesi pasukdavo kalbas į religiją. Aiškin
davo įdomiausias Šv. Rašto vietas Pagrindu 
kėlė maldą. Kartą pakritikavo popiežių, ir 
mano žmona man sušnibždėjo: 

— Kas jai° — Mano žmona susiraukė, bet 
Tsesi nepastebėjo. 

Atėjo laikas, kai Tsesi apie nieką kitą ne
kalbėjo kaip tik apie religiją, nutraukdama 
kalbas apie vaikus ir žolę. Ji meldėsi už vi
sus, ir mus. 

Jai pranešdavo apie sunkiai sergančius li
gonius. Ir ji lankydavo juos dažnai, apleisda-
ma savo namų ruošą ir priežiūrą. Vaikai 
elgėsi kaip laukiniai, nesimokė, nelankė mo
kyklų. Tada ji mokė juos namie, neleido 
vaikų į tą „pragarą". Vaikai neteko mokykli
nių draugų, susidėjo su skustagalviais, pa
mėgo trankią, būgnijančią muziką. Kaimynai 

pradėjo skųstis — kiti kraustytis kitur, kuo 
toliau nuo Tsesi vaikų. 

Negalėjau prileisti, kad tokia nuoširdi, die
vobaiminga ir Šv. Rašto žinovė neprižiūri 
savo vaikų. Jos vaikų pusėje visada buvo tie
sa. Tsesi niekad netikėjo kaimynų nusiskun
dimais. Vaikai išaugo į tinginius ir nepaklus
nius žvėrelius. 

Tai va, ką gerumas ir nuolaidžiavimas pa
darė. Neišsitekdama tarp zujančių vaikų ir 
jų draugų, ji su statybininkų pagalba praplė
tė namus. Baigė vidurines mokyklas, jos vai
kai nėjo dirbti, bet Tsetsi juos mylėjo ir šelpė. 

Ji mylėjo visus. 
Buvo nusiminusi, kai jos slaugoma moteris 

mirė. 

» • * 

Mirusios vyras Fredis buvo labai nuliūdęs, 
reikalingas Tsesi užuojautos. Fredis — pa
prastas žmogelis, nepalyginsi su Kurth'u. 
Kartais atveždavo Tsesi namo pas jos penkis 
vaikus. 

Tsesi skundėsi kaimynei Dinai, kad Kur
th'as jos nesupranta, nutolęs, ir koks dva
siškai žavus yra mirusios vyras. Ar Tsesi į jį 
įsimylėjo? 

— Ne, — paneigė Dina. 
Klydo visaip spėliojantys kaimynai. Tsesi 

vis lankydavo mirusios moters vyrą. Susi
darė keista situacija ir Kurth'as turbūt pak
lausdavo savo žmoną: 

— Kur eini? 
— Aplankyt Fredį. — Tsesi turbūt sakyda

vo. 
— Bet jo žmona jau seniai mirusi. 
Tsesi į tai turbūt pokšteldavo durimis, 

išeidama pas Fredį. Ji buvo čia ir pas Fredį 
šeimininkė ir darė tai, ko tik užsinorėdavo. 
Kurth'as beveik tupėjo po šluota. 

Tsesi „išmintingai* karaliavo ir vis dar 
ieškojo Šv. Rašte pavyzdžių apie stiprias mo
teris, išsikovojusias sau minios pagarbą ir 
baime. 

Kurth'as tik šypsojos. Bet neilgam. 
Tsesi staiga pareikalavo skyrybų. Ji perei-

kelianti pas savo Fredį. Vaikais tesirūpina 
Kurth'as. Kaip jis sugadintus vaikus auklės? 
— rūpinosi Kurth'as. 

Atsakymo nebuvo. 

• * * 

Ant pirmosios po žiemos žolės, ieškodamos 
maisto, baikščios voverėlės pasirodydavo, 
siekdamos paslėptų gėrybių. Tsesi apylinkėje 
pasirodydavo gal kartą į dvi savaites, ap
dengdavo savo buvusius namus ir paliktus 
vaikus. O kai pražydo gegužės pienes, Kur
th'as man pranešė labai šaltu balsu, kad jo 
žmona išteka už našlio Fredžio. 

Išteka?.. Smarkiai nustebau. Nebuvo ma
tyt, kaip jaučiasi Kurth'as. 

— O vaikai? — paklausiau. 
Kurth'as atrodė ramus. Gal ką tik suži

nojęs šią naujieną iš savo vėjavaikės žmonos, 
susijaudino? Ant jo pečių dabar — penki ne
paklusnūs vaikai. Ar jie jo klausys? Jie moti
nos išlepinti. 

— Vaikai. Jokia problema, — nežiūrėda
mas tiesiai į mane, tarė Kurth'as. 

Galvojau, kad Tsesi mėgo kitiems padėti, 
užjausti, slaugyti. Bet tie geri darbai vyro lyg 
buvo primiršti. 

— Kaip tai iš viso atsitiko? — klausiau 
dantis surakinusio kaimyno. 

— Netinau. Norėčiau žinoti. Ji staigi, ne
nuspėjama. Planavo, kaip viską, tikriausiai. 
Neatapėjau. 

Atsivėriau: — Tsesi mums skundėsi tavo 
Šaltumu, fabrike išmoktu racionalumu, ne jos 

dvasiniais reikalais. 
— Tai jos išgalvota, — šyptelėjo Kurth'as, 

— Juk ji turėjo ką nors pasakyti teisėjui ir 
kaimynams. 

Kurth'o turbūt nejaudino jos pamaldumas 
ir pasiaukojimas kitiems. Jis buvo mecha
niškas žmogus ir „žaisti su angelais" jo 
turbūt netraukė. Jis buvo mandagus, san
technikas ir mašinų mechanikas, noriai tai
sydavo automobilius kaimynams. Ironija, 
paslaugumas buvo jų abiejų charakteringas 
bruožas. Jie abu kovojo ir dėl asmeninės 
laisvės. 

Ar ilgai tesis jų išsiskyrimas? Ar Kurth'as, 
apgalvojęs savo klaidas, nemėgins savo Tsesi 
atgal prisivilioti? 

Kurth'as, stebėtina, drausme suvaldė vai
kus, nors jie maištavo. Vėliau buvo pagydy
tas susirgęs sūnus. Sužinojom, kad Kurth'as 
ieškojo gyvenimo draugės ir tam reikės daug 
laiko. Jo veidas buvo lyg pralinksmėjęs, nors 
dažnai sėdėdavo nuliūdęs ant kėdės ir kažką 
mąstė. Lyg sakytų kaimynams: neteiskite 
manės, ji kalta. 

O Tsesi? Po kelerių metų sutikau ją prie 
Sears. Jai lipant į automobilį, net nežinojau 
ką sakyti, kuo pradėti? Tik tiek tepasakiau: 

— Kaip einasi? Kaip patinka vasara? — va
sara, kuri buvo šalta, apvertusi atostogų pla
nus. 

— Vasaros dar nemačiau. Too busy, — at
sakė Tsesi. Jau lyg kiek pasenusi, lyg mažiau 
dvasinga. Atrodė, kažkur toli dar važiuojanti. 
Gal į Floridą sušilti? J tropikus? Buvo ji 
kažkaip nutolusi, buvusi mūsų kaimynė, 
dažnai mus kvietusi pas juos apsilankyti. Da
bar nekvietė. Taigi praėjo tie geri laikai... 

Ar ji laiminga? Patenkinta dabar? 

• f i ^ 
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Šarūno Barto filmo premjera 

Kadr«s i* Šarūno Barto filmo .Namai" — pagrindinio veikėjo vaidmenyje matyti aktorių* F. Nasimentas. 

ALGIMANTAS ANTANAS N A U J O K A I T I S 

Dabar Vilniuje naujas lietu
viškas filmas — tikra retenybė. 
Todėl daug žmonių susirinko į 
Lietuvos kino teatre surengtą 
jauno ir talentingo režisieriaus 
Šarūno . Barto filmo „Namai" 
premjerą. Žiūrovus patraukė ir 
šio režisieriaus populiarumas. 
(Pakanka paminėti jo filmus 
„Mušu mažai", „Koridorius".) 
Šarūno Barto vienmetis, taip 
pat talentingas filmininkas, tri
jų vaizdų kino išradėjas, Jono 
Meko mokinys Julius Žižliaus-
kas-Ziz taip atsiliepė apie savo 
kolegą: „Šarūnas Bartas, mano 
supratimu, yra įdomiausias da
barties Lietuvos menininkas. 
Jis gal truputį atbaido vaka-

gfeJ m 

riečius, kurie vertina kiną kaip 
verslą, tačiau tai, ką jis daro, ir 
jo produktyvumas yra stebėti
nas. Kiti lietuviški filmai nie
kuo nepasikeitė — jie kuriami 
taip, kaip aštuntojo ir devintojo 
dešimtmečių pradžioje. Šarūno 
Barto filmai juos toli pralen
kia". 

Toks yra ir naujasis Šarūno 
Barto filmas „Namai". Filmas 
neturi aiškaus siužeto, jo erdvė 
kaip ir koridoriaus" uždara — 
tai didelis apleistas namas, sus
kaidytas į daug atskirų kamba
rių (filmuota Trakuose, Užtra
kio dvaro senuose rūmuose). 
Pagrindinis veikėjas portugalų 
aktorius F. Nasimentas klai

džioja iš kambario į kambarį ir 
stebi to namo gyventojus — vie
nišus, abejingus, nereaguojan
čius vienas į kitą, bendraujan
čius tik su savimi. To seno na
mo gyventojus į krūvą suburia 
valgomasis kambarys, kur visi 
susėda prie didelio stalo, tačiau 
jie ir Cia net nesikalba, nebend
rauja, neišlenda iš savo kiautų. 
Papietavę, jie vėl išsiskirsto po 
savo urvelius ir beprasmiškai, 
nuobodžiai leidžia laiką — vieni 
blausiu žvilgsniu žiūri pro lan
gą, kiti sklaido senas knygas, o 
vienas žaidžia šachmatais... 
pats su savimi. 

Pagrindinis filmo veikėjas — 
jaunas vaikinas stebi šiuos 
žmones, tačiau jo žvilgsnis ir 
veido išraiška beveik nekinta. 
Jis tarsi atitolęs nuo to nerea

laus, lyg ir išnykusio pasaulio, 
kuriame daug kas nesupranta
ma ir nyku. 

Kino kritikai išskiria ypatin
gą Šarūno Barto vizualumą, 
plastiškumą šiame filme. Daug 
dėmesio jis skiria detalėms, ka
mera ilgai sustoja prie kiekvie
no veikėjo veido ;r jo išraiškos, 
tarsi įsiskverbia į nykų perso
nažų vidini pasą,:lį. Tuo pabn 
žiama filmo sva.- iausia mintis 
— susvetimėjimas, praraja tarp 
žmonių. 

Turbūt genaus:ai šį filmą api
budina paties Šarūno Barto žo
džiai, išsakyti Cannes festivalio 
proga išleistame s.at.-iloge: 

„Namai, mano namai! Aš ne
galiu pasakyti tiksliai, kur jie 
yra, kurioje pasaulio dalyje. 
Viskas, ką žinau — tie namai 
mano. Daug žmonių gyveno juo
se. Kai kurie atėjo ir išėjo, kai 
kurie pasiliko. Kartais jų viduje 
šąla. Man reikia žinoti, kiek 
žmonių yra ten. Man reikia ži
noti, kas jie yra. Visa bėda, kad 
jie dažnai j u d a i s vieno kamba
rio į kitą. Jie išeina kažkuriam 
laikui. Retkarčiais mes visi kar
tu pietaujame. Visada ko nors 
iš jų ten nėra. Žmonės, gyve
nantys mano namuose, dažnai 
juda iš vieno kambario į kitą. 
Gal ir per dažnai. Aš negaliu jų 
suskaičiuoti. Aš net nežinau, 
kiek kambarių ten yra. Vis dar 
yra laiko juos suskaičiuoti. Vis 
dar yra laiko išsiaiškinti, kas jie 
tokie". 

Šarūno Barto filmas „Namai" 
praėjusią vasarą buvo rodomas 
tuometiniame Cannes kino fes
tivalyje, nekonkursinėje progra
moje. Vėliau šis filmas buvo ro
domas kitose šalyse, tarp jų ir 
JAV — New York'e. Ir visur tu-
rėjoą didelį pasisekimą, aukštą 
įvertinimą. Tai rodo, kad jaunų
jų režisierių pastangomis atsi
gauna lietuviškasis kinas, kad 
jis siekia naujų, iki šiol neregė
tų aukštumų. 

Dabar Šarūnas Bartas rengia
si filmuoti naują savo filmą. 

Prisimintas rašytojas 
Vytautas Tamulaitis 

Švietimo ir mokslo keliu 

Vilniuje, Rašytojų sąjungos 
klube, buvo paminėtos priver
stinėje emigracijoje, Toronte gy
venusio vaikų rašytojo Vytauto 
Tamulaičio gimimo 85-osios me
tinės. Buvo pristatyta tik ką 
Rašytojų sąjungos leidyklos ta 
proga išleista Vytauto Tamu
laičio knyga Svirplio muzikanto 
kelionės. Šios leidyklos redak
torius Vytautas Girdzijauskas 
pasakė, kad šios knygos išlei
dimą pirmą kartą Lietuvoje 
parėmė tarptautinė UNESCO 
organizacija. Knyga Svirplio 
muzikanto kelionės gražiai iš
leista, skoningai iliustruota. 
Kalbėjęs šios knygos dailinin- . 
kas Arvydas Každailis pasako., 
kad padaryti gražias iliustraci
jas jam padėjo giedra, šviesi Vy
tauto Tamulaičio knyga. 

Vytauto Tamulaičio kūrybinę 
veiklą, jo nuostabias knygas 
vaikams ir jaunimui nagrinėjo 
literatūros tyrinėtojas, vaikų li
teratūros žinovas Jonas Linke
vičius. Jo nuomone, trys Tamu
laičio knygos — Skruzdėlytės 
Greitutės nuotykiai, Svirplio 
muzikanto kelionės ir Vasaros 
pasakos, kur pagrindiniai vei
kėjai yra vabalėliai, sudaro va-
balijos trilogiją. Prelegentas 
taip pat pabrėžė, kad Tamulai
čio knygos vaikus mokė ir tebe
moko pažinti ir mylėti gamtą, 
aplinką, pamilti grožį ir ge
rumą. Linkevičius taip pat pa
sakė, kad pasaulyje reta tokių 
nuostabių vaikų knygų rašytojų 
kaip Vytautas Tamulaitis. Kai 
1970 metus Jungtinių Tautų Or
ganizacija paskelbė vaikų a me
tais, Tamulaičio kūrinėlis vai
kams tarp kitų 32 šalių rašy
tojų milijoniniu tiražu buvo iš
leistas tarptautiniame leidinyje. 

Remdamasis Vytauto Tarnu 
laičio žmonos Marijos, Konstan-

Vytautas Tamulaitis 

cijos Lelešiūtės-Valiušienės jam 
rašytais laiškais, Jonas Linke
vičius papasakojo apie rašytojo 
gyvenimą ir kūrybinę veiklą 
Kanadoje, Toronte. Pačiais ge
riausiais metais Vytautas Ta
mulaitis laikė tuos metus, kai 
rašė knygas. Prieškarinėje Lie
tuvoje jis parašė šešias, o išei
vijoje — tris knygas vaikams ir 
jaunimui. Linkevičius pasi
džiaugė, kad Tamulaičio knygos 
dabar leidžiamos Lietuvoje. Vie
na iš geriausių vaikų litera
tūros knygų pastaraisiais me
tais yra Svirplio muzikanto ke
lionės. 

Kalbėjęs literatūros tyrinė
tojas Albinas Vaičiūnas prane
šė, kad jo gimtojo Šakių rajono 
savivaldybė paskelbė konkursą 
geriausios vaikų knygos auto
riams. Pirmąją 1,000 litų pre
miją laimėjo žinomas vaikų ra
šytojas poetas Martynas Vaini
laitis, o kitas — trys mokytojos: 
Emilija šulinskienė, Danutė Jo-
vaišienė ir Elena Dekamina-
vičienė. Rašytojo gimtinėje — 
Kriūkuose įvykusiame Vytauto 

(Atkelta iš 2 psl.) 
dr. Meilė. Lukšienė ir dr. I. Tu-
pikienė. 

Po šios trumpos anksčiau 
minėtų knygos apžvalgos, grįž
kime prie Dešimtojo mokslo ir 
kūrybos simpoziumo svarsty
mų. Dešimtajame Mokslo ir kū
rybos simpoziume išgirdome 
apie švietimą ir mokslą ir refor
mas Lietuvoje, kurių imasi da
bartinė Lietuva. Kad reforma 
reikalinga Lietuvoje, buvo nu
matoma jau 1989-1990 metais. 
Taigi toji reforma pradėta jau 
ne nuo šiandien. „1990 metais 
atkūrus nepriklausomybę, Lie
tuvos valstybė ėmėsi tautinio 
atgimimo metais pradėtą švie
timo reformą. Nuo sovietinės 
sistemos pradėjo pereiti prie 
laisvos, paremtos pasauline pa
tirtimi, krikščionybe ir lietuvių 
tautiniais idealais demokra
tinės švietimo sistemos" — taip 
Mokslo ir kūrybos simpoziume 
esamą padėtį Lietuvoje pristatė 
dabartinės Švietimo ir mokslo 
ministerijos vadovai, ministras 
Zigmas Zinkevičius ir vicemi
nistras Jonas Puodžius. 

1991 metais buvo įsteigta Lie
tuvos Respublikos Seimo nuta
rimu — „Lietuvos mokslo tary
ba". Ji turėjo 36 narius: 2/3 
renka Lietuvos mokslininkai ir 
1/3 Seimas. O kokia jos funkci
ja? Jos darbas — vertinti fi
nansų paskirstymą, organizuoti 
ir atlikti ūkio plėtotės progra
mas, vertinti mokslo projektus 
ir t.t. Žodžiu, dirbti tai, ką iš 

Tamulaičio minėjime jo vardu 
premijas įteikė Rašytojų sąjun
gos pirmininkas Valentinas 
Sventickas 

Algimantas A n t a n a s 
Naujoka i t i s 

Aukštaičiu miškas Viliaus Kelero nuotrauka 

tikrųjų turi dirbti Švietimo ir 
mokslo ministerija. Dabar, 
sausio mėnesio pabaigoje, jau 
sužinojome, kad toji „Lietuvos 
mokslų taryba" atsistatydino, 
tai yra pati save uždarė. Ir la
bai gerai padarė, nes tai buvo 
nereikalinga institucija, dirban
ti tą patį darbą, kurį yra įpa-
.reigota dirbti Švietimo ir moks
lo ministerija. 

Švietimo ministerija dabar 
yra Įjungusi geriausius pedago
gus. (Pagal organizacinę struk
tūrą, matyti, kad Švietimo ir 
mokslo ministras turi tiesioginį 
ryšį su Švietimo kolegija.) Jų 
pastangomis atsiremdama ku
ria naują švietimo koncepciją ir 
rengia Lietuvos švietimo pa
grindus įtvirtinantį Švietimo 
įstatymą. Norima įsąmoninti 
pamatines demokratines ver
tybes ir dorine? kultūros bran
da. 

Ekonominiai bei socialiniai 
struktūrų pokyčiai, ekonominis 
nepriteklius, žinoma, sąlygoja 
naujo švietim<- įstaigų tinklo 
plėtimą ir vykdymą. Bet progre
sas matyti. Statistika duodama 
tokia: pirmaisiais (1996) šios 
ministerijos pradėtais metais 
šalyje veikė 2.040 pradinių, de
vynmečių ir vidurinių mokyklų, 
o šiuos metus pradėjo jau 2,280 

įdomu, kad Lietuva, pati pil
nai neatsigavusi, stengiasi rem
ti ir tautinu; mažumų gali
mybes mokyti- *ava kalba. Iš
laikomos pilnai 85 rusų, 58 len
kų, viena baltarusių, 93 mišrios 
mokyklos. Atsirado ir vokiečių 
mokykla Klaipėdoje, žydų pa 
grindinė ir trys ikrainiečių sek 
madieninės mokyklos. 

Mums, Amerikoje gyvenan
tiems, nenuo^'^hu, kad pagrm 
dini.s išmoksiu.'.mas iki 16 metų 
jaunimo yra - dstybišk.n ap 
mokamas, b«-t nustembame 

\ 

Danguolė Sadūnaitė 
SODE 

žydintis rožių, krūmas, 
gyvatvorė . . 
po medžiu pamestas 

laistytuvas. 

kreivai, 
lyg pirmos klasės 

mokinukas 

I I I I 
kviestas ar nekviestas 
Jis čia yra . . 

LIEPA 

kiekvienu lapu, 
šaka, 
f ji geltona, kaip prinokusi 

kriaušė. . ) 

žiedais, 
jau nubirusiais, — 
ji nori mus pamylėti.. 

LIETUS 

krūpteli, 
lyg vėjo išgąsdintas . . 
ir užrašo kažką 

kelyje. . 

RUDUO 

į tamsiai žalią, 
vešlų, 
šešėliuotą medį 

dairosi. 

I I I I 
jis tik, kaip 

nuomininkas 

SNAIGĖS 

sukasi, 
krenta. . 

kai tylus žiemos sugrįžimas; 
ten kur tamsus nakties potėpis . 

jos man kaip tikros seserys 
te. y . >g » . « « V K M V « t f i r a g ^ : 

kad savarankiškos mažumų 
mokyklos Lietuvoje yra valsty
biškai išlaikomos. 

Tam tikros mažumos, kaip 
totoriai, žydai, tradiciškai jau 
nuo seno Lietuvoje gyvena. Jie 
yra garbingi Lietuvos svečiai. 
Bet didelė dauguma rusų ir 
lenkų yra buvusios okupuotos 
Lietuvos kolonizantai, atsiradę 
čia kolonizaciniais motyvais, 
kurie ir toliau nori geriau Lietu
voje gyventi, o ne grįžti į savo 
tėvynę. Jie stropiai vykdė oku
pantu valią ir užmačias, prisi
dėdami prie lietuvių tautos ir 
kultūros naikinimo. 

Dabar, „vardan ramybės". 
Lietuva bando tas esamas tau
tybes toleruoti ir net savo sąs
kaita jas išlaikyti. 

Amerikoje katalikai gali tu
rėti savas mokyklas, bet turi ne 
tik jas patys išlaikyti, bet ir 
mokėti valstybinius mokesčius 
už valstybines mokyklas, į ku
rias savo vaikų neleidžia. Mes, 
lietuviai Amerikoje, turime šeš
tadienines lituanistines mokyk
las, bet mes patys jas turime 
išlaikyti. Lietuva, nuostabu, ap
krauna mokesčiais savuosius, 
kad buvusieji kolonizantai galė
tų toliau, dabar jau kaip „ma
žuma", mokytis Kažin ar tokia 
„tolerancija" yra pagirtina? To 

kios prabangos Amerikoje ma
žumos neturi. 

Sužinojome iš simpoziumo ir 
net labai nuostabių dalykų. 
Pietryčių Lietuvos nelietuviškos 
savivaldybės nesirūpino lietu
vių gyventojų švietimu. Gyven
tojai kitataučiai, mokyklinių 
vaikų tėvai, norėjo, kad jų vai
kai lankytų lietuviškas mokyk
las, bet vietinės savivaldybės 
nedavė joms išlaikymo. Tik nuo 
šių mokslo metų įsteigtos lietu
viškos mekykos visur ten, kur 
tėvai pageidavo. Tai savotiškas 
„privalomo mokslo" epizodas. 
Pajutusios konkurenciją, ir len
kiškosios mokyklos dabar įsive
dė lietuvių kalbos pamokas. 
Taigi kokia nepriklausomos Lie
tuvos kantrybė egzistavo iki 
šiol. Tik dabar pradėjo veikti 
nepriklausomos Lietuvos Sei
mo, kuriame yra ir kitataučių, 
priimtas įstatymas, kad visi 
turi mokytis Lietuvos mokyk
loje lietuvių kalbos. Tik dabar 
lietuvių kalbos mokymas prade
da susireguliuoti. Tai ypačiai 
sveikintinas dabartinės Švieti
mo ir mokslo ministerijos žings
nis. 

Švietimo ministerija nuo 1998 
metų numato pereiti prie pa
grindinio dešimties metų moky
mo Šiemet pagal reformuotos 

mokyklos planą pradeda moky
tis šeštosios klasės. Toliau bus 
tęsiama nuo penktos klasės. Iš
leidžiami nauji vadovėliai šioms 
klasėms atitinka bendrųjų pro
gramų turinį. Šiais metais iš
leidžiami 74-ių pavadinimų va
dovėliai. Vadovėlių leidybai ski
riama 18 milijonų Htų. Vado
vėlių leidybai juntama didelė 
Atviros Lietuvos fondo parama, 
pagal programą „Švietimas Lie
tuvos ateičiai*. Skatinamos in
dividualios programos, kurias 
finansuoja Šiaurės šalių mi
nistrų taryba ir remia Atviros 
Lietuvos fondas. Kuriamos mo
kyklų vidinės ir išorinės veiklos 
vertinimo sistemos, o siekiant 
geriau organizuoti pedagoginės 
pagalbos teikimą specialiųjų po
reikių vaikams, tėvams, švie
timo įstaigoms, steigiamos pe
dagoginės psichologinės tarny
bos. 

Pagal naują reformą, apskri
tims perduodamos reikšmingos 
funkcijos. (Taigi negalima kal
bėti apie kokią nors Švietimo 
ministerijos diktatūrą.) Švieti
mo ir mokslo ministrui raštu 
sutikus, savivaldybių tarybos 
steigia ir reorganizuoja švie
timo įstaigas, teikiančias pra
dinį, pagrindini ir vidurini iftsi-
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Vilhelmo Čepinskio ir Linos Šatkutės 
koncertas Čikagoje 

ALVYDAS V A S A I T I S 

Šių metų vasario 8 dieną Či
kagos Jaunimo centre Anatoli
jaus Šluto vadovaujamas Ame
rikos Lietuvių radijas surengė 
muzikinę popietę, kurios metu 
vėl turėjome progos pasiklausy
ti jaunų talentų Vilhelmo Če
pinskio ir Linos Šatkutės. 

Vilhelmas Čepinskis Čikagoje 
koncertuoja jau antrą kartą. Su 
juo anksčiau teko susipažinti 
prieš maždaug septynerius me
tus, kai smuikininkas koncerta
vo Čikagos Jaunimo centre. Jau 
tada Vilhelmas Čepinskis buvo 
14 metų amžiaus „Wunder-
kind", o šį kartą solistas jau bai
gęs garsiąją Julliard muzikos 
mokyklą New York'e. Šiame 
koncerte solistas žadėjo įdomią 
programą, rodančią smuikinin
ko muzikinį brandumą. Tokią 
programą atlikti reikia ir ypa
tingo partnerio pianisto, ypač 
sonatose, kur abu instrumentai 
(ir menininkai) yra lygūs at
likėjai. Šia mintimi prasidėjo 
muzikinė popietė. 

Pirmoje rečitalio dalyje buvo 
atliktos dvi kapitalinės sonatos 
smuikui ir fortepijonui. Smuiki
ninko partnerė prie fortepijono 
buvo pajėgi pianistė Lina Šat-
kutė. Franck'o Sonata A dur 
yra žinoma smuiko repertuare 
ir, pagal kai kuriuos muzikolo
gus, viena iš gražiausių sonatų 
smuikui su fortepijonu. Tačiau 
šią sonatą efektingai pagroti 
reikia ypačiai aukšto lygio mu
zikinio- supratimo, labai geros 

Po koncerto Jaunimo centre, Čikagoje, 1998 m. vasario 8 d. — Anatolijus 
Siutas, pianistė Lina Šatkutė, smuikininkas Vilhelmas Čepinskis, Sigita 
Šlut ienė ir Petras Petrutis. 

technikos ir labai darnaus su-
sigrojimo tarp smuiko ir fortepi
jono. Visais atžvilgiais smuiki
ninkas ir pianistė publiką ža
vėjo. Salėje buvo visiška tyla, 
visas publikos dėmesys atkreip
tas į menininkus. Šios sonatos 
antroji dalis (Allegro passiona-
to) yra ypač techniškai sunki 
pianistams. Tad buvo malonu 
klausytis tokio tikslaus ir subti
laus grojimo. Dviejų instru
mentų balansas buvo geras, te
matinis išvystymas klasikiniuo
se rėmuose buvo ryškus. 

Kontrastinė antra sonata bu
vo visai skirtingos muzikinės 
spalvos — tai Debussy Sonata 
smuikui ir fortepijonui (iš 
grupės „Les Six Sonates pour 
Divers instruments"). Ši sonata 
yra grynai impresionistinė. De
bussy kompozicinis stilius suku-

Edvardo Šulaičio nuotrauka 

ria nuotaiką, naudojant turtin
gas įvairias harmonijas ir inst
rumentų tembrus. Ir čia meni
ninkai klausytojų neapvylė. 
Smuikas skambėjo puikiai, 
ypač žemesnės sodrios gaidos, 
fortepijono muzikinės spalvos 
jungėsi kartu.kuriant šį impre
sionistinį paveikslą. Abudu 
menininkai atliko šią Debussy 
sonatą deramu įsijautimu ir sti
liaus supratimu. Pirmojoje pro
gramos dalyje šios dvi sonatos 
parodė visapusišką aukštą mu
zikinį išsilavinimą bei abiejų 
menininkų interpretacinį vie
ningumą. 

Po pertraukos Vilhelmas Če
pinskis parodė smuikavimo kitą 
pusę, tai virtuozinių kūrinių at
likimą pilna braviūra, prade
dant Wieniawski'o dviem pje
sėm, Polonezu Nr. ir Variacijo

mis originalia tema. Dėmesį at
kreipė (bent man) rečiau girdi
mas Godowski'o kūrinys „Senoji 
Vienna". Nėra abejonės, kad an
tros koncerto dalies kulminacija 
buvo Sarasate „Carmen" Fanta
zija. Vilhelmo Čepinskio ran
kose šis kūrinys skambėjo ug
ningai, atlikimas virtuoziškas. 
Tarp kitko, kad nekiltų abejo
nių dėl muzikinio tikslumo, Ha
banera variacijoje yra kanonas, 
kur abudu instrumentai groja 
tą pačią melodiją, bet atrodo, 
kad vienas instrumentas puse 
takto yra atsilikęs. Taip yra 
parašyta, ir mužikiškai įdomiau 
skamba. 

Linos Šatkutės fortepijono pa
lyda visur buvo tiksli ir atitin
kanti kiekvieno kūrinio stilių. 
Vilhelmas Čepinskis parodė vir
tuozišką techniką ir muzikinį 
sugebėjimą išreikšti kiekvieno 
veikalo romantiką ir muzikinę 
slinktį. Ypačiai sunkūs tech
niški reikalavimai nekliudė mu
zikinių temų vystymui. Koncer
tui pasibaigus, publika atsisto
jus plojo, išprašydama iš meni
ninkų net keturis bisus! Vilhel
mas Čepinskis bisams pasirin
ko įvairias Wieniawski'o ir 
Kreisler'io pjeses. Tačiau neuž
mirštamą įspūdį paliko smuiki
ninko pagrotas Sarasate „Zigeu-
nerv/eisen" su visais techniškai 
sudėtingais reikalavimais. Svei
kinu smuikininką Vilhelmą Če
pinskį ir pianistę Liną Šatkutę 
už puikiai atliktą programą ne
eilinėje muzikinėje popietėje. 

Padėka Anatolijui Siutui, ku
ris ryžosi šį koncertą suruošti, o 
klausytojų pilnutėlė salė rodė, 
kad Čikagos lietuviškoji publi
ka vertina šitokio aukšto kultū
rinio lygio renginius. 

Naujos knygos 

Švietimo ir mokslo keliu 
(Atkelta iš 3 psl.) 

lavinimą. Švietimo ministerija 
pasilieka tik apskričių viršinin
kų administracijų ir savivaldy
bių administracijų veiklos koor
dinavimo priežiūrą ir nustato 
kvalifikacinius reikalavimus 
švietimo padalinių vadovams ir 
specialistams. 

Ką Švietimo ir mokslo minis
terija numato? Naujoje refor
moje ypačiai pabrėžiama: ugdy
ti Lietuvos pilietį lietuviška 
dvasia, puoselėti kultūrą ir 
tradicijas. Atvirumas naujo
vėms reikalingas. Bet į Europos 
sąjungą įsijungiant, reikia išlai
kyti tautinį savitumą. To pa
siekti nelengva. Įdomu, kad, 
žvelgdami į praeitį, švietimo va
dovai Lietuvoje tvirtina, jog per 
okupaciją komunistų partija 
Lietuvoje buvusi dešimtmečiais 
gana lietuviška ir padėjo atgi
mimo metu, bet dabar virto 
stabdžiu. .Buvę komunistai, ne
galėdami atvirai propaguoti 
bolševizmo, virto kosmopolitais. 
Kosmopolitizmas jiems prie šir
dies. Nemažai Lietuvos intelek
tualų yra tokios ideologijos šali
ninkai, ji išplitusi visų rangų 
mokyklose. Tokių žodžių, kaip 
tėvynės meilė, mokyklose vengi
mas, valstybės švenčių, reikš
mingų istorinių datų ignoravi
mas ir panašiai". 

Labai nemalonu išgirsti apie 
tokią dabarties padėtį. Tai suk
rečia kiekvieną lietuvį. Bet rei
kia pagirti, kad yra kas žvelgia 
realybei į akis. Atsižvelgiant į 
visus poreikius, rikiuojami ir 
Švietimo ir mokslo ministerijos 
planai ir siekimai Norima atsi
žvelgti ir į tautos interesus, ir į 
individualius poreikius, kad 
kiekvienas vaikas rastų vietą. 
Dabar ministerija bando sude
rinti mokyklos egzaminų reika
lą, parengti trūkstamus vado
vėlius, išspręsti teisinius, ad
ministracinius bei metodinius 
klausimus, plėtoti techninio 
modernizavimo, ypač kompiute
rizacijos, darbus, plėsti egza
minų centro veiklą. Tokių imasi 
naujų darbų artimiausiu metu 

dabartinė Švietimo ir mokslo 
ministerija. 

Sovietinė kariuomenė iš Lie
tuvos pasitraukė. Bet tai dar ne 
viskas. Penkiasdešimt metų 
Lietuvoje egzistavo sovietų 
mokslo ir studijų sistemos mo
delis. Studijos buvo valdomos 
direktyvomis iš Maskvos. Sovie
tinėje sistemoje išaugintos kar
tos pasisavino norom ar neno
rom tam tikrą savitumą, sovie
tinės struktūros bruožus, kurie 
ir toliau įtaigauja asmenis ir jų 
mąstymą. Tada reikėjo išpildyti 
sovietų poreikius. Dabar, kai 
šitų poreikių jau nebereikia, as
muo jaučiasi šiam metui lyg ir 
nebereikalingas, nes naujas pri
sitaikymas kai kam net ir ne
galimas. Tai, žinoma, nuostolin
ga. Tačiau yra girtina, kad da
bar visas mokslas orientuoja
mas ir studijų sistema tobulina
ma, kreipiantis į Lietuvos vals
tybinius poreikius. 

Tenka pasidžiaugti, kad Lie
tuva pirmoji iš Baltijos kraštų 
parengė mokslo ir studijų įsta
tymą, įtvirtino mokslininko 
akademinę laisvę, atsakomybę 
ir socialinės veiklos garantijas. 
Aukštasis mokslas apima ketve
rių metų pagrindines studijas ir 
dvejų metų magistratūrą. Lie
tuva priartėjo prie Vakarų stan
dartų. Aukštųjų mokyklų po
bodis suvakarėjo. Jei anksčiau 
turėjo tik Vilniaus universitetą, 
tai dabar: Vilniuje, Kaune, 
Klaipėdoje ir Šiauliuose. Tačiau 
Lietuvoje dar yra 62 aukštes
niosios mokyklos, paveldėtos iš 
sovietinės sistemos, kuriose mo
kosi vidurinę mokyklą baigę, 0 
jos nepriklauso aukštojo mokslo 
sistemai. (Galvojama, kad pa
naši analogija yra JAV esančios 
dvimetės kolegijos.) Tačiau, kol 
stinga mokslinius laipsnius tu
rinčių dėstytojų, nesiryžtama jų 
pertvarkai. 

Lietuvos aukštojo mokslo per
tvarkos svarstymai šitame sim
poziume buvo labai rimti. Buvo 
peržvelgta esama padėtis, lygi
nant su Vakarais — su Europa 
ir Amerika. Jaučiamas progre

sas: didėjimas parengtų specia
listų, įsteigiant Vytauto Di
džiojo universitetą, Lietuvos 
Teisės akademiją ir Lietuvos 
karo akademiją. 

Lietuvos akademinio jaunimo 
išsimokslinimas yra aukštas ir 
lygintinas su Europos šalimis. 
Studentai įsigyja žinių, pilnai 
viršijančių pasaulinius standar
tus, bet atsiliekama studijų pro
ceso aprūpinime: trūksta labo-

mas, priartinti prie Europos 
standartų. Pasaulyje anglų kal
ba tapo mokslininkų ir studen
tų bendravimo kalba. Tačiau 
Lietuvos dėstytojų dauguma jos 
nemoka ir todėl jie menkai 
spausdina straipsnių pasauli
niuose žurnaluose. Pasaulinėje 
literatūroje pasigendama Lietu
vos mokslininkų įnašo. Siekia
ma, kad esamieji studentai 
įveiktų šią spragą. 

6. Bet Lietuvos kaimynai yra 
ir Vokietija, Lenkija ir Rusija. 
Reikia palaikyti mokslinius 
ryšius ir su jomis. Užsienio kal-

dentai nėra įpratę studijuoti 
savarankiškai. Šitas negalias 
užsimojama pertvarkyti: pa
rengti aukštąjį išsilavinimą tu
rinčių specialistų, atlikti prog
ramų vertinimą, ir bus spren
džiama, ar verta atskirti uni
versitetines ir profesines studi
jas. 

Yra dar visa eilė naujų už
simojimų: 

1. Mokslinių tyrimų plėtotę 
sustiprinti (iš sovietinio laiko
tarpio paveldėtas mokslo ir stu
dijų atskyrimas buvo neracio
nalus). 

2. Vilniaus, Kauno, Klaipėdos 
ir Šiaulių universitetai galėtų 
būti regionų kultūros ir ūkio 
raidos centrai. 

3. Siekti privačių aukštųjų 
mokyklų. Dabar tik Kunigų se
minarija yra nevalstybinė. (Ne
priklausomoje Lietuvoje buvo 
33% gimnazijų ir 28% progim
nazijų privačios.) 

4. Iš sovietinio laikotarpio pa
veldėtas nuostatas — „vals
tybės išlaikymas", neskatino 
studento atsakomybės už studi
jas. Įstatymiškai Lietuvos aukš
tosioms mokykloms yra suteik
ta plati autonomija, ir valstybė 
finansuojama, tai yra — finan
suoja mokesčių mokėtojai. Iš
kyla prieštaravimų tarp mokes
čių mokėtojų ir mokyklų auto
nomijos interesų, kurias turi 
spręsti Seimas, priėmus Aukš
tojo mokslo įstatymą. 

5. Pertvarkos paskirtis yra 
modernizuoti studijų progra-

1997 metų rudenį iš spaudos 
išėjo nauja knyga Asmenybės 
raida gyvenime: I Egzistencinio 
apsisprendimo psichologija. Jos 
autorius, kun. prof. Kęstutis A 
Trimakas, dėsto Katalikų teolo
gijos fakultete Vytauto Didžio
jo universiteto ir Kauno tarp-
diecezinėje kunigų seminarijoje. 
Knygą išleido Tarpdiecezinės 
katechetikos komisijos leidykla. 
Knygą puošia gražus ir pras
mingas dailininkės Algės Var
naitės viršelis. 

Ši 325 puslapių studija yra 
antroji religijos psichologijos 
knygų serijoje, kurios leidėjas 
yra Katalikų teologijos fakulte
tas Vytauto Didžiojo universi
tete. Pirmoji knyga Žmogaus 
aukščiausi skrydžiai: Religinių 
išgyvenimų psichologija, iš
spausdinta užpernai, buvo tarsi 
įvadas, trijų didžiųjų psichologų 
— William James, Abraham 
Maslow ir Viktor Frankl — 
įžvalgomis svarstąs religinius 
išgyvenimus, jų vertę bei reikš
mę žmogui. James žodžiais, re
liginiai potyriai yra „žmogaus 
aukščiausi skrydžiai". Tos stu
dijos paskutinėje dalyje auto
rius nurodo, kad į tikrovę atsi
liepsianti religija yra asmens 
egzistencinis pokalbis su Esan
čiuoju, besivystantis religiniais 
išgyvenimais. 

Knygoje Asmenybės raiua gy
venime profesorius Trimakas 
nagrinėja nebe individualius re
liginius potyrius, bet visą žmo
gaus gyvenimą, atskleisdamas 
kiekvieno jo laikotarpio reikš
mę. Kūdikystė, vaikystė, jau
nystė, suaugystė, senatvė ir 
mirtis. Kiekvienas laikotarpis 
nušvinta žymiųjų žmogaus vys
tymosi stebėtojų — Erik Erik-
son, Daniel Levinson, Carl Gus-
tav Jung bei kitų įžvalgomis. 
Dar aiškiau ir vaizdžiau tie pe
riodai atskleidžiami autoriaus 
taikliai parinktais pavyzdžiais 
iš gyvenimo. 

Žmogus lemia savo likimą eg
zistenciniais apsisprendimais. 
Jie ima ryškėti jaunystėje ir 
lydi jį visą gyvenimą iki pasku
tinio atodūsio. Juos diriguoja 
pats žmogus iš savo vidinės gel
mės sąmoningais pasirinki
mais, kurie vėliau tampa įpro-
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čiais ir nusistatymais. Žmogus 
yra linkės rinktis ypač jaunys
tėje ir viduramžyje, o senatvėje 
peržvelgti visą praeitį. Lakūniš
kai svarbus yra mirties momen
tas. Anot dr. Elizabeth Kuebler 
Ross, mirtis asmeniui gali būti 
galutinė subrendimo stadija. 

Knygoje yra pastebima auto
riaus „ranka". Visų pirma jis 
stengiasi kitų teorijas tiksliai 
perduoti. Tačiau ryškinimai, 
pabrėžimai, pritaikymai yra jo 
paties. Vienur kitur, šalia nusi
stovėjusios teorijos, remdama
sis argumentais, jis pasiūlo sa
vo kitokį aiškinimą (pavyzdžiui, 
Išmėginimą", vietoj Erikson'o 
„iniciatyvos", kaip žaidimo am
žiaus vaikai charakteringą sa
vybę). 

Profesoriaus Trimako di
džiausios pastangos yra sudėtos 
į studijos ilgą paskutinę dalį, 
kurioje jis persvarsto visą asme
nybės vystymosi procesą, argu
mentais ir pavyzdžiais parody
damas, kaip žmogus kiekvie
name laikotarpyje atitinkamai 
bręsta, jei religija gaivina jo ta
patybę — pasaulėžiūrą, savimo
nę ir gyvenimo siekius. Iš viso 
to seka išvada, kad sąmoningai 
pasisavinta religija žmogų di
džiai brandina. 

Šioje studijoje autorius per
mąsto viso gyvenimo proceso 
trijais skirtingais požiūriais: 
pirma, kaip asmens vystymąsi 
(tai vystymosi psichologija), 
paskui — kaip egzistencinės 

krypties rinkimosi kelią (tai ap
sisprendimo psichologija), ir 
pagaliau — kaip savanaudišką 
užsiskleidimą savyje ar altruis
tinį atsiskleidimą kitų gerovei, 
vis labiau pripažįstant kitus 
mylėti įkvepiantį Esantįjį nuo
lat besitęsiančiu egzistenciniu 
pokalbiu (Tai religinio vystymo
si psichologija). 

Profesorius Trimakas šios 
knygos medžiagą neretai sieja 
su Skrydžiu knygos mintimis. 
Kaip anoje, taip ir šioje knygoje 
yra apstu pavyzdžių iš gyveni
mo. Jie atlieka svarbią funkciją. 
Jais autorius iliustruoja dėsto
mą medžiagą: pavyzdžiui, kiek
vienam vystymosi laikotarpiui 
jis pritaiko po keletą gyveni
miškų aprašymų, kurie paima
mi iš įvairių asmenų biografijų, 
kaip visuomenininko Prano Do
vydaičio, rašytojo Dostojevskio, 
gydytojos Birutės Žemaitytės, 
filmų artistės Marylin Monroe, 
o taip pat autoriaus surinktų 
Lietuvos žmonių pasisakymų. 
Ypač įdomi yra akademinio jau
nimo patirties analizė jų pir
mųjų apsisprendimų bei krizių 
laikotarpiu. Profesorius Trima
kas parodo, kaip pačių psicho
logų gyvenimo patirtis turėjo 
lemiamos įtakos jų įžvalgoms 
bei teorijoms. Kaip Skrydžiuose 
buvo svarbios tokios biografinės 
pastabos apie James, Maslow, o 
ypač apie konclageryje kalėjusį 
Frankl, taip Raidos studijoje — 
apie Jung, Levinson, Kuebler-
Ross, ir ypač apie Erikson, jau
ną klajojusi dailininką, tapusį 
asmens identiteto žinovu. 

Kaip Skrydžių knygoje, taip ir 
šioje Raidos studijoje savo gyve
nimo patirtimi bei dvasinėmis 
apraiškomis besidomįs skaityto
jas ras apsčiai medžiagos apie 
kiekvieną gyvenimo laikotarpį: 
vaikystę, jaunystę, suaugystę, 
viduramžio krizę ir senatvę bei 
mirtį. Knyga naudinga tėvams, 
pedagogams, dvasininkams, auk
lėtojams, psichologams ir socia
liniams darbuotojams. Knygą 
bus galima įsigyti ir „Drauge". 

Knygos gale nurodomi ir tos 
seruos kitų ruošiamų knygų pa
vadinimai: „Tikėjimo brendi
mas: II. Egzistencinio apsi
sprendimo psichologija", „Esa
me seserys ir broliai: Bendravi
mo psichologija" ir „Išgyvenimų 
rinkinys". 

ratorijų, vadovėlių, silpna tech- bų mokymui padeda nemažas 
nologinė bazė (kompiuteriai, au- skaičius specialistų, atvykstan-
diovizualinės priemonės...), stu- čių į Lietuvą. Pažymėtinas So

ros finansuojamas Atviros Lie
tuvos fondas. 

Pamažu Lietuva atgauna ver
tę pasaulinėje plotmėje. Praėju

siais metais Lietuva priėmė 370 
užsienio studentų studijuoti, ir 
dauguma jų atvyko iš Azijos 
kraštų. Pažymėtinos yra ir už
sienio lietuvių studijos Lietu
voje, kurioms didelę pagalbą 
teikia Amerikos Lietuvių fon
das. Į lituanistines studijas at
vyksta iš Lenkijos, Rusijos, Gu
dijos, Islandijos, Švedijos, JAV, 
Anglijos, Vengrijos. 1997-1998 
skirta 41 užsienio lietuviui ir 
penkiems užsieniečiams para
ma studijoms. 

Po šio Dešimtojo Mokslo ir 
kūrybos simpoziumo tautinės 
nuotaikos sustiprėjo, susipaži
nus su Lietuvos valstybiniais 
planuotojais, susipažinus su 
planais ir puikiai išmąstytomis 
gairėmis ateičiai bei matant ag
resyvų užsimojimą eiti didžiu 
mokslo ir švietimo keliu, kad po 
tų sunkių okupacijų atsigautų 
tauta ir sustiprėtų valstybė. 

Profesorius Alfred Bam-
mersberger , kalbininkas, litu
anistas, Lietuvos bičiulis, no
rėtų vokiečių spaudoje paminėti 
lietuvių gimnazijos Rebdorfe 
(Eichstaette) 50 metų sukaktį. 
Šioje gimnazijoje besimokiusieji 
ar ją baigusieji kviečiami jam 
rašyti lietuviškai šiuo adresu: 
Professor Alfred Bammersber-
ger, Richard Strauss-Strasse 4, 
85072 Eichstaett, Germany. 

Dabartinės parodos Lietuvių dailės muziejuje 

Rytoj, vasario 22 dieną, 1 vai. p.p. Lietuviu dailės -us ie juje , Lemont, IUinois, ruotisma poetui Henrikui Nagiui 
skirta popiete. Jos metu vyks ir Henriko Nagio karybos paroda. 

Du eksponatai U parodos „Ustorva keratdikofe ir vaisduose*: A. Baluko Jtratiai". skulptoriaus Jokobo Dagio 
„Biriai*. 
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