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Ateities savaitgalį prisimenant 

L i t e r a t ū r o s v a k a r a s 

Čikagos ir apylinkių ateiti
ninkai per praėjusius 18 metų 
įprato laukti ir lankyti jau 
tradicija tapusius Ateities sa
vaitgalius. Nors kiekvienais 
metais savaitgalių programi
nių punktų apipavidalinimas 
skyrėsi, bet visi pasižymėjo ir 
pasižymi savo dvasiniu bei 
kultūriniu pobūdžiu. 

Kaip ir anksčiau, šiemetinis 
Ateities savaitgalis prasidėjo 
literatūros vakarų penkta
dienį, spalio 30 d.. Jaunimo 
centro kavinėje. Vakaro daly
vius sukvietė Lietuvių rašy
tojų draugijos pirmininkė Sta
sė Petersonienė: Daivą Karu-
žaitę, Kornelijų Jazbutį, Au
drą Kubiliūtę Daulienę, Ričar
dą Spitrį, Vainį Aleksą. Vaka
ro programos vadovė Audrė 
Budrytė parinko įvairių poetų 
žodžius kaip įvadus prieš 
kiekvieno dalyvio pristatymą: 
Antano Jonyno. Juliaus Kele
ro, Nijolės Smieliauskaitės, 
Jono Meko... Žodžiai mums 
priminė, kad dabar ruduo. 
Vedėjos žodžiai taip pat pri
minė, kad šis vakaras ypatin
gas: „Mano liežuvis neiš
mankštintas gimtos kalbos 
gimnastikoje". Nors tik du va
karo dalyviai gimė Lietuvoje, 
visi kaip tik ta gimtąja kalba 
mėgino sudaryti gražių žodžių 
audinių vaizdą. 

Daiva Karužaitė, meninin
kė, dirbanti socialinės psicho
logijos srityje, („counseling"), 
rase „motulei, močiutei, tau", 
apie ilgesį ir įvykį. Žodžių py
nė lieka atmintyje: „saulė 
dužo ant vandens...", „įmesk į 
laužą sapnus ir neužbaigtus 
eilėraščius"... 

RAMUNE KUBIUUTE 

Kornelijus Jazbutis šiuo me
tu dažnai turi progos aplanky
ti Lietuvoje gyvenančią mo
tiną. J i s yra dalyvavęs poezi
jos šventėse ir vakaruose, ir, 
atrodo, ten ypač pakutenama 
jo kūrybinė gyslelė. Girdėjome 
vieną eilėraštuką apie žibutę 
žemaičių tarme, girdėjome 
apie Naująją Romuvą, pušis, 
išklausėme eilėraščius „Ru
duo" ir „Saulelė raudona". O 
poeto motinai turbūt labiau
siai patinka jo eilėraštis, kuris 
vis mini „kai tu grįši namo". 

Audra Kubiliūtė Daulienė — 
dviejų detektyvinių apysakų 
jaunimui autorė. Su vyru au
gina dukrelę ir dirba nekilno
jamo turto pardavimo įstai
goje. J au prieš 5 metus sugal
vojo rašyti apie Antrąjį pasau
linį karą išgyvenusių ir j ų 
vaikų pergyvenimus abipus 
Atlanto. Tai įvykiai, apie ku
riuos jai teko skaityti ir gir
dėti. Aprašymai buvo pradėti 
anglų kalba, bet dabar kai ku
rie jau išversti į lietuvių kal
bą. Girdėjome apie Amerikoje 
užaugusią Rasą, kuri sėdi Ko
penhagos oro uoste pakeliui į 
motinos gimnazijos alumnų 
suvažiavimą Mažeikiuose. Gir
dėjome apie Lietuvoje gy
venančių Vilijos ir Prano gra
žią, vėliau liūdną, gyvenimo 
istoriją apysakoje „Bitės". Gir
dėjome apie išeivijoj užau
gusių išgyvenimus „Kokia kal
ba sapnuoji". 

Ričardas Spitrys į Ameriką 
atvyko tik prieš porą metų. 
Įdomu, kad šiam vakarui 
eilėraščius padėjo atrinkti jo 
žmona. Eilėraščiai dalyviams 
kėlė vaizdus: „nepamenu, ka
da augo man sparnai", „iš ku r 
aš atėjau", „kas vyksta mano 
viduje", „viduje keliai vinguo-

ti, visi keliai kreivi", „šaltiniai 
mūsų vaikai, pasidalinkime 
upes"... 

Vainis Aleksa dėsto Univer-
sity of Illinois ir dirba su stu
dentais universiteto rašymo 
centre. J i s ir žmona Laima au
gina keturis vaikus. Kūrybiš
kai pats reiškiasi poezijoj. Jį 
paveikė Algimantas Mackus, 
Jonas Mekas, kompz. Bachas, 
istorikė Sruogienė. Girdėjome 
„Prieš naują gyvenimą", „Pen
ki iš Sruogienės". Bacho kan
ta ta iškėlė vaizdus „Adomo 
duona, kaip rojaus, tai ir že
mės jau gana". 

Vakarą užbaigė Stasė Peter
sonienė, pasidžiaugusi visais 
vakaro dalyviais, jaunaisiais 
kūrėjais. Ji paminėjo, kad va
kare dalyvauja dvi Lietuvių 
rašytojų draugijos narės — 
Audra Kubiliūtė Daulienė ir 
Daiva Karužaitė, taip pat Ba
lio Gaižiūno patriotinės poezi
jos konkurso laimėtojas Ri
čardas Spitrys. 

Literatūros vakaro kūrėjai 
ir dalyviai dar pabuvo ka
vinėje, šnekučiavosi, gardžia
vosi Izabelės Stončienės pa
ruošta kava ir skaniais vaisi
niais pyragais. 

S e k m a d i e n i s 

Ateities savaitgalio dalyviai 
dalyvavo šv. Mišiose dviem 
pamainom. Jaunų šeimų tėvai 
su savo prieaugliu buvo šv. 
Mišiose 9 v.r., o iš ten nuvyko 
į Ateitininkų namus, kur vyko 
jaunučių ateitininkų susirin
kimas. Kiti Ateities savaitga
lio dalyviai dalyvavo šv. Mi
šiose 11 v.r. Per abejas šv. 
Mišias prisiminėme a.a. dr. 
Vytautą Vygantą ir kitus Pa
laiminto Jurgio Matulaičio 
Misijos mirusius bei šeimos 
narius. 

T o m a s Sodeika sus i t i nka 
su j a u n ų šeimų tėva i s 

Ateitininkų namai buvo 
kaip bičių avilys. Visi jau
nučiai rinkosi kartu, pagiedojo 
ateitininkų himną, išgirdo 
pranešimą apie straipsnių ra
šymą į ateitininkų skyrių 
Drauge, apie artėjančią čiuo
žimo išvyką. Tada jie pasi
skirstė su savo globėjais į 
būrelius pagal amžių, kur 
vyko atskiri užsiėmimai ir 
pašnekesiai. Jauniausius, dar 
ne visai jaunučių ateitininkų 
amžiaus, vaikus prižiūrėjo tė
vai, o likusieji tėvai (kurie ne
dirbo kaip globėjai ir ne
prižiūrėjo mažųjų, rinkosi po
kalbiui. Jolita ir Vytas Na
ručiai koordinuoja šiuos mė
nesinius pokalbius ir paskai
tas. Spalio mėn. kalbėjo dr. 
Arvydas Žygas, o lapkričio 1 d. 
kalbėjo svečias iš Lietuvos, 
Ateities savaitgalio pranešėjas 
dr. Tomas Sodeika, Vytauto 
Didžioje u-teto fakulteto filo
sofijos katedros vedėjas. 

Bendra tema buvo „Ką 
krikščionis katalikas gali ir 
turi daryti šių dienų pasau
lyje". Prelegentas priminė, 
kad pasaulis darosi neskai
drus. Šie pokyčiai vyksta jau 
dešimt metų. Mes turime pri
siminti, kad kelias, kuris veda 
į anapus, bene svarbiausias. 
Esame vaidmenų atlikėjai, 
reikia tapti tikrais krikščio
niais. Buvo duotas pavyzdys: 
matai elgetą gatvėje. Kaip į jį 
reikia žiūrėti? Jį pamačius,yra 
iššūkis, kyla neturto klausi
mai, kyla pasaulietiško santy
kio klausimas. Aplink mus su
kasi nekrikščioniškos sektos, 
rytų religijos. Reikia ieškoti 
santykių ir juos palaikyti, ne
galima atskirti religiją nuo 
kitų pasaulietiškų klausimų. 

Pokalbis gilus, kažkaip tin
kantis sekmadienio rytui. Ta
čiau sunku per tokį trumpą 
laiką (mažiau kaip valandą; 
įsigilinti į filosofines temas. 
Netrukus atėjo laikas jaunu-

Ateitininku šalpos fondo vakarienės svečiai spalio 31 d. Ateitininkų namuose, Lemonte. Iš kairės: 
Juozas Polikaitis, Aušrelė Liulevičienė, dr. Arūnas Liulevičius ir Ramunė Kubiliūtė. 

Ateities savaitgalio dalyviai. Iš kairės: poetas Vainis Aleksa ir sa
vaitgalio koordinatorius .Jonas Pabedinskas. Nuotr. Jono Kuprio 

Ateities savaitgalyje kalbasi ses. Daiva Kuzmickaitė ir Ramunė 
Kubiliūtė. Nuotr. Jono Kuprio 

čiams ate i t in inkams paminėti 
Vėlines, suaugusiųjų pokalbis 
turėjo nutrūkt i . Prelegentas 
turėjo išvykti į šv. Mišias, o 
jaunųjų ateit ininkų tėvai jau 
organizavo vaikus užkan-
džiams ir kelionei po susirin
kimo į namus. 

AJA Vytauto Vyganto 
p r i s i m i n i m a s 

Ateitininkų nama i vėl su
judėjo, išvykus jaunučiams. 
Atvyko kiti Ateities savaitga
lio dalyviai, ir po pietų rin
komės į didįjį kambar į pa
minėti tik prieš 3 savaites 
mirusį, a.a. dr. Vytautą Vy
gantą. Paminėjimą pradėjo ir 
vedė dr. Audrius Polikaitis. 
Jis priminė Vytauto Petro Vy
ganto gyvenimo bruožus nuo 
gimimo, 1930 m., ligi vėžio li
gos pradžios, 1989 m., ir mir
ties 1998 m. rudenį. Velionis 
su Audrium dirbo ir projekta
vo, kaip ateitininkijos vadova
vimo struktūras grąžinti į Lie
tuvą. Ateitininkų konferen
cijos metu Palangoje velioniui 
buvo suteiktas Ateitininkų 
Garbės pirmininko vardas . 

Paminėjimo metu ir po jo 
teko prisiminti, kad 'k iekvie 
nas turime daug gyvenimo 
etapų, vaidiname daug rolių. 
Susidarė toks vaizdas ir apie 
velionį. Girdėjome pasakoji
mus jaunų profesionalų, kurie 
su juo dirbo ateitininkiškoj 
veikloj, toje pačioje „American 
Airlines" bendrovėje, buvo jo 
studentavimo laikų draugai, 
jo šeimos nariai. Girdėjome 
apie a.a. dr. Vytautą Vygantą 
— keliautoją, teat ro mėgėją, 
brolį, tėvą, vyrą, katalikiško 
judėjimo veikėją ateitinin
kuose ir Pax Romaną, matėme 
skaidrių iš įvairių jo gyvenimo 
momentų. 

Ateities literatūros vakaro dalyviai Jaunimo centro kavinėje spalio 30 d. Iš kairės: Ričardas Spitry* 
Vainis Aleksa. Audra Kubiliūtė Daulienė, Kornelijus Jazbutis ir Daiva Karužaitė. Nuotr. J. Kuprio 

Vytauto Didžiojo universiteto Fi 
mas Sadauskas ik.urėje) ir dr. V 
vaitgalyje. Nuotr '"no Kuprio 

losofijos katedros vedėjas dr. To-
ytas Narutis, susitikę Ateities aa-

Girdėjome jo paties žodžius, 
įrašytus (ir spausdintus pro
gramėlėje), kalbėtus Ateiti
ninkų studijų savaitgalio me
tu Dainavoje 1996 metais. Ve
lionis buvo žmogus, kuris sir
go rimta liga. J is turėjo progos 
su mumis atsisveikinti ne 
kartą, kai j am teko pažiūrėti į 
savo gyvenimo kelio pabaigą. 

Ateitininkų federacijos pir
mininkas Vygantas Malinaus
kas buvo atsiuntęs laišką, ku
ris skaitytas per a.a. dr. 
Vytauto Vyganto laidotuves 
Putname, spausdintas Drauge 
ir vėl perskaitytas šiame pa
minėjime. 

Juozas Baužys pacitavo ve
lionio seniai siųstų laiškų žo
džius ir papasakojo epizodų iš 
jų pirmų pažinties dienų, ką 
tik po karo atvykus į New 
Yorką. „Grįžta į mūsų širdis 
akimirkos", — sakė Juozas 
Baužys. Velionis J . Baužiui 
rašė, kalbindamas dirbti Li-
tuanus techninio redaktoriu
mi, ta ip pat kvietė į teatrą, 
rašė apie studijas, apie reali
zavimą, kad laikas ieškoti 
žmonos... 

Antano Sabaiio prisimini
mus apie velionį skaitė dr. 
Arūnas Liulevičius. 

Tarp kitko, buvo prisiminti 
Alpių kalnuose įvykę ateiti
ninkų kursai po karo, apie ve
lionio suorkestruotą „pavyz
dinį" ateit ininkų valdybos po
sėdį. J a u tada A. Sabaliui ir 
kitiems buvo aišku, kad tai 
būsimas psichologas ar teatro 
žmogus. 

Birutė Bublienė su a.a. Vy
tautu Vygantu susipažino tais 
laikais, kai jis buvo paskaiti
ninkas moksleivių ateitininkų 
žiemos kursuose, o ji — da
lyvė. Po kiek metų jie kartu 
dirbo Ateitininkų tarybos pre
zidiume. Jos prisiminimai bu
vo surašyti laiško forma. Ar
vydas Barzdukas B. Bublienei 
sakė (naudojant Mačernio ei
lėraščio žodžius-rki. kad Vy
tauto Vyganto gyvenimas 
buvo kaip graži kelione. B. 
Bublienės nuomone, ne veltui 
velioniui buvo duotas Lietuvos 
tautos didvyrio vardas, nes jis 
buvo ateitininkijos didvyris. 

Saulius Čyvas dirbo su ve
lioniu tuo metu. kai Saulius 
buvo moksleivių ateitininkų 
centro valdybos pirmininkas, 
ir vėliau, kai teko pažinti ve
lionio profesinę pusę .Ame
rican Airlines", kur abu dirbo 
— velionis kaip industrijos 
psichologas, viceprezidentas. 
Anot S. Čyvo. dr. Vygantas pa-

Nuotr. Valerijos Žadeikienės 

sieke daug profesiniame gyve
nime, bet jam nerūpėjo nei 
uždarbis, nei titulas, nei darbo 
vieta. Amerikos poetas Ralph 
Waldo Emerson mums pri
mine — juoktis daug ir palikti 
pasaul) geresnį, negu radome. 
Tai velionis ir padarė — jis 
kilo ir kitus kėlė. 

Dr. Mindaugo Vyganto dėka, 
teko pažinti velionį taip, kaip 
tik brolis ir jo šeimos nariai 
galėjo jį pažinti. Sužinojome, 
kad jie užaugo dvikalbėje 
šeimoje Klaipėdoje: su tėvu 
lietuviškai kalbėjo, su motina 
vokiškai. Iš jūreivio motinos 
brolio pamėgo keliauti. Iš per
keltų žmonių („displaced per-
sons") stovykloje gyvenančio 
vieno lietuvio jėzuito, velio
nis sužinojo apie ateitininkų 
veiklą. Buvo stipendininkas 
Brooklyn College, baigė 27-
asis iš 800-ųjų baigiančių. Pax 
Romaną bičiuliai jį ilgai prisi
minė, net po daugelio metų 
priimdami jo brolio sūnų Tan
zanijoje. Rėmė ir rūpinosi sa
vo šeima. Net ligos metu su 
žmona Dalias mieste globojo iš 
Lietuvos medicininei prie
žiūrai atvykusias dvynes sese
ris ir jų motiną. Labiausiai 
mylėjo ir didžiavosi savo 
žmona Mara, dukromis Kristi
na ir Monika. 

Baisios ligos metu, jis pri
ėmė Dievo vaiią. Sakė, kad ne
galima pabėgti nuo sunkių gy
venimo užduočių. J i s mokė 
mus, kaip gyventi. J is buvo 
optimistas; buvo inspiruotas ir 
inspiruojantis. J am rūpėjo pa
sauliečio rolė kataliko gyve
nime. Toki prisiminsime a.a. 
dr. Vytautą Vygantą iš šios 
popietes dalyvių pasisakymų. 

Paminėjimo pabaigoje velio
nio brolio sūnus Manus vio-
lančele pagriežė G. Faure 
„Elegiją". I-Vie Lin akompa
nuojant, o Monikos Vygan-
taitės ir jos motinos Maros 
atrinktos skaidrės iš velionio 
gyvenimo buvo rodomos ek
rane. 

Ate i t in ink i jos a t e i t i s 

Jonas Pabedinskas sukvietė 
kelis asmenis, kurie pasidali
no mintimis tema Ateit i
ninkų atskaitomybe praeičiai 
ir atsakomybė ateičiai". 

Buvęs Ateitininkų federaci
jos vadas Juozas Polikaitis 
minėjo, kad a.a. Vytauto Vy
ganto dėka, jis pats įsijungė į 
ateitininkų veiklą. J . Polikai-
čio nuomone, gal per daug de
juojame, pasiteisindami ne
veiklumu. ( N u e i t a , 2 psl.) 

. . • » : . 
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Lietuvos kultūros 
naujienos 

Chorinių dainų konkursas 

Dar neišblėso praėjusią va
sarą įvykusios Pasaulio lietu
vių dainų šventės įspūdžiai, o 
jau pradedama ruoštis atei
čiai. 

Dainų šventės fondas ir 
Liaudies kultūros centras pas
kelbė naują dainų chorams 
konkursą. Pageidaujama dai
nų ne tik suaugusių (moterų, 
vyrų ir mišriems), bet moks
leivių bei jaunimo (mergaičių, 
berniukų, vaikinų ir miš
riems) chorams. 

Konkurse kviečiami daly
vauti Lietuvos ir užsienio lie
tuvių kompozitoriai. Iki 1999 
m. sausio 15 d. kūrinių ori
ginalus reikia atsiųsti Liau
dies Kultūros centrui (Barbo
ros Radvilaitės 8, 2600 Vil
nius). Kūriniai turi būti tvar
kingai surašyti , nurodant sla
pyvardį, kar tu pridedant už
klijuotą voką su tikrąja auto
riaus pavarde, adresu, telefo
no numeriais) . 

Laimėjusiems muzikos ir ei
lių autor iams bus skiriamos 
premijos nuo 1,000 iki 2,700 
litų. 

M Mažvydo bibliotekai 
— 80 metų 

Ateinančiais metais svar
biausiai Lietuvoje vastybinei 
Martyno Mažvydo bibliotekai 
sukanka 80 metų. Jos pradžia 
siekia 1919 metus, kai po Lie
tuvos nepriklausomybės pas
kelbimo (Vasario 16 d.) tuome
tinė Švietimo ministerija Vil
niuje įsteigė pirmąją stam
besnę biblioteką, buvo padėti 
teisiniai {juridiniai) kitų val
stybinių bibliotekų pamatai. 

Dabar Vilniuje, greta Seimo 
rūmų esanti M. Mažvydo bib
lioteka turi milijonus įvairių 
istorinių laikotarpių knygų, 
žinynų, žemėlapių, žurnalų, 
laikraščių ir kitokių leidinių. 
Bibliotekos lituanistikos sky
riuje sukaupta daugiau kaip 
10,000 išeivijos leidinių. Daug 
jų buvo gauta, 1989 m. JAV 
Lietuvių Bendruomenei pas
kelbus vajų „Knygos Lietu
vai". Keletą talpintuvų su kny
gomis, kitais leidiniais biblio
tekai iš Čikagos atsiuntė Li
tuanistikos tyrimo centras. 
Biblioteka taip pat gauna ir 
komplektuoja Draugą, kitus 
JAV, Kanados, Australijos lei
džiamus lietuvių laikraščius. 

Sukakties proga ateinantį 
pavasarį numatoma surengti 
tarptautinę konferenciją Lie
tuvos bibliotekų istorijos ir da
barties veiklai nagrinėti, iš
leisti M. Mažvydo bibliotekos 
mokslo darbų tomus. 

Žemaičių dailės paroda 

Kitų metų liepos mėnesį 
Plungėje, žemaičių dailės mu
ziejuje ir Telšių dailės galeri
joje prasidės tarptautinė že
maičių dailės paroda. Ji truks 
visą mėnesį. 

Parodoje su savo kūriniais 
dalyvaus daugiau kaip 100 že
maičių dailininkų, gyvenančių 
Lietuvoje ir išeivijoje. Jie eks-
oonuos po 2-3 vaizduojamosios 
.r laikomosios dailės kūrinius. 
Bus išleistas parodos katalo
gas. 

Panevėžio Juozo Miltinio 
teatre 

Iki lapkričio pradžios Pa
nevėžyje režisieriaus Juozo 
Miltinio palikimo studijų cen-
T» at idaryta paroda „Juozas 
Miltinis dailininkų akimis". 

Parodoje eksponuoti 26 daili
ninkų darbai iš Panevėžio J. 
Miltinio dramos teatro, M.K. 
Čiurlionio, Lietuvos dailės mu

ziejų, o taip pat iš asmeninių 
dailininkų kolekcijos. Parodą 
papildo režisieriaus eksponuo
jami ekslibrisai. 

Rudenį prie Panevėžio teat
ro buvo atidengtas jo įkūrėjo 
ir ilgamečio režisieriaus Juozo 
Miltinio bareljefas, kurį sukū
rė dailininkas A. Vytėnas. 

K. Varnelis — valstybinių 
premijų komiteto narys 

Pasibaigus kadencijai, su
darytas naujas valstybinių 
kultūros ir meno premijų ko
mitetas. Už geriausius litera
tūros, dailės, muzikos, teatro, 
kino kūrinius šis komitetas 
kasmet jų autoriams ( be jokio 
skirtumo, ar jie gyvena Lietu
voje, ar išeivijoje), skiria pa
čias svarbiausias Lietuvoje 
Valstybines premijas. Jos kas
met įteikiamos Vasario 16-sios 
išvakarėse. 

Iki šiol komiteto pirminin
ku buvo poetas Marcelijus 
Martinaitis. Dabar išrinktas 
kitas, nemažiau žinomas poe
tas Sigitas Geda. Tarp 15 val
stybinių premijų naujo komi
teto narių yra iš išeivijos JAV 
grįžęs, dabar Vilniuje apsigy
venęs, dailininkas Kazys Var
nelis. 

A l g i m a n t a s A n t a n a s 
Nau joka i t i s 

A. MICKEVIČIUS — 
DAILININKŲ AKIMIS 

Lietuvoje minima poeto Ado
mo Mickevičiaus 200-ųjų gimi
mo metinių sukaktis. Vilniaus 
galerijoje šia proga atidaryta 
paroda „Adomo Mickevičius 
dailėje". Čia eksponuojami 
piešti ir tapyti poeto portretai, 
skulptūriniai atvaizdai, daug 
grafikos darbų. Iš viso — per 
70 eksponatų. 

Ne mažiau už paties A. 
Mickevičiaus portretus įdo
mios praėjusiame amžiuje leis
tų jo kūrinių iliustracijos, 
piešiniai poeto kūrybos moty
vais. 

Parodą papildo XTX amžiaus 
tapytojų, grafikų, skulptorių 
sukurti A. Mickevičiaus aplin
kos žmonių — draugų, Vil
niaus universiteto profesorių, 
poeto giminių portretai. Ek
spozicijoje galima pamatyti ir 
miestų, kuriuose A. Micke
vičius mokėsi, brendo, dirbo, 
vaizdų. Praėjusio amžiaus dai
lininkai suformavo ryškų A. 
Mickevičiaus — poeto roman
tiko įvaizdį. 

(Elta) 

Lietuvos Mokslų akademijos tikrieji nariai. Iš kairės: Rainutis Bansevičius — Kauno Technologijos 
un-to profesorius, MA technikos mokslų skyriaus pirm. (mechanika); Povilas Algirdas Vaškelis — 
Chemijos instituto direktorius (chemija); Veronika Vasiliauskienė — MA Žemės ūkio ir miškų sky
riaus pirm., Lietuvos Žemdirbystės instituto Vokės filialo vyr. mokslinė bendradarbė (agronomija); 
Algirdas Gaižutis — MA Humanitarinių ir socialinių mokslų skyriaus pirm., Lietuvos Muzikos aka
demijos profesorius (menotyra). Nuotr. Eltos 

nis klubas, kad pasitenkiname 
vien jaunųjų bendravimu su 
kitais lietuviais. Reikia su
sirūpinti, kad šiuo metu ne
veikia moksleivių ateitininkų 
centro valdyba, kad vasaros 
stovyklos sunkiai suorgani
zuotos (1998 m. su studentų 
pagalba). Žiemos kursų orga
nizavimo rūpestį perėmė Bi
rutė Bublienė. Jei prarasim 
moksleivius ateitininkus, pra
rasim savo organizaciją. 

Birutė Bublienė ragino 
mums atgaivinti savo ateiti-
ninkiškas tradicijas, šventes. 
Reikia mokyti savo jaunuosius 
nar ius apie ateitininkų pama
tinius klausimus, reikia mokė
ti, kaip protokolus rašyti ir su
sirinkimus vesti. Reikia cent
ro, reikia kraštų pirmininkų. 
Su Juozo Polikaičio optimis
t išku žvilgsniu tuo atveju ji 
nesutiko. Reikia užjūryje Atei
ties žurnalo, reikia statu
to. Nekritikuokime ateitinin
kų veiklos, jei patys neesame 
pasiruošę šokti į tą balą. 

VINCAS DOVYDAITIS (1915-1996) 

Nedaug yra tikrų idealistų. 
Tokiu buvo prieš dvejus metus 
miręs Vincas Dovydaitis, st ip
rios valios suvalkietis, savo 
gyvenimo laisvalaikį paauko
jęs teatrinei scenai Los An
geles, Kalifornijoje. Čia jis per 
40 m. vadovavo Dramos sam
būriui, pats vaidino daugely 
pastatymų ' ta ip pat ir jo 
žmona Ema). Vincas buvo kū
rybinis ir materialinis — ne
didelio teatro entuziastų bū
rio — realus rėmėjas bei glo
bėjas. Jis drauge su režisie
riumi parinkdavo lietuvių au
torių veikalus, net ir kon
kursų būdu (pats parūpin
damas konkursams ir finan
sus). Jo žmona Ema irgi 
na tūra laus talento aktorė, sce
nos drabužių kūrėja bei visais 
kitais būdais rėmusi Dramos 
sambūrio darbus (visa tai ji tę
sia ir po vyro mirties). Abu 
Dovydaičiai su sambūriu daug 
gastroliavo po Ameriką ir iš
silaisvinusią Lietuvą. Teatro 
festivaliuose yra gavę už vai
dybas ir pas ta tymus „oskarų", 
žymenų. Taip pat abu pasi
reikšdavo įvairiuose rengi
niuose — kaip geri l i teratūros 
kūrinių skaitovai. 

Vinco dvejų metų mirties su
kaktis buvo gražiai paminėta 
spalio 24 d. — dr. Zigmo Brin-
kio rezidencijoj — gedulo pie
tumis, bendražygių kalbomis 
ir skaidrėmis iš svarbesnių 
Vinco vaidmenų. Minėjimą 
ruošė šeima — žmona Ema, 
dukros Giedrė ir Rūta bei L.A. 
Dramos sambūris su pirmi
ninku Aloyzu Pečiulių, kuris 

Ema ir Vincas Dovydaičiai. 

savo kalboje priminė Vinco 
Dovydaičio biografiją bei jo 
kūrybinį kelią, pastatymus su 
L.A. Dramos sambūriu ir jo 
ryškius vaidmenis. Režisierius 
Pe t ra s Maželis nušvietė įdo
mų V. Dovydaičio charakterį , 
jo darbus ir stiprų pat raukį 
bei užsispyrimą sceniniam 
darbui . Taip pat nupasakojo 
paskut ines sunkios ligos Vin
co dienas (nes nuolatos jį 
lankė) ir jo didelį norą, kad 
L A . Dramos sambūris savo 
kūrybinį darbą tęstų. Įdomiai 
apie velionį kalbėjo ir kiti: D. 
Mitkienė, Alg. Gustaitis, dr. 
L. Brinkis, Alė .Rūta. Progra
mai vadovavo režisierius Algi
m a n t a s Žemaitaitis. 

Skaidres paruošė „Ginta
ras", Pauliaus Jasiukonio fil
mavimo įstaga. Iš tikro me
džiagą parinko, suderino, iš
ryškino šie asmenys: Aman-
das Ragauskas (Dramos sam
būrio narys — aktorius), Vy
tas Petrulis ir Paulius Jasiu-
konis. Iš skaidrių matėme, 
koks vis dėlto buvo Vincas ta
lentingas dramatinių vaid
menų kūrėjas, su kokiu inten
syviu ir nuoširdžiu įsigy
venimu jis pavaizduodavo 
ypač vyresnio amžiaus dramų 
charakter ius . 

Dramos sambūris .Angelų 
mieste" dirba toliau, bet labai 
pasigenda savo vadovo Vinco 
Dovvdaičio. 

A.R. 

KNYGŲ PARODA 
KELIAUJA PER 

LIETUVA 

„Tokios parodos svarbios 
tiek politiškai, tiek mokslo 
požiūriu", — sakė Didžiosios 
Britanijos ir Šiaurės Airijos 
ambasadorius Christopher W. 
Rcbbins, dalyvavęs parodos 
„Europos integracijos proceso 
valdymo patirtis ir sunkumai" 
a t idarymo iškilmėse Britų ta
rybos padalinyje Kaune. 

Bri tų Tarybos leidyklos re
klamos departamentas Man
česteryje šiai parodai atrinko 
daugiau nei 300 knygų. Jose 
nušviečiama Europos Sąjun
gos (ES) istorija ir dabart inė 
padėtis 

1992 metais įkūrus Britų ta-
rvbą Lietuvoje, savo veiklą 
pradėjo ir biblioteka Šiuo me
tu Lietuvoje yra šeši jos pada
liniai, kurie organizuoja Britų 
tarybos meno ir kultūros ren
ginius, teikia metodinę ir tech
ninę pagalbą organizuojant 
anglų kalbos mokymo projek
tus ir programas, siūlo infor
macines paslaugas miestų ir 
apskričių specialistams. (Elta) 

ATEITIES 
SAVAITGALIS 

Atkelta iš 1 psl. 
Ateitininkija dina

miška, turi eiti iš apačios. 
Ilgainiui viskas bus sutvarky
ta, visi turime imtis bent po 
vieną darbą. Nelaukime in
strukcijų iš viršaus. 

Draugo dienraščio redaktorė 
ir buvusi Ateities žurnalo re
daktorė Danutė Brazytė-Bin-
dokienė priminė, kad nega
lime sudėti visų kiaušinių į 
vieną pintinę, cituojant vieną 
amerikietišką posakį. Nesi
tikėjome, kad Lietuva ta ip 
greitai bus laisva, nestojom 
pusiausvyros. 50 metų duobė 
mus skiria, buvo padaryta 
klaidų, kad savo veiklą aplei
dome. Ne pati Dainavos sto
vyklavietė svarbi, bet kas joje 
vyksta, kokios idėjos skiepija
mos. Koncentruokime jėgas: 1. 
moksleivių veikloje ieškokim 
ne kiekybės, o kokybės; 2. 
reikia rūpintis studentų ateiti
ninkų nariais ir veikla; 3. at
gaivinkime sendraugius, ne
siklausykime pasiteisinimo 
apie laiko neturėjimą. Ši jau
nų sendraugių karta buvo 
išugdyta a.a. dr. Vytauto Vy
ganto; 4. nekritikuokim per 
daug ateitininkų veiklos Lie
tuvoje; 5. neužmirškime, kad 
pirma atsirado Ateitis, o t ada 
ateitininkai. Žurnalas buvo ir 
turėtų būti mūsų jungiamasis 
vienetas. 

Alė Lieponienė jaunųjų tėvų 
vardu sakė, kad prisimename 
ir įvertiname, ką ateitininkija 
yra davus. Pasimokėm iš lie
tuvių ir amerikiečių veiklos. 
Reikia susirūpinti globėjų sto
ka. Kai neatsirado studentų, 
kurie galėtų apsiimti mokslei
vių ateitininkų kuopos globoji
mu, patys tėvai (ji ir dr. 
Aloyzas Pakalniškis) sutiko 
tai atlikti. Reikia priminti 
moksleivių amžiaus ateitinin
kams ir jų tėvams, kad ateiti
ninkų kuopa nėra vien sociali-

dėka, ateitininkų tradicijos 
perkeliamos į Lietuvą. 

Ses. Daiva Kuzmickaitė už
siminė, kad jau metus neda
lyvavo Lietuvos ateitininkų 
veikloje, nes čia studijuoja. 
Jos manymu, ateitininkų veik
la — kaip vaikas, per tuos me
tus daug brendo ir augo. Ji 
priminė, kad ateitininkija yra 
organizacija ir sąjūdis, esame 
unikalūs, esame Kristocen-
trinė organizacija, kuri pajė
gia sujungti visas kar tas . Visi 
esame tame pačiame rate, tu
rime tą patį tikslą. 

Gyvų diskusijų metu buvo 
iškeliami įvairūs siūlymai. 
Buvęs čikagietis ir dabartinis 
Ateitininkų tarybos narys Lie
tuvoje Saulius Girnius elek
troniniu paštu priminė, kad 
kuo greičiau tur ime užpildyti 
užjūrio Ateitininkų tarybos 
narių eiles. Kitas pasiūlymas 
— Laima Šalčiuvienė būtų la
bai tinkama Ateities žurnalo 
redaktorė, o galime rasti ką 
kitą redaguoti Drauge spaus-

Laima Šalčiuvienė apibūdi- dinamą ateitininkų skyrių, 
no Lietuvoje vestų ateitininkų Galima leisti Ateitį Internete, 
globėjų kursus, jų dalyvių Čikagos lituanistinėje moky-
nuomones apie ateitininkus. 
Nors gal Lietuvos valdžia apie 
ateitininkus negirdi, bet vi
suomenės sluoksniuose ateiti
ninkai yra užsitarnavę gerą 
vardą. Globėjams, nors ir 
ankščiau nebuvusiems ateiti
ninkais, patiko ateitininkų 
dvasia, jie matė, kaip ateiti
ninkai formuoja jaunuomenę, 
kaip ateitininkuose sukaupta 
visa, kas geriausia Lietuvoje. 
Ateitininkuose globėjai mato 
galimybių jaunimui bendrauti 
su kitais ir rasti save. Patys 
globėjai mato galimybių toliau 
augti ir tobulėti. Lietuvoje 
ateitininkų kuopos renkasi 
kas savaitę, o ne kas mėnesį 
— kaip pas mus. Ateitininkai 
esame kaip daržininkai, reikia 
visad budėti ir prižiūrėti savo 
augalus, savo vertybes. 

Tomas Sodeika paminėjo, 
kad, jo nuomone, ateitininkų 
sąjungos nariai turi turėti 
glaudesnį ryšį, ir turime kon
krečiai bendradarbiauti. Apie 
jo viešnagę Ateities savaitga
lyje prelegentas paminėjo, kad 
šeštadienio paskaita apie In
ternete galimybes davė įdėją, 
kaip ateitininkai gali panau
doti modernią technologiją 
savo veikloje. Jaunučių ateiti
ninkų gausumas Čikagoje ir 
priemiesčiuose teikia vilčių 
ateičiai. Išeivijos ateitininkų 

kloję yra daug mokinių, nese
niai atvykusių iš Lietuvos. Re
ikia juos raginti ir priimti į 
ateitininkų eiles, tuoj pagau
sėtų moksleivių ateitininkų 
skaičius. Veikla auga iš že
miau — prisiminKime, ką a. a. 
Vytautas Vygantas (perfra
zuodamas prezidentą Kenne-
dy-rk) sakė: „Ko aš tikiuos iš 
ateitininkijos ir ką aš galiu 
jai duoti". Turime misiją, savo 
veiklą derinti su Lietuvos. 
Ateitininkijoje stengiamės skie
pyti lietuvybę ir charakterį. 
Grąžinkime dvasingumą, kad 
kasdienybė mūsų nesmaugtų. 

Ateities savaitgalis užsibai
gė. Pagerbėme savaitgalio .ini
ciatorių Joną Pabedinską, ku
rio jaunuol is" j au subrendo. 
Savaitgalių jau buvo 18. Ren
gimo komitete šiemet dirbo dr. 
Marija Meškauskaitė, dr. Arū
nas ir Aušrelė Liulevičiai, 
Arūnas Tamulis, ses. Daiva 
Kuzmickaitė, dr. Jolita ir dr. 
Vytas Naručiai, Ramunė Ku-
biliūtė. Dar kiti geradariai 
dirbo prie registracijos stalo, 
padėjo sutvarkyti vaišes ir 
salę, globojo svečius, atvyku
sius iš Lietuvos ar iš toliau. 
Ateities savaitgalis — tai 
graži Čikagos ateitininkų gy
venimo tradicija, reikalaujanti 
daug planavimo ir jėgų, bet 
duodanti daug dvasinio peno. 

Ateitie* savaitgalyje. 
Arvydas Tamulis. 

Iš kairės: Pranas Pranckevičius ir 
Nuotr. Jono Kuprio 

Ateities savaitgalio avarstybose. I i kairės: Alė Lieponienė, Birutė Bublienė, Danutė Bindokienė ir 
Juozas Polikaitis. Nuotr. Jono Kuprio 
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Kas ir kur? 
RETO DAILĖS ŽANRO PARODA 

Nežinau, ar kada nors Los 
Angeles Šv. Kazimiero salėje 
buvo eksponuojama batika. 
Turbūt ne. Tad dailininkės 
Snieguolės Ablingienės bati
kos kūrinių vienadienė paroda 
yra pirmoji. Tai jos ir pirmoji 
personalinė paroda. Paroda 
veikė lapkričio 1 d., sekmadie
nį. Prieš keletą metų Ablingie
nė dalyvavo grupinėje parodo
je Čikagoje. 

Batikos technika, išvystyta 
Indonezijos Javos saloje ir 
olandų paskleista Europoje, 
nėra lengva. Ištirpintas vaš
kas liejamas ant audinio, ku
ris merkiamas į dažus. Pagal 
sukurto dekoro ar vaizdo pie
šinį, ši eiga kartojama tol, kol 
pasiekiami numatyti spalvų ir 
atspalvių deriniai. Esu matęs 
reprodukcijose kelis sudėtin
gus ir didžiai imponuojančius 
batikos kūrinius: Juozo Balči
konio, B. Jakubonienės, Kęs
tučio Balčikonio, Vido Kaspe
ravičiaus. 

Snieguolė Ablingienė Vil
niaus Technikos universitete 
įsigijo architektės specialybę. 
Tačiau jos glaudus ryšys su 
batikos menu tęsiasi jau 15 
metų. 1991-ais atvykus į Ame
riką, dabar su šeima gyvena 
Santa Barbara.CA. 

Kas itin būdinga jos batiškų 
paveikslų panoramai? Atliki
mo kokybės atžvilgiu — tam 
tikra pusiausvyra tarp vyku
sių ir silpnesnių darbų. Ka
dangi paveikslai yra bevar
džiai, tik su kainų sąrašo nu
meriukais, nuspręsti, kuris, 
mano mėgėjiška išmone, yra 
patrauklus, o kuris tik šiaip 
sau, gan sunku. Galima tik 
šnekėti apie visumą, apie dai
lininkės tematinį troškimą 
kažką žiūrovui papasakoti — 
įdomaus, simboliško, susap
nuoto, džiuginančio, sąmo
jingo, fantastiško... netgi jud
raus. 

Jos elegantiškas vaizdynas 
kažkaip siejasi su vaikams 
skiriamų knygų iliustracijų 
paprastumu. Čia kažkokia 
tiksli anatomija neturi pras
mės. Veikia hiperbolės dėsnis. 
Pavyzdžiui, skrendantis paukš
tis tiek ištęstas, kad mes 
pajustume skrydį. O saulėgrą
žos žiedas tiesiog išsilieja 
gelsvai šviesioje erdvėje. 

Jei rinkčiausi tuos, kurie 
tikrai patiko, tai nurodyčiau 
erdvų žiemos pavaizdavimą: 

krenta snaigės a n t susigū
žusio žmonių būrio. Žavi kolo
rito tikslumas, nuota ika . Arba 
gėlių puokštė vazoje mels
vame fone. Ar k lounas , pus
lankiu ištempęs armoniką. 
Puslankio — lyg šypsnio — pasikar
tojimai bei geltonas koloritas 
sukelia l inksmumo įspūdį. 
Dailininkė itin mėgs ta tri
kampio formą, st i l izuodama 
karalienių a r mat ronų stan
džius sijonus. Ž iūrėdamas jau
ti, kaip Ablingienė visų pirma 
siekia išgauti menišką jun
ginį. Ar figūra grubi , a r ne-
grubi — nesvarbu. Figūros de
formavimu paveikslo ekspre
sija tik sus t ipr inama. Tiesa, 
šioje 21 kūrinio parodoje yra 
dekoro pavyzdžių. 

Parodą surengė Los Angeles 
ateitininkai. O tai pagir t ina, 
nes paskutiniu metu dėmesys 
L.A. lietuvių dailei y ra leisgy
vis. Džiugu, kad žiūrovų susi
rinko apsčiai. Juos su Snie
guole Ablingienė supažindino 
dr. Ričardas Kontr imas . Po to 
pati dailininkė t rumpa i , aiš
kiai atskleidė savo batikos 
meno technines pas lapt is . Jei 
neklystu, trečdalis darbų buvo 
parduoti. 

Pradžioje akcentavau žodį 
„pirmoji". Vėl noriu jį pakar
toti. Ar nebus tai p i rmas kar
tas, kai šioje salėje dailės ek
spozicija a t idaroma ir virtuo
ziškai skambinant? J a u n a 
pianistė Eglė Janulevič iū tė iš 

Santa Barbara, ku r j i univer
sitete siekia fortepijono dak
tarės diplomo, atl iko roman
tišką Franz Liszt „Oberma-
no slėnis — pilgrimystės me
tai". Klausytojai buvo sužavėti 
ir nudžiuginti, kad Pietų Kali
fornijoje egzistuoja j aun i lietu
vių talentai. 

Norisi paklaus t i rengėjų: 
argi iš tiesų nebuvo laiko pa
ruošti ir išspausdint i kokį 
nors nebrangų lankstinuką, 
su keliais dai l ininkę ir jos 
kūrybą apibūdinančiais fak
tais? Taip pa t ir žinių apie 
pianistę? Kukli pas taba ir 
tiems mieliems žiūrovams, ku
rie mėgsta bičiuliškus pokal
bius regzti būrelyje. Tai — 
žmogiška ir įprasta visur. Ta
čiau ilgėliau užstoti paveikslų 
— nedera. Paveikslai parodoje 
nėra siena, bet žiūrėjimui iš
statyta kūryba. 

P r a n a s V i s v y d a s 
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BitPii* '. 
Batikos m e n o parodos rengėjai, Los Angeles Sendraugių ateitininkų valdyba ir menininkės. Iš 
kairės":Dalilė Polikaitienė, Raimonda Koatrimienė, daiL Snieguolė Ablingienė, pianistė Eglė Janu
levičiūtė , valdybos pirm Ignas Bandžiulis. Nuotr. Antano Polikaičio 

PROF. DR. A MACEINOS MINĖJIMAS — 
AKADEMIJA 

LITERATŪROS_ 
POPIETĖ — ALEI RŪTAI 

Los Angeles, CA, lietuvių 
Šv. Kazimiero parapijos salėje 
gruodžio 6 d., sekmadienį, 
ruošiama literatūrinė popietė 
su rašytoja Ale Rūta. Joje su 
naujausiu šios autorės roma
nu Skamba tolumoj supažin
dins poetas Bernardas Braz
džionis, ištraukas iš šio ir 
kitų Alės Rūtos romanų skai
tys Los Angeles Dramos 
sambūrio aktoriai, o dainų 
programą atliks Los Angeles 
vyrų kvartetas, kuriame jau 
daug dešimtmečių dainuoja R. 
Dabšys,.E. Jarašūnas, A. Poli-
kaitis ir B. Seliukas. Popietę 
ruošia Los Angeles Lietuvių 
fronto bičiuliai. 

KONCERTUOS 
ROKAS ZUBOVAS 

Gruodžio 6 d., sekmadienį, 1 
vai. popiet, Lietuvių dailės 
muziejaus salėje (Pasaulio lie
tuvių centre, Lemonte), ren
giama antroji šio koncertinio 
sezono muzikos popietė, ku
rioje dainuos sopranas Angel 
Petro, o ja i klavesinu pritars, 
o taip pat gros solo, Rokas Zu
bovas. Bus atliekami Vivaldi, 
Handel, Bach, Purcell ir kitų 
baroko kompozitorių kūriniai. 

ČIURLIONIS NEW YORK 
FILHARMONIJOJE 

l savo lapkričio 11 d. (Vete
ranų dienos) koncerto pro
gramą New York Filharmoni
jos orkestras įtraukė M. K. 
Čiurlionio simfoninę poemą 
„Jūra". 

Prof. dr. A. Maceinos 90-
osioms gimimo metinėms pa
minėti LF bičiulių Čikagos 
sambūrio valdyba (pirm. Jul i
ja Smilgienė) š.in. lapkričio 8 
d. J a u n i m o centre suruošė 
minėjimą — akademiją. 

Už prof. dr. A. Maceiną 
Tėvų jėzui tų koplyčioje buvo 
aukojamos šv. Mišios. J a s au
kojo kun . dr. Feliksas Juce
vičius su prel. Ignu Urbonu. 
Tai dienai skirtą pamokslą, 
nagr inė 'an t į gyvenimo ir mir
ties klausimus, pasakė kun. 
dr. F . Jucevičius. Skait inius 
skaitė Marija Smilgaitė. Šv. 
Mišių metu giedojo sol. Dana 
Stankai ty tė , vargonais grojo 
muz. Manigirdas Motekaitis. 

4 vai. p. p. prasidėjo minėji
mas — akademija. Scena buvo 
išpuošta gėlėmis ir dideliu A. 
Maceinos portretu. Programai 
vadovavo LF bičiulių Čikagos 
sambūr io vicepirm. Marija 
Remienė. Pasveikinusi visus, 
kurie atvyko pagerbti ir prisi
minti prof. dr. A. Maceiną, ji 
t rumpai papasakojo A. Macei
nos biografiją ir pakvietė kun. 
dr. Jucevičių, filosofą, svečią 
iš Montrealio, skaityti pas
kaitą ..Istorija maceiniškojo 
Didžiojo Inkvizitoriaus inter
pretacijoje". Pranešėjas nag
rinėjo ir Dostojevskio Didžiojo 
Inkvizitoriaus legendą iš kny
gos Broliai Karamazovai, 
žvelgė ir į prof. A. Maceinos 
Didįjį Inkvizitorių,, pateikė sa
vo minčių bei išvadų, kurios 
klausytojus vertė susimąstyti, 
giliau pagalvoti apie Didžia
jame Inkvizitoriuje atsklei
džiamas problemas. 

Po to kelis muzikinius kū
rinius puikiai paskambino 

Be pavadinimo. Nuotr. .Juo/o Brazausko. $i nuotrauka — su daugybe kitų — bus eksponuojama 27-
ojoje kasmetinėje lietuviu fotografijos parodoj*-, kuri šįmet pavadinta ..Kompiuterinė fotografija". 
Parodos atidarymas bus penktadieni, lapkričio 27 d., Čiurlionio galerijoj*', •' mnimo eentre. .Joje da
lyvauja fotomenininkai iš Lietuvos ir šiapus Atlanto . Parodai baigiantis, geriausios nuotraukos, 
kaip ir praeityje, bus premijuojamos. 

kanklininkė Daiva Kimtytė, 
pedagogė Stasė Petersonienė 
kalbėjo apie A. Maceinos, ra
šiusio Antano Jasmanto var
du, poeziją. Pirmasis jo poe
zijos rinkinys Gruodas pasi
rodė 1965 m. J is buvo apdo
vanotas Lietuvių rašytojų 
draugijos premija. 

A. Maceina eilėraščius pra
dėjo kurti nuo 1942 m. Jo 
poezija ėjo iš rankų į rankas 
studentų tarpe dar nežinant, 
kas yra tas A. Jasmantas . Vi
soje A. Jasmanto poezijoje 
jaučiamas ryšys tarp Dievo ir 
žmogaus, kuris ypač nuosta
biai išsakomas Panaktinyje. 

1980 m. pasirodė kitas jo 
poezijos rinkinys Ir niekad ne 
namoliai, kur kalbama apie 
žmogų be tėvynės. St. Peter
sonienė savo A. Maceinos po
ezijos apžvalgą iliustravo ke
liais parinktais eilėraščiais. 
J i sakė, kad paprastume yra 
Jasmanto didybė. Apžvalgą 
baigė, cituodama lietuvių li
teratūros kritikų atsiliepi
mus apie A. Jasmanto poe
ziją. M. Putinas pabrėžė, kad 
A. Jasmanto poezija užima 
vietą tarp įspūdingiausių, 
turtingiausių mūsų litera
tūros kūrinių. 

Irena Šatienė vaizdžiai 
perteikė keletą A. Jasmanto 
eilėraščių. 

Dr. Kazys Ambrozaitis pri
siminė prof. dr. A. Maceiną 
įvairiais pažinties laikotar
piais, kai klausė vieną kursą 
V.D.U. Kaune. Pasakojo įs
pūdžius iš tų laikų ir pabrė
žė, kad prof. dr. A. Maceina 
komplikuotus dalykus dėstė 
aiškiai ir suprantamai. Pasa
kojo apie dr. A. Maceiną iš 
Tiubingeno un-to laikų, kai 
kartu dalyvavo ateitininkų 
veikloje. A. Maceina — ateiti
ninkų ideologijos skleidėjas 
ir Lietuvių fronto ideologas. 

Dr. K. Ambrozaitis ir vė
liau keletą kartų susitiko su 
profesoriumi Vokietijoje, su 
juo susirašinėjo. J i s skaitė 
prof. dr. A. Maceinos 1950-
1951 m. laiškų ištraukas, 
liečiančias daugiausia ateiti
ninkų veiklą, ..Ateities" žur
nalą, kurio redaktoriumi buvo 
dr. K. Ambrozaitis, ir LF bi
čiulių veiklą. 

Akademijos programą užbai
gė muz. M. Motekaitis. 

M. Remienė dėkojo pranešė
jams, programos atlikėjams ir 
visiem, atsilankiusiems į šį 
minėjimą: prisimindami prof. 
dr. A. Maceina kaip asmenį ir 
lietuvių kultūros kūrėją, se
miamės iš jo stiprybės. M. 
Remienė kvietė apžiūrėti pa
rodėlę, surengta Lituanistikos 
tyrimo studijų centro, kurioje 
buvo išdėstyto? A. Maceinos 
knygos ir laiškai iš Pasaulio 
lietuvių archyvo. 

Aldona Šmulkštienė 

Prof. Antano Maceinos minėjimo programos dalyviai. Iš kairės: Stasė Petersonienė, Manigirdas Mo
tekaitis, Marija Remienė, kun. dr. Feliksas Jucevičius, Irena Šatienė, dr. Kazys Ambrozaitis. 

,DAINAVA" VAŠINGTONE 

Šis ruduo Vašingtono lietu
vių gyveniman atnešė ne tik 
įdomių politinių įvykių — LR 
prezidento Valdo Adamkaus ir 
A. Adamkienės atsilankymą, 
bet ir kultūrinių renginių. Da
lį šių įvykių ir programų su
ruošė jauna LB Vašingtono 
skyriaus valdyba ir jos pirmi
ninkas Viktoras Nakas. Ši 
valdyba savo energija ir išra
dingumu džiugina visuomenę, 
o ypač klausytojus nudžiugino 
„Dainavos" vyrų okteto iš Či
kagos koncertas, kuris įvyko 
lapkričio 7 dieną. 

Tą vakarą j visiems pažįsta
mą Latvių salę Rockvile susi
rinko gausus būrys svečių, 
kad pirmą sykį išgirstų į Va
šingtoną atvykusį „Dainavos" 
vyrų muzikinį ansamblį. Va
karo programą pradėjo LB 
narė Nerija Orentiene, pasvei
kindama visus atvykusius ir 
pakviesdama ..Dainavą"1 pra
dėti koncertą Buvo miela ma
tyti, kai į scena įžygiavo septy
ni jauni dainininkai, tai: Liu
das Landsbergis, Audrius Po-
likaitis, Marius Polikaitis, Ta
das Stropus, Kastytis Šoliū-
nas, Marius Tijūnėlis, vadovas 
Darius Polikaitis ir akompa-
niatorius Vidas Neverauskas. 
Vašingtono bendruomene gau
siais plojimai.-- juos pasveikino 
ir ga! dar smarkiau ir su pa
sididžiavimu jiems pradėjo 
ploti, kai pamatė į scena išei
nantį Liudą Landsbergį, kuris 
ne tik gimė Vašingtone, bet ir 
tuose pačiuose latvių salės na

muose lankė lituanistinę mo
kyklą. Vėliau, per koncertą, 
pats Liudas mums apie tai pa
pasakojo. „Dainava" koncertą 
pradėjo skambia ir visiems 
žinoma „Kur tas kelelis" muz. 
T. Makačino daina. Pirmoje 
dalyje vyrų oktetas atliko pen
kiolika girdėtų ir negirdėtų 
dainų. Kiekvienoje dainoje jie 
atskleidė savo muzikalumą ir 
susidainavimą, o greitakalbės, 
kaip „Virve, virvele", „Geri vy
rai" ar „Rats ratą" susilaukė 
gausių plojimų. Susirinkę sve
čiai negalėjo atsidžiaugti šiuo 
jaunų vyrų ansambliu, kurie 
daugiausia dainavo a capela ir 
tarp dainų įpynė humoro, ku
ris padėjo glaudžiai ir šiltai 
bendrauti su klausytojais. 

Antroje dalyje „Dainava" 
dainavo dešimt dainų, kurių 
buvo dvi anglų kalba. Šios dai
nos „Hush, Somebody's Call-
ing My Name" ir „Shenan-
doah" buvo įdomiai Dariaus 
Polikaičio aranžuotos, ir jauni
mas, įsijausdamas ir gerai vai
dindamas, puikiai jas atliko. 
Šis dalies programą dar pa
įvairino ir suruoštas skaidrių 
montažas apie Dainavos sto
vyklą. Ansamblio vadovas ta
lentingasis Darius Polikaitis 
supažindino mus su šio mon
tažo esme ir papasakojo, kaip 
jis sukūrė ir žodžius parašė 
dainai, kurią pavadino „Dai
nava". Tad skaidrių montažą 
lydėjo šios dainos garsai. Žiū
rėdamas šį montažą, tikrai ga
lėjai jausti jaunimo meilę šiai 

stovyklai, ir kokią svarbią 
reikšmę ši stovykla yra gavu
si. Buvo tikrai jaudinantis mo
mentas, kai ekrane pasirodė 
ne tik šios mielos „Dainavos" 
stovyklos gražūs gamtos vaiz
dai, bet ir dr. Adolfas Darnu
sis, kur is kartu su Jadvyga 
Damušiene buvo šios stovyk
los pradininkai ir tikri tėvai 
visam jaunimui. Matėme ir dr. 
Vytą Vygantą, kurio jau nėra 
mūsų tarpe, tačiau jo išmintis, 
ištvermė ir stiprybė visuomet 
pasiliks su mumis. Rodyda
mas skaidres ir dainuodamas, 
vyrų oktetas, Dariui atliekant 
solo partiją ir akompanuojant 
Vidui Neverauskui, puikiai 
perdavė savo jausmus šiam 
lietuviškam kampeliui prie 
Spyglio ežero. Šį skaidrių 
montažą paruošė Liudas 
Landsbergis, Vytas Čiup-

linskas, Tomas Vasiliauskas ir 
Aras Norvilas. Visą aparatūrą 
tvarkė Vašingtono LB valdy
bos narys Darius Sužiedėlis. 

Po koncerto Nerija Orentie
ne LB vardu padėkojo „Dai
navos" oktetui už tokią gražią 
programą ir pakvietė visus pa
sisvečiuoti prie vaišių stalo, o 
Joana Orentaitė įteikė vado
vui Dariui Polikaičiui gėlių 
puokštę. Dar ilgai nesiskirstė 
svečiai, visiems buvo miela su
sitikti a r susipažinti su šiais 
šauniais jaunais vyrais, kurie 
randa laiko lietuviškai dainai 
ir muzikai. Linkime jiems dar 
ilgai savo dainavimu visus 
džiuginti. Vašingtono lietuviai 
sako: „ačiū, ačiū!" 

Elvyra Vodopalienė 

„Dainavos" - i oktetas. Iš kaires: vadovas Darius Polikaitis, Kastytis Soliūnas, Audrius Polikaitis, 
Manus T i j ū 11 • ' - Marius Polikaitis. Liudas Landsbergis ir Tadas Stropus. Nuotr. T. Landsbergienės 

• 
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Leidiniai 
ADOMO MICKEVIČIAUS JUBILIEJUI — 

NAUJI VERTIMAI 
Artėjant Adomo Mickevi

čiaus gimimo 200 metų pa
minėjimui (šių metų gruodžio 
mėn.), Lietuvos poetai, vertė
j a i sukruto į lietuvių kalbą 
versti iki šiol mažiau žinomą 
šio žymaus romantinės kryp
ties poeto kūrybą. Nors Vėli
nes, Poną Tadą, Konradą Va
lenrodą, Krymo sonetus, Gra
žiną, ki tus svarbiausius A. 
Mickevičiaus veikalus žymiai 
anksčiau j au buvo išvertę ir 
išleidę V. Mykolaitis-Putinas, 
Jus t inas Marcinkevičius, Eu
genijus Matuzevičius, Alfon
sas Maldonis, tačiau naujoji 
poetų ir vertėjų kar ta imasi 
naujų darbų, verčia Lietuvos 
ir išeivijos skaitytojams neži
nomus arba mažiau žinomus 
A. Mickevičiaus kūr inius . Kul
tūrinėje spaudoje pasirodė 
nauji Sigito Gedos, Vlado Šim
kaus , Algio Kalėdos, kitų ver
t imai . Susidomėjimo ir svar
stymų, net neigiamų atsilie
pimų sukėlė nauji Vytauto 
Bložės vertimai. Romantinių 
liaudies dainų scenas, kitą A. 
Mickevičiaus poeziją j is išver
tė arba, pasak paties vertėjo, 
— transkribavo savaip, roman
tinei poezijai svetimu Velribru 
(laisvomis eilėmis). 

Vertėjų darbą suaktyvino 
paskelbtas A. Mickevičiaus 
kūrinių vertėjų konkursas. 
kurio rezultatai paaiškės 
gruodžio mėnesį. 

Didelį darbą užsimojo Baltų 
lankų leidykla — iki šių metų 
pabaigos išversti ir išleisti, at
naujinti 1823 m. Vilniuje iš
spausdintą pirmąją A. Micke
vičiaus knygą Poezija. Joje su
dėti poeto sonetai, baladės, ro
mansai , nedidelės poemos.kita 
poezija bus dvikalbė — lietu
vių ir lenkų kalbomis. Šios 
knygos rengėjas — jaunas ir 
talentingas li teratūros tyrinė
tojas ir poetas Mindaugas 
Kvietkauskas sakė, kad būsi
mojoje knygoje skaitytojai ras 
nemažai į lietuvių kalbą iki 
šiol neišverstų kūrinių. Antai, 

ADOMAS MICKEVIČIUS 

bus sudėti pirmojoje A. Mic
kevičiaus knygoje buvę, bet 
sovietiniais laikais neleisti 
spausdinti su religine temati
ka susiję jo poezijos kūriniai. 
Greta žinomų A. Mickevičiaus 
poezijos vertėjų, šioje knygoje 
reiškiasi ir nauji. Tai pats šios 
knygos sudarytojas Mindau
gas Kvietkauskas, Vytautas 
Bložė, Judita Vaičiūnaitė ir 
kiti. 

Vienas iš rengiamos knygos 
vertėjų poetas Vladas Šimkus 
mielai sutiko Draugo šešta
dienio priedui pasiūlyti mūsų 
skaitytojams dar nežinomą, 
neseniai jo išverstos ir niekur 
nespausdintos A. Mickevi
čiaus mažos poemos Šaškės 
fragmentą. Atiduodamas jo 
rankraštį, V. Šimkus paiškino, 
kad Šaškės — tai būdingas de
dikacinio žanro kūrinys. Jame 
poetas Pranciškui Malevskiui 
ir kitiems jaunystės bičiu
liams „išdėsto" šaškių žaidimo 
taisykles — šmaikščiai ir iš
maningai, nevengdamas įvai
riausių istorinių, kultūrinių ir 
politinių aliuzijų. Pabaigą, ku
rios vertimą čia pateikiame, 
A. Mickevičius parašė vėliau 
ir kitokia tonacija. Ne draugus 
linksmindamas, o išgyvenda
mas nelaimingą meilę savo iš
rinktajai Marilei. 

Algimantas Antanas 
Naujokaitis 

BRITŲ KRITIKAS APIE VENCLOVOS 
POEZIJĄ 

Amerikos rašytojai ir kriti
kai gyvai tebesidomi Vidu
rio-Rytų Europos poezija, kuri 
jiems yra padariusi nemažą 
įtaką. The New York Revieiv of 
Books žurnale (rūgs. 22 d.) 
išspausdintame straipsnyje tai 
poezijai atstovauja trijų „išei
viu ir klajūnų" — lietuvio 
Tomo Venclovos, lenko Adamo 
Zagajewskio ir lenkiškai ra
šančio lietuvio Česlovo Milošo 
— naujos knygos anglų kalba. 
Jo autorius, britas Michael 
Scammel, yra Solženycino bio
grafijos autorius ir žymus 
žmogus tarptautinio P.E.N*. klu
bo veikloje. 

Venclovos poezijos rinkinys 
Viinter Dialogas (Žiemos Dia
logas), anot Scammei, rodo. 
kad šis poetas ne mažiau ais
tringai už Milašių ir Zaga-
jevvskį įsipareigojęs Europos 
kul tūrai . Jo išeities taškas. 
kaip ir jų, buvo Europos pasie
nis, šalis, kurios sienos keitėsi 
taip dažnai kaip ir Lenkijos, ir 
kurios pačiai gyvybei nuolat 
grasino sovietų imperializmas. 
Toji izoliacija padeda suprasti 
Venclovos aistringą prisiriši
mi) prie Europos klasikinės 
tradicijos ir jo intensyvų pra-
i.ties pajutimą. 

Scammel interpretuojamas 
Venclovos poetinis pasaulis 
primena Nekrošiau- Hamleto 
arkt ika Lietuvio literatūrinis 

klimatas esąs labai skirtingas 
nuo Milašiaus ir Zagajewskio. 
Kiek j is bebūtų atsidavęs kla
siškai formai, iš jo poemų 
dvelkia „niūrių Baltijos žiemų 
titnagas ir ledas, jos byloja 
apie šiaurę ir nepaprastas 
pastangas, kurių reikia, no
rint ištverti tokiame šaltyje". 

Vilnius, kaip ir Zagajevvskio 
Lvovas, pasak straipsnio auto
riaus, yra Vidurio Rytų Euro
pos negailestingai besikei
čiančių sienų ir išrautų likimų 

simbolis. Brutalūs likimo per
versmai ir jų iššauktos dile
mos yra šios Europos dalies 
intelektualų dalia. Istorija 
jiems niekad nesivystė lėtai, ji 
buvo smurtinga karų, okupa
cijų bei revoliucijų, Holokaus-
to ir Gulago žiaurumų seka, 
kurios neįmanoma ramiai ap
mąstyti. Kadangi tie intelek
tualai tebesistengia įpras
minti savo aršią, sudėtingą 
patirtį, jų kūryba įgauna 
aštrią primygtinumo ir ironi
jos briauną, kuri yra būdinga 
tai pasaulio daliai. Tai taip 
pat padeda suprasti, kodėl 
Milašius (ir Zagajewskis bei 
Venclova) taip labai pabrėžia 
individo konkrečios patirties 
svarbą — rašo Scammel. 

Žiema, anot jo, yra Venclo
vos nerimastingo nepasitenki
nimo metų laikas — jos ledi-

ŠAŠKĖS 
(Fragmentas) 

Pranciškui Malevskiui 

O tu, valdove mano troškimų slapčiausių, 
Kurios vardą net sau aš ištarti bijau, 
Kai tau savo ramybę pralošiau iš karto, 
Patikėki, man šaškių žaidimas apkarto. 
Man atleiski ne vieną žioplystę ir klaidą — 
/ šaškes tu žiūrėjai, aš į tavo veidą; 
Mielą veidą regėti trokšdamas per amžius 
Ir prarasdamas amžiams, aš tada vos tramdžiaus, 
Priešingiausios galybės širdyje man plakės, 
Balo ir kaito skruostai ir liepsnojo akys. 
Tačiau nereikalingų jausmų neparodžiau. 
Atodūsį užgniaužiau, nepratariau žodžio. 
Supratau, kad likimas, kurs tave iškėlė, 
Atėmė man menkiausią vilties kibirkštėlę! 
Tebūnie, neišgirsi tu skundo giliausio. 
Bet menu — juk nuo mūsų atmintis nepriklauso — 
Paskutinį žaidimą, laimės dieną brangią; 
Mano šaškės ir aš neišvengėm žabangų. 
Ir ant mano staliuko lentoj po senovei 
Kartu ir laimėtojai ir belaisviai stovi. 
Pabandžiau kartą šaškėm kiek prasiblaškyti, 
Tačiau sau nebeleisiu daugiau to daryti, 
Nes pati mano celėn tada nusileidai 
Ir nutraukto žaidimo atnaujint neleidai. 

Pranciškau, gal tikėsi, gal tiktai užjausi, 
Gal klejonė tai buvo, gal dvasia aukščiausia; 
Šito savęs neklausiau, ką nori galvoki, 
Tik turiu apsakyti regėjimą tokį. 
Juk atsimeni mano praradimus juodus, 
Kada jos nebetekęs, be jūsų paguodos 
Kambary kaip vienuolis turėjau sėdėti, 
Naktimis negalėdamas bluosto sudėti. 
Ir tada vieną kartą, baigiant lempai degti, 
Prasiskyrė šešėliai, traukdamies į naktį, 
Sujuko mano mintys ir akys aptemo — 
Ogi spindintis angelas leidžias į žemę. 
Dieve, jos veidas! Baltas kaip atšvaitas ryto, 
Plaukai spindulių pluoštu ant kaklo užkritę, 
Kaip suknia debesėlis ją gaubė šilkinis, 
Raudonavo raišteliai ant josios krūtinės; 
Tarsi tave matyčiau, ją aiškiai regėjau, 
Tokią pat kaip kadaise, tiktai ne tokie jau 

Spinduliai nuo jos sklido, buvo gal truputį 
Dieviškesnė —gražesnė juk negali būti. 
Paskui tyliai tyliausiai prie šaškių priėjo. 
Kaip aš į ją žiūrėjau! Žvilgsniai susiliejo; 
Taip arti veidai buvo mudviejų, ir širdys 
Taip arti — tiktai šaškių staliuko atskirtos. 

Nuo tada jau ne kartą, ačiū Tau, Kūrėjau, 
Šį nuostabų stebuklą paryčiais regėjau. 
Prie staliuko prieina, skleidžia šviesą skaisčią, 
Tačiau nori, kad nieko lentoje nekeisčiau. 
Išrikiuota dievybės, armija sustingo, 
Ir nereikia jos liesti ranka nuodėminga. 
Nuo tada manęs šaškės daugiau nebetraukia. 
Jeigu žaisi, Pranciškau, mano mielas drauge, 
Tik tarp savo bičiulių pasirink varžovą, 
Tačiau niekada deivių nekvieski į kovą. 
Diomedas, sužeidęs kadais Kiterietę, 
Negarbingai turėjo padėt savo ietį. 
O aš, seniau linksmybe garsėjęs tarp vyrų, 
Dabar liūdnas rašau jums pamokslą įkyrų. 

1819-1822 
Vertė Vladas Šimkus 

NAUJOS JONO MEKO KNYGOS 
Užsimojusi išleisti svarbiau

sias Lietuvos nacionalinės 
premijos laureato, Kauno Vy
tauto Didžiojo universiteto 
menų garbės daktaro, avan
gardinio kino „guru" Jono Me
ko svarbiausias knygas, Vil
niaus „Baltų lankų" leidykla 
skaitytojams pernai jau patei
kė dvi — ese Laiškai iš niekur 
ir į vieną knygą sudėtas Sėme-
niškių idiles ir Reminiscensi-
jas. 

Spalio mėnesiui baigiantis, 
Menininkų rūmuose (Vilniaus 
Rotušėje) visuomenei buvo 
pristatytos iš karto dar dvi 
minėtos leidyklos išleistos 
Jono Meko knygos — stambi, 
paties autoriaus apipavidalin
ta poezijos rinktinė Dienų 
raštai ir publicistika Trys 
draugai. 

Dvi pirmosios knygos buvo 
greitai išpirktos. Skaitytojus, 
be abejo, sudomins ir šios nau
josios. 

niame glėbyje „tūno" visa poe
to knyga. Jos svarbioji, vardu 
nepaminėta, tema yra egzilis 
— tremtis. Ši tema iškal
bingiausiai išreikšta „puikio
je" poemoje „Ruduo Kopenha
goje". Tai skausmu persunkta 
elegija apie kar tų nutolimo 
skonį, būnant taip art i prie 
gimtinės. Kopenhaga irgi bal
tiškas miestas, jo neoklasiški 
pastatai ir pajūrio klimatas 
Venclovai atrodo ir pažįsta
mas, ir svetimas — visa tai 
poetui primena Lietuvą. 

Scammel pagiria Venclovos 
poemų vertėją, jo buvusią stu
dentę, Dianą Senechal už jos 
sugebėjimą sklandžiai išly
ginti „gumbuotus ir margus 
lietuviškus išsireiškimus". (At
rodo, kad krit ikas įsivaiz
duoja lietuvių kalbą, kaip 
gumbuotą seno medžio šaką.) 
Bet britas įžiūri ir „neigia
mą" Venclovos draugo Josifo 
Brodskio įtaką vertėjai, kai 
aiškumas ir prasmė paaukoja
mi, norint bet kokia kaina at
kurti originalo rimų struk
tūrą ir metriką. 
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Kuo jos ypatingos? Dienų 
raštai — tai niekur neskelbti 
J. Meko eilėraščiai, atsklei
džiantys visą savitą poeto kū
rybos raidą — nuo pirmųjų, 
dar 1938 m. parašytų eilėraš
čių iki pastarųjų metų. „Nu
tariau spausdinti viską, nuo 
pat pradžios, nuo vaikystės, 
dienoraštiniu principu, daug 
nesirūpindamas apie „gry

ną" poeziją. Priimkite šitą 
knygą kaip draugišką pasida
linimą. Mes einam ir einam, ir 
einam. Iš kažkur, į kažkur. 
Tai taip ir žiūrėkit, ar skaity
kit šitą tomelį: čia mano ke
lionė per gyvenimą", — rašo J. 
Mekas žodyje skaitytojams. 

Antroji Jono Meko parengta 
knyga — Trys draugai įdomi 
tuo, kad ji niekur nebuvo 
išleista, tik Japonijoje. Taigi, 
tai bus pirmoji knyga Lietu
voje, plačiau nušviečianti trijų 
draugų, trijų garsenybių as
menybes ir veiklą — Fluxus 
meninio judėjimo pradininko 
Jurgio Mačiūno, garsiausio 
The Beatles nario John Lenon 
ir Yoko Ono, kuri atvedė John 
į Fluxus ir tiesiogiai dalyvavo 
formuojantis šiam judėjimui 
— tiek savo kūryba, tiek drau
gaudama su Jurgiu Mačiūnu. 
Išryškėja ir kitas, ketvirtas 
šios knygos veikėjas — pats 
autorius Jonas Mekas, jo bi
čiulystė su tais trimis drau
gais ir bendra veikla. 

Knygoje ne tik Jono Meko, 
Hollis Melton, Richard Fore-
man tekstai, bet ir Yoko Ono, 
Jurgio Mačiūno susirašinėji
mai su Jonu Meku, Fluxus 
pradininko unikalūs projektai, 
dokumentai, užrašai, pokal
biai, laiškai. Daug ką sužino

sime iš šios knygos, net ir tai, 
kad t iek Yoko Ono, tiek John 
Lennon kūrė įdomius, avan
gardinius filmus, tarėsi , klau
sė Jono Meko nuomonės, pata
rimų. Rašomaka ip Jurgis Ma
čiūnas kūrė menininkų koope
ra tyvus , New York SoHo ra
joną. Įdomūs, atskleidžiantys 
paskut inius J . Mačiūno gyve
nimo mėnesius Jono Meko die
noraščių fragmentai. 

Menotyrininko Alfonso An
driuškevičiaus knygų prista
tyme išsakyta nuomone, kny
ga Trys draugai vertinga ir 
įdomi dar ir tuo, kad, būda
mas t a rp knygos herojų, su 
ja is ar t imai bendraudamas, 
au tor ius mato ir pat ir ia labai 
daug, į herojus knygoje žvel
gia ne iš šalies, o būdamas 
t a rp jų, todėl knyga atveria 
naujus bruožus, skirtingai nuo 
kitų šia tema rašiusių autorių. 
Todėl knyga atveria ypatingą, 
da r nežinomą erdvę, herojus, 
jų gyvenimą ir veiklą nušvie
čia, aprašo iš kelių perspek
tyvų. 

Abi knygos gausiai iliustruo
tos nuotraukomis, kadrais iš 
J . Meko filmų, visų trijų, o, 
t iksl iau — visų keturių — 
knygos veikėjų piešiniais, ran
kraščiais , laiškais, pasikal
bėjimais. 

Knygų aptarime dalyvavo ir 
kalbėjo iš JAV į Vilnių t rum
pam atvykęs Jurgio Mačiūno 
bičiulis ir talkininkas Almus 
Šalčius (apie jį irgi nemažai 
rašoma knygoje Trys draugai), 
o ta ip pat Vilniuje dabar gyve
nan t i s ir su Jurgiu Mačiūnu 
bendradarbiavęs Algirdas Ka-
nauka . Apie bendravimą su 
Ju rg iu Mačiūnu, susirašinė
j imą su juo anais, sovietiniais 
laikais knygų pristatyme pa
pasakojo Seimo pirmininkas 
Vytau tas Landsbergis. 

Knygos Trys draugai apta
rimą papildė, pagyvino paro
dytas naujas Jono Meko kino 
filmas apie šios knygos hero
jus „Su gimtadieniu, John" 
(Happy Birthday to John Len
non). 

Alg imantas A n t a n a s 
Naujokai t i s 

KELMĖS KRAŠTAS 
JURGIS GIMBUTAS 

Anot kritiko, savo senatvėje 
Milošas sugebėjo atrasti pa
guodos praeities išmintyje, po
etinėje tradicijoje be atvangos 
ieškodamas vilties ir užti
krinimo ženklų. Bet jaunes
nieji poetai Venclova ir Zaga-
jewskis, dar per daug jaučia 
praeities spaudimą, jiems isto
rija nežada pastovumo ar lai
mės. J ų asmeniškos kelionės 

Kelmės kraštas. Straipsnių 
rinkinys. Vilnius: leidykla „At-
kula", 1997; 460 psl. iliustruo
ta; 1000 egz. Atsakingasis sek
retorius Algimantas Krutkevi-
čius, mokslinė redaktorė Vida 
Girininkienė. Išleista Kelmės 
savivaldybės lėšomis. 

Šioje knygoje daug daugiau 
žinių negu dabartinio Kel
mės rajono istorija ir proi-
storė. Pagrindinis knygos au
torius — Užvenčio mokytojas 
ir muziejininkas Vaclovas 
Rimkus. J i s jau nuo 1946 
metų kaupė rankraščius ir ki
tokią medžiagą. Rimkaus dar
bas padalintas į 23 mažus 

tebesitęs, bet bus labai skir
tingos nuo šiose knygose ap
rašytų odisėjų — užbaigia 
savo straipsnį britų kritikas. 
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straipsnius. Kiti septyni auto
riai parašė 8 straipsnius. Kny
ga padalinta į 4 dalis: Istorijos 
vingiais; Miestai, miesteliai, 
arai: Iš kultūrinio gyvenimo; 
Priedai. Pridėtas Kelmės rajo
no paminklų žemėlapis. 

Profesoriaus Mykolo Michel-
berto gana detali archeologinė 
apžvalga panaši į kitų Lietu
vos vietų: tai baltų, vėliau lie
tuvių medžiotojai, žemdirbiai, 
pirkliai (su Romos imperija), 
jų laidojimo būdai. Atrodo, 
kad tas straipsnis parašytas 
dar sovietiniais laikais, nes 
yra tokių sovietizmų, kaip res
publika, prieš mūsų erą. Įdė
tos 7 iliustracijos. 

Vaclovas Rimkus rašo apie 
revoliucijas Lietuvoje XDC am
žiuje, knygnešius, lietuviškas 
mokyklas, XX amžiaus karus 
ir okupacijas. Yra /.inoma. kad 

Poetas Justinas Marcinkevičius su 
niuje. Nuotr. Eltos 

gerbėjomis kūrybos vakare Nacionaliniame dramos teatre. Vi l -

Užvenčio kaimo mokykloje 
1811 m. buvo mokoma žemai
t iškai skaityti ir katekizmo. 

Tytuvėnuose veikė populia
rus pensionas, kur iame 1834-
1835 m. mokėsi 49 mergaitės. 
Rusijos valdžia Žemaičių vys
kupijoje 1841 m. leido mo
kyti vaikus lietuviškai rašyti, 
steigti parapines mokyklas, jei 
jose bus mokoma ir rusų kal
bos. Po 1863 m. sukilimo ca
rinė valdžia vysk. M. Va
lančiaus įkurtas nevaidinęs 
mokyklas uždarė. Straipsnyje 
daugiau mažai žinomų faktų. 

Trys V. Rimkaus straipsniai 
apie 1940-1989 metų okupaci
jas informatyvūs detalėmis ir 
k i tur nematytomis nuotrauko
mis, iš viso 77 puslapiai. 
Trumpai , bet konkrečiais fak
tais ir vietinėmis nuotrauko
mis iliustruoti „Nepamirštami 
metai" 1988-1990. 

Kelmės krašte daug plačiai 
žinomų miestelių. Atskiri 
straipsneliai skirti Verpanai, 
Kražiams, Tytuvėnams, Už
venčiui, Vaiguvai, Lioliams ir, 
žinoma, pačiam Kelmės mies
tui . I r juos paraše V. Rimkus. 
Knygos viršelyje išspausdin
tos septynių vietovių fotografi
jos. Vidmantas Lopeta rašo 
apie Putvinskių Šilo Pavėžu-
pio ir Graužikų dvarus. 

„Iš kultūrinio gyvenimo* da
lyje trys straipsniai apie dailę, 
muzikavimą ir kaimišką tea
tre . Naujiena kraštotyrinėje 
literatūroje yra V. Rimkaus 
sudaryta išsami chronologinė 
lentelė nuo 1251 iki 1995 m. 
sausio mėnesio, iš viso 14 pus
lapių Tokia knyga turės dide
lę paklausą ir jai nepakaks to 
mažo tiražo. 


