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Aštuonioliktoji
šventė
Kultūra, anot filosofų, tai
medis, kurį maitina žemė, gir
do lietus, vaišina saulė, gaivi
na oras. Kultūra paliečia tau
tas ir kiekvieną žmogų. Lai
kas bėga. Su jo tėkme keičiasi
žmonija. Okupacija, tremtis,
karai paveikia kultūros for
mas. Mūsų krašto kultūra ir
tautinis kūrybinis menas ski
riasi nuo išeivijon patekusių
lietuvių. T a u t a išgyveno dva
sinę ir kultūrinę okupacijos
priespaudą, o išeivijos kultūrą
paveikė svetimas kraštas. Ta
čiau išeivijos kultūra reiškėsi
ir tebesireiškia atskiruose in
dividuose. Tie individai ati
duoda savo jėgas kūrybai ir
laukia auditorijos. Išeivijoje
kultūrininkų darbo įnašas į
lietuvišką gyvenimą ir lietu
vybės išlikimą buvo ir yra
reikšmingas. Išeivijos kultū
rinis gyvenimas, tikimės, dar
gyviau sužydės, kai dabar vis
labiau įsijungia didesnis tau
tiečių ir kultūrininkų skaičius
iš Lietuvos. Atsiranda galimvbė kultūrininkus atsikvies

ti iš tėvynės. Ateities kartos
studijuos, iškels išeivijos kul
tūrinį išlikimą ir jo reikšmę
svetimame krašte.
JAV LB Kultūros taryba j a u
aštuonioliktąjį kartą pažymės
mūsų iškilius kultūros kū
rėjus atitinkamais žymenimis,
o Lietuvių fondas — pini
ginėmis dovanomis. Šiais me
tais Lietuvių fondas yra pas
kyręs po 1,000 dolerių pen
kioms premijoms: dailės, mu
zikos, radijo, žurnalisto-spau-'
dos darbuotojo ir lituanistinės
mokyklos. Buvo sudarytos ko
misijos premijuotiems kūrė
j a m s parinkti: dailės premijai
— pirm. Daiva Karužaitė,
Vanda Aleknienė, Juozas MieIiulis, Regina J a u t o k a i t ė ir J u 
lija Gylienė; muziko — pirm.
Leonardas Šimutis, PHD, Lo
reta Venclauskienė, P H D ir
Kazys Skaisgirys; radijo —
pirm. Julija Dantienė, Vytas
Maciūnas ir Raimonda Rūkšienė; žurnalisto — pirm.
Rūta Šakienė, P r a n a s Maželis
ir Pranas Visvydas; lituanis
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premijų
tinės mokyklos — LB Švie
timo taryba, pirm. Regina
"Kučienė.
Aštuonioliktoji Premijų šven
tė vyks St. Petersburg. Flori
doje,
lapkričio
18
d.,
šeštadienį, 5 vai. p.p. Šventę
globoja Floridos LB apygarda,
pirm. Algirdas Dūda. Akade
mijos meninę dalį atliks muzi
ko Dariaus Polikaičio vyrų ok
tetas iš Čikagos. Bus iškil
mingas premijų įteikimas ir
laureatų žodis bei sveikini
mai. Šventei vadovaus Angelė
Karnienė.
Šiais metais sveikinsime:
Karolį Milkovaitį, Magdaleną
Stankūnienę, Vytautą Volertą, Vytautą Strolią ir Čikagos
Lituanistinę mokyklą.
JAV Lietuvių Bendruomenė
ir Lietuvių fondas yra kul
tūros darbų rėmėjai. Sveiki
name laureatus ir didžiuoja
mės jų pasiektais laimėjimais.
Kurkite ir gyvuokite!
Marija Kemienė
JAV LB Kultūros tarybos
pirmininkė

Karoliui Milkovaičiui —
žurnalisto
premija
Kasmet yra skiriamos įvai ganizavo priešgaisrinės
ir
rios premijos pažymėti nusi priešlėktuvinės apsaugos pa
pelniusius
asmenis,
kurie galbinius savanorių vienetus,
daug dirba, kad išeivijoje iš savo parašu tvirtindamas, kad
laikytumėme lietuvišką tau jie neva reikalingi Kauno
tinį susipratimą ir tautinę miestui apsaugoti nuo bombų
kultūrą.
Premijas
skirsto sukeltų gaisrų. Tie vienetai iš
Įvairios komisijos, sudarytos esmės nebuvo reikalingi, bet
JAV LB Kultūros tarybos, o jų nariai buvo atleisti nuo vi
premijas finansuoja Lietuvių sokių, vokiečių įvestų, karo
fondas.
prievolių. Būdamas j a u t r u s
Šiais metais žurnalisto pre bombų sukeltų gaisrų pavojui,
mija buvo paskirta žurna vokiečių policijos vadas daž
listui, visuomenininkui, poe niausiai tuos sąrašus patvir
tui, redaktoriui Karoliui Mil tindavo. Kad vokiečiai neiš
tos
priešvokiškos
kovaičiui. Žurnalisto premijai aiškintų
veiklos.
K.
Milkovaitis
organi
asmenį parinkti ir premiją
zavo
viešus
ugniagesybos
pra
paskirti JAV LB Kultūros ta
timus
ir
skaitė
tomis
temomis
ryba sudarė komisiją Los An
geles, CA. kuriai pirmininka paskaitas. Nuo prievolių at
vo Rūta Šakienė, o nariais leistiesiems buvo jo p a r a š u
išduodami pažymėjimai. Tuo
buvo P r a n a s Visvydas ir Pra
būdu K. Milkovaitis apsaugojo
nas Maželis.
apie 250 kauniečių nuo vo
Dažnai pagalvojame, kas tie kiškų prievolių.
žmonės, kurie gauna premijas
1943-1944 m. K. Milkovaitis
ir kodėl j a s gauna. Tačiau
žmonės, kurie gauna premi buvo Policijos žurnalo ugnia
jas, yra tokie pat, kaip ir visi, gesybos dalies redaktorius.
tik jie daug daugiau dirba, au Žurnalo vyriausias redakto
koja savo sugebėjimus, laiką, rius buvo Bronius Kviklys.
Prie Kauno priartėjus fron
kad lietuviška išeivija išliktų
tui, K. Milkovaičių šeima pasi
gyvaKarolis Milkovaitis gimė traukė į Palangą, k u r gyveno
1915 m. Pilviškiuose, Vilka Milkovaitienės tėvai. 1944 m.
viškio apskrityje. Čia lankė spalio 9 d. per Klaipėdą, Ne
pradžios mokyklą. Nutrauktą ringą su žmona ir mažamete
viduriniosios mokyklos moks dukrele, K. Milkovaitis pasi
lą (nuo 1941 iki 1944 m.) tęsė traukė į Vokietiją.
Po karo Vokietijoje Milko
Kaune, tuo metu veikusiame
Suaugusiųjų institute, bet, ka vaičių šeima atsidūrė britų zo
ro veiksmams priartėjus, tu noje, Rendsburgo lietuvių ir
estų pabėgėlių stovykloje. Čia
rėjo iš 6 klases pasitraukti.
Nuo 1936 iki 1938 m. buvo K. Milkovaitis buvo stovyklos
puskarininkis ir karo radijo komendantas. Persikėlęs į
telegrafini n kas 9 pėstininkų Liubecko lietuvių, latvių, len
pulke ir Ryšių batalione. Nuo kų pabėgėlių stovyklą, buvo
1940 iki 1944 m. tarnavo Kau jos komendantu ir Lietuvių
no miesto Priešgaisrinėje ap Bendruomenės komiteto pir
saugoje
kapitono
laipsniu. mininku. Vėliau dirbo UNRToms pareigoms pasiruošė, RA sandelio vedėju.
baigdamas ugniagesybos ir
priešlėktuvinės apsaugos va
du kursus bei vidaus degimo
variklių mechanikų kursus.
Būdamas tose pareigose, or

1950 m Milkovaičių šeima
emigravo j JAV ir apsigyve
no Čikagoje, kur K. Milkovai
tis baigė Helmont technikos
mokyklą ir Allied technikos

Žurn. Karolis Milkovaitis.
institute pramoninę inžine
riją.
Nors uždirbdamas šeimai
duoną, Karolis
Milkovaitis
taip pat plačiai reiškėsi vi
suomeninėje veikloje. Jis buvo
Lietuvių t a u t i n ė s
sąjungos
Čikagos skyriaus pirmininkas,
nuo 1976 m: iki 1987 m. (ketu
rias kadencijas) Lietuvos Šau
lių sąjungos tremtyje pirmi
ninkas ir garbes narys. Lietu
vių karių veteranų „Ramove"
sąjungos garbes narys, nuo
1983 iki 1987 m. V a s a r i o
16-tosios gimnazijos. Vokieti
joje, rėmimo ir išlaikymo cen
trinio PLB komiteto pirminin
kas. Tuo metu
komitetas
surinko apie 54,000 dolerių
gimnazijai paremti, išsiuntė
28 siuntas įvairių knygų ir
apie 10 muzikos instrumentų
gimnazijos orkestrui.
Karolis Milkovaitis 19781979 m. buvo tuomet vieninte
lio išeivijoje Romo Kalantos
paminklo statymo sumanyto
jas ir statybos darbų vykdyto
jas Čikagoje. Jis priklausė
daugybei komitetų, tai Či
kagos J a u n i m o centro tarybos
narys. Draugo dienraščio iš
laikymo renginių komiteto vi
cepirmininkas. Laisvės Kovų
paminklu ('įkagoje globo.- ko
mitetu nary.-. I,ai-vcs kovu pa
minklo atnaujinimo komiteto
pirmininkąlyncrnin pro'

Čikagos lituanistinė mokykla šių, 2000-2001, mokslo metų pradžioje.
Stasio Dirmanto pagerbimo
komiteto sekretorius ir biogra
fas periodikoje, prel. dr. Juozo
Prunskio pagerbimo komiteto
pirmininkas, kun. dr. Jono Borevičiaus pagerbimo komiteto
pirmininkas, kun. dr. Vytauto
Bagdanavičiaus
pagerbimo
komiteto narys, gen. št. pulk.
Karolio Dabulevičiaus pager
bimo komiteto pirmininkas ir
daugelio kitų renginių bei ko
mitetų pirmininkas ar narys,
dažnas įvairių švenčių, minė
jimų
pasKaitininkas.
Nuo
1970 m. Lietuvių žurnalistų
sąjungos narys, nuo 1991 m.
centro valdybos vicepirminin
kas, nuo 1995 m. Lietuvių
žurnalistų sąjungos pirminin
kas. Nuo 2000 m. pradžios
Lietuvių rašytojų draugijos
narys.
Karolis Milkovaitis išleidęs
4 knygas ir ruošia penktą. Tai
trys eilėraščių knygos: Ledi
nės kregždės
— 1983 m.
Čikaga, Saulėtekių
upės —
1984 m. Čikaga.
Akimirkų
amžinybės 1991 m. Kaune, ir
romanas, išleistas 1990 m.
Kaune — Slibinų miške.
K.
Milkovaitis
reiškiasi
įvairioje lietuviškoje periodi
koje jau nuo 1932 m. Lietu
voje, paskui Vokietijoje ir
Amerikoje. Be tikrosios pa
vardės dažnai pasirašydamas
Sūduvos Juliaus ir J. Pušinio
slapyvardžiais.
Negalima užmiršti vieno la
bai didelio, daug laiko ir su
gebėjimų atimančio K. Milkovaičio darbo — tai Pensininko
žurnalas. K. Milkovaitis tą
žurnalą įkūrė. Pradžioje, prieš
17 metų. tai buvo kelių pusla
pių žiniaraštis, kol po dvejų
metų, 1985 m., išaugo į svarų
žurnalą, kurį jis redagavo ir
redaguoja, didesnę dalį pats
prirašydamas. Pensininko žur
nalo vardas truputėlį klaidina
žmones. Reikia pastebėti, kad
šį žurnalą mėgsta skaityti
įvairaus amžiaus skaitytojai.
ne tik pensininkai. Kiekvienas
j a m e randa ką nors įdomaus
ir sau pritaikomo. Žurnalamielai skaitomas ne tik Ame
rikoje, bet ir Kanadoje. Pietų
Amerikoje. Australijoje, Vokie
tijoje, labai mėgstamas Lietu
voje.
J a u daug metų Pensininko
redaktorius K. Milkovaitis gy
vena Yorba Linda CA., o ad
ministracija ir leidėjai — Či
kagoje. Dideli nuostoliai ap
sunkina bendrą darbą, tačiau,
prie gerų norų ir gerai visiems
sugyvenant, visi sunkumai
nugalimi. Tikime, kad K. Mil
kovaitis dar :!::.n redaguos
Pensininką.
Rinite' 1 J a s a i t i e n e

Čikagos lit. mokyklai
paskirta švietimo
premija
Čikagos lituanistine mokyk
la 'ČLM j yra mokymo įstaiga,
kurioje dirba bendraminčiai
žmones. Mokykla — tai ne
vien pastatas ar vieta — visų
pirma, mokykla — tai vaikai
ir mokytojai.
Šeštadieninėje
lietuviškoje
mokykloje viena užduočių yra
lietuviškos dvasios ugdymas ir
lietuviškųjų
tradicijų
puo
selėjimas.
Tik
tautiškai
stiprūs vaikai išauga į tau
tiškai stiprius suaugusiuosius
ir sukuria stiprią lietuvišką
bendruomenę.
' Čikagos lituanistinė mokyk
la įkurta 1992 metais, rugsėjo
mėnesį. Trijų mokyklų tėvų
komitetai nusprendė sujungti
Čikagos mieste veikiančias li
tuanistines mokyklas dėl ma
žėjančio mokinių skaičiaus.
Čikagos aukštesnioji lituanis
tinė mokykla, Dariaus-Girėno
pradinė bei Kristijono Done
laičio aukštesnioji ir pradine
susijungė į vieną Čikagos li
tuanistinę mokyklą.
Tėvų komitetą sudaro 4 ar 6
tėvai. Šių metų tėvų komiteto
pirmininkai — Jonas Butauskas ir Erika Brooks. Visus
aštuonerius metus Virginija
Bužėnienė. mokyklos dabar
tinė administratore, dirba kas
šeštadienį.
Tėvų komitetas
pakvietė
Jūratę Dovilienę vadovauti
susijungusiai
mokyklai. Ji
pasiliko mokyklos direktore
visus devynerius metus. Su
mokyklos
administraciniais
darbais padėjo mokyklos ad
ministratore ir direktorės pa
vaduotoja. Administratorėmis
buvo: Daina Dumbnene (5 me
tus), o šiuo metu Virginija
Bužėnienė (antrus metus).
1994 metais pakvietėme Ma
rytę Utz tvarkos administra
tore. Ji prižiūrėjo vaikų elgesį
pertraukų metu. rūpinosi, kad
mokiniai tvarkingai rengtųsi
ir prideramai elgtųsi. Šiais
metais direktorės pavaduotoja
-utiko dirbti Laima Apanavičiene.
ČLM nuomoja tėvų jėzuitų
pastatą Čikagos Jaunimo cen
tre. Naudojami ir seno. ir nau
jo pastato kambariai. 19941995 metais mokykla atidarė
ČLM biblioteką. Pirmoji bib
liotekininkė. Vakare Valai
tienė, penkerius metus pri
žiūrėjo knygas ir ruošė kasme
tinius skaitymo konkursus.
Paskutiniuosius dvejus metus
biblioteką tvarko ir prižiūri
Dainora Bahutavičienė. Ia
pnd» <ia Ilona Garkovičiute.

ČLM pamokos vyksta šeš
t a d i e n i a i s nuo 8:30 vai. ryto
iki 1 vai. po pietų. Kiekviena
p r a d i n ė s mokyklos pamoka tę
siasi 20-30 minučių, o pietų
p e r t r a u k a 20 minučių. Aukš
tesniosios mokyklos 6 pamo
kos tęsiasi t a r p 40 ir 30 mi
nučių, o pietų p e r t r a u k a 30
minučių. Mokslo metai prasi
deda pirmą rugsėjo šeštadienį
po Darbo dienos ir baigiasi
šeštadienį prieš Kapu puošimo
dieną. Iš viso mokiniai lanko
p a m o k a s 33 š e š t a c nius.
Mokykloje veikia 14 klasių:
kiškių darželis, vaikų ratelis, .
darželis, p i r m a s , a n t r a s , tre
čias, k e t v i r t a s , penktas ir
šeštas skyrius: septinta, aš
t u n t a , devinta
ir dešimta
klasė. Lietuviškai besimokan
čių vaikų k l a s ė veikė septy
nerius m e t u s , s u a u g u s i ų dve
j u s m e t u s . Mokiniai, baigę 6
skyrius, g a u n a lankymo pa
žymėjimą, o. baigę visus 10
metų — baigimo atestatą. Bai
gę 10 klasių ir gavę baigimo
a t e s t a t ą , mokiniai gali gauti
kreditą amerikiečių gimnazi
joje a r universitete už užsienio
kalbos mokėjimą.
1992-1993 m. m. ČLM mo
kyklą l a n k ė 140 mokinių; vė
liau mokinių skaičius mažėjo,
o 1998-1999 pradėjo didėti.
2000-2001 mokslo metais į
ČLM užsiregistravo arti 200
mokinių. Mokyklą taip pat
lanko vis daugėjantis skaičius
atvykstančių iš Lietuvos. Ke
lis paskutiniuosius metus mo
kykloje išryškėjo svari moki
nių, atvykusių iš Lietuvos,
p e r s v a r a . Šiuo metu jie sudaro
apie 85 proc. visų mokyklos
mokinių.
ČLM moko 32 mokytojai.
Prie mokytojų prisideda ir
spaudos a d m i n i s t r a t o r i u s —
J u o z a s Plačas. muzikos paly
da — Evelina Karaliene ir Rosita
Strazdienė,
biblioteki
ninkė — Dainora Bahutavi
čienė, jos padėjėja Ilona Garkevičiūtė. dainavimo mokytoja
— Dalia Gedvilienė, dvasinio
auklėjimo ses. Laimute Kabišaitytė ir ses. Ramute Nauja
lytė, tautodailės — Daiva Blazulionienė. programų koordi
n a t o r i u s A n t a n a s Rašymas,
s e k r e t o r e ir pagalbine mokyto
ja Violeta Juroniene. pagal
bine mokytoja Violeta Jokubaviciene.
2000-2001
metais
pradžios mokykloje dirba šie
mokytojai: kiškių ratelį moko
Silvija E g l y n a i t e ir Rasa Za
k a r a u s k i e n e , vaikų ratelį —
Birute T a m u l y n a i t e ir Au-

D. Badarienės nuot.MiV, .
dronė Survilienė, darželį —
Jolanta G u d e n a i t ė . Violeta Einikienė. L a i m a Kataržienė ir
Jolana Valaitienė. 1 sk. —
Giedre Starinškienė. 2 sk. —
Renata Butauskienė. 3 sk. —
Loreta Sabeckienė, 4 sk. — Vi
lija Aukštuolienė, 5 sk. — Ro
landa Varnauskiene, 6 sk. Vir
ginija Melone, tautinius šo
kius — Nijole Pupienė ir
Onutė Cvilikienė.
Aukštesniojoje Hedvina Dai
nienė moko geografiją ir gro
žinį skaitymą. Rūta Jautokienė — lietuvių kalbą ir
grožinį skaitymą, Laima Apanavičienė — lietuvių kalbą.
Vida Baliutavičiene — isto
riją, Jolanta Buzinauskytė —
lietuvių literatūra, Virginija
Dargis — t a u t i n i u s šokius.
ČLM per 9 metus mokė šie
mokytojai: Adomaitytė"* ses.
Aušra; Andrejevienė Jolanta:
Apanavičienė Laima; Aukš
tuolienė Vilija: Aušra Valdas
(liut. kun.); Aušrienė Nora:
Baliutavičiene Vida; Bielskus
Mindaugas: Blazulionienė Dai
va; Blekienė Reda: BrooksBurokas Erika; Butauskįenė
Renata: Buzinauskytė Jolan
ta; Dainienė Hedvina; Dargis
Virginija; Daugulytė Laura:
Dovilienė J ū r a t ė : Dubauskaite
Zita: Dumašius Vidas; Dum
b n e n e Daina: Eidukienė Da
nutė; Fabianovich Violeta; Einikienė Violeta: Fischer-Tautvilaitė J ū r a t ė ; Gaižutytė Vida;
Garkevičiūtė
Hiena: Gecevičius Rimas; Gedvilienė Da
lia; Gintautiene Loreta; Grybauskienė Danutė; Grybauskienė J ū r a t ė ; Gudenaitė Jo
lanta: Gūdis Sigitas: Ivins
kiene Egle: J a n k a u s k a i t ė Jū
ratė: J a u t o k i e n ė Rūta; Jokubavičienė Violeta; Jokubavičius A n t a n a s ; J u k n i e n ė Jolan
ta; J u r g u t i e n ė Erika: Juro
niene Violeta: Kabišaitytė ses.
Laima; Kalnienė Česė; Kara
liene Evelina; Kataržienė Lai
ma;
Kazlauskaitė
Audra:
Keželiene Rita: Kelečienė Ra
munė. Kripavičiūtė ses. Zita:
Kuzmickaite
ses.
Daiva;
Kvantaite Renata: Lapkus Da
nas: Lapkuvienė Odeta;- Liaugminiene Eugenija: Lukienė
Ramunė; Masilionis Juozas;
Melone Virginija; Mikužiene
Dana; Mockuviene Rota: Normantaitė ses. Stasė: Norvi
lienė J ū r a t ė ; Pabedinskas Vy
tas:
Paliokas kun. A.; Pėstininkienė
J a n u t ė ; Pakalniš
kiene Violeta; Paltanavičiūtė
Lina; Paulikiene Egle: Petersonaite Daiva. Plačas Juozas;
Plačienė Marija: Pupienė Ni
jolė; Radvilavičienė Dalia; Ra
šymas Antanas; Sabeckienė
Nukelta į 2 psi
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Dailės premija
Magdalenai B. Stankūnienei
Šių metų Kultūros tarybos lyvavo Čikagos parkų paro
dailės premija buvo paskirta doje ir laimėjo premiją už lino
dailininkei ir meno archyvis- raižinį, „Pastoralė". Metais po
tei Magdalenai Birutei Stan- to ji laimėjo premiją Bogan
kūnienei-Stankūnei. Premijos City Coilege už lino raižinį,
komisiją sudarė Vanda Alek „Rugpjūtis", o už tapybos kū
niene. Regina Jautokaite. Dai rinį „Mano sodas" Ridge Fine
va Karužaite (pirmininkė), Ju Arts parodoje. Dailininkės
lija Švabaite-Gyliene ir Juozas personaline paroda vyko M. K.
Mieliulis. Premija buvo pa Čiurlionio galerijoje Čikagoje.
skirta už dailininkės gausią Dailininkė vėliau laimėjo tris
meno kūrybą ir visuomeninę Carson Pirie Scctt galerijos
dailės veiklą. Buvusi Kultūros premijas. Jos kūryba buvo
tarybos narė, šiais metais įvertinta Amerikos lietuvių
įdėjo labai daug pastangų su dailininkų sąjungos. Jos mo
organizuoti ir išvežti M. K. zaika, grafika, tapyba ir bati
Čiurlionio galerijos kolekcijos ka laukiama išeivijos daili
paveikslus į Lietuvą. Nuvažia ninkų parodose. Ji ruošė
vusi pati į Lietuvą, padėjo or parodas ne tik Amerikoje, bet
ganizuoti šios kolekcijos pa Vokietijoje ir Australijoje.
rodą Vilniuje. Radvilų rūmuo
Vėliau, susidarius teigiase. Dailininkė M. Stankūnienė mom aplinkybėm, gausiai da
daug metų veda Čikagos Dai lyvavo Lietuvos meno veikloje,
liojo meno instituto archyvą, ruošdama parodas, puošdama
rinkdama dokumentinę me Lietuvos muziejus, galerijas,
džiagą apie Lietuvių daili sales ir bibliotekas savo tapy
ninkus Amerikoje.
ba ir įvairiais meno kūriniais.
Dailininkės
Stankūnienės Lietuvos muziejams Magdale
kūrybiniai darbai yra pagrįsti na Stankūnienė yra padovano
stipriomis studijomis Čikagos jusi daugumą savo kūrinių. Ji
Meno institute, Bogan Col- toliau dalyvauja Lietuvos ir
lege. dailininko Viktoro Petra išeivijos meno parodose, ruo
vičiaus studijoje ir Lietuvių šia personalines parodas. Šiuo
dailės studijoje „69". Ji baigė metu jos batikos darbus gali
Academy of Fine Arts. Jos pir ma pamatyti M. K. Čiurlionio
moji personalinė paroda įvyko — 125 festivalio meno paro
1968 m. Balzeko lietuvių kul doje, kuri vyksta Lietuvių
tūros muziejuje. Tais kūry dailės muziejuje, Lemonte.
bingais metais dailininkė da
Daiva V. Karužaite

Dail. M a g d a l e n a B. S t a n k ū n i e n e — \ i e m r i t e l e mot-ris šių m e t ų
JAV LB K u l t ū r o - ; t a r y b o s p r e m i j ų L.ure.uų būryje Antano Sut
kaus nuotrauka.

Vytautas Strolia — muzikos
premijos
laureatas

fagotisto karjerą ir pradėjo ČLMpaskirta
švietimo
premija
dirbti kompiuterių srityje.
Fagotas lėmė kai kuriuos Atkelta iš 1 psl.
ir spurgomis. Pirmus trejus
Vytauto gyvenimo įvykius.
metus minėdavome Motinos
Strolių šeimoje buvo daug mu Loreta; Šatienė Milda: Saulai- dieną, bet del laiko stokos
kun. Antanas; Šokas mokytojai pamini Motinos
zikuojama. Tėvas Juozas buvo tis
Ričardas:
Stankevičius Vla dieną tik klasėse. Visas ben
smuikininkas ir kompozito
das:
Starinskiene
Giedrė; dras
rius, motina Zenta — daini
programas
praveda
Strazdiene
Rosita;
Survilienė
ninke, o visi trys sūnūs — Vy
dešimtokai.
tautas, Faustas ir Herkulis — Audrone: Tamulynaitė Birute;
Mokykla pradeda ir baigia
iš pat mažų dienų mokėsi mu Tautkus Adomas; Tautkuviemetus Mišiomis. Pirmą dieną
zikos. Kai šeima atvyko į ne Ligija; Turnerienė Rita; mokiniai registruojasi, perka
pabėgėlių stovyklą — Uchte. Utz Andrius: Utz Maryte; Utz knygas, sutinka naujus moky
ten buvo tik progimnazija. No Onutė; Utz Stefutė; Vaiči- tojus ir trumpai paegzaminuo
rint baigti gimnaziją, Vytau koniene Kristina; Vaišnys jami. Tėvai tuo metu renkasi
tui teko išsikelti j Watenstedt kun. Juozas; Valaitiene Jo- aptarti mokyklos reikalus, su
stovyklą. Iš ten lengvai buvo lana: Valaitienė Vakare. Var- sitinka su mokytojais. Jiems
pasiekiama Brausch.weigo mu nauskienė Rolanda; Vilimienė pranešamos mokyklos tai
zikos mokykla. Pagrindiniu Irena; VonBraun Larana: Von- sykles ir duodama bendra in
instrumentu Vytautas pasirin Braun Lisana; Zaboras Algis; formacija apie mokyklos eigą.
Rasa;
Žu Paskutinę dieną mokiniai at
ko fagotą. Kai prasidėjo emi Zakarauskaite
kauskaite
Elytė.
gracija į JAV, Vytautui kaip
sisveikina su mokytojais, prii
pilnamečiui, reikėjo atskiros
Mokinius mokome pagal ma pažymių kortelę bei garbės
garantijos. Todėl jis atsirado Švietimo tarybos nustatytą lapą scenoje per užbaigimo
Amerikoje anksčiau už kitus programą, naudojantis jos va programą. Su 10 klasės mo
ir buvo pašauktas į kariuome dovėliais. Pradinės mokyklos kiniais
atsisveikiname
ir
nę. Čia jam padėjo fagotas. Jis mokiniai mokosi lietuviškai įteikiame mokyklos baigimo
buvo paskirtas į divizijos or rašyti, skaityti ir kalbėti. Taip atestatus bei tėvų komiteto ar
kestrą, su kuriuo išvyko j Vo pat mokosi gramatikos, istori Švietimo tarybos atmintines
kietiją. Ten jis pateko į ku jos, geografijos ir literatūros. dovanėles.
rortinį miestelį Bad Kruez- Aukštesniosios mokyklos pa
ČLM vyksta lituanistinės
nach, prancūzų zonoje. O bro mokos: lietuvių kalba, grožinis
varžybos. Kasmet nuo sausio
lis Faustas tuo metu tarnavo skaitymas ir kalbėjimas publi iki kovo mėnesio galo. vyksta
lietuvių Vytauto Didžiojo var kai (viešas kalbėjimas), geo skaitymo konkursas. Vasario
do sargybų kuopoje, kurios grafija, Lietuvos istorija, lietu mėnesį mokiniai dalyvauja
tarnybų apimtyje buvo ir tos vių literatūra. Visi mokiniai rašymo konkurse. Keturių as
kareivinės su amerikiečių ka lanko tautinių šokių ir daina menų komisija išrenka lai
rine formuote bei orkestru, ir vimo pamokas. Mokytoja su mėtojus, kurie apdovanojami
fagotistu Vytautu. Tik Dievo pažindina su tautodaile bei Lietuviško
žodžio
šventės
Apvaizda taip galėjo dalykus dvasiniu auklėjimu.
ČLM metu. Mokiniai taip pat daly
sukloti: tai buvo ir džiaugs mokiniai dalyvauja mokyklos vavo Čiurlionio piešinių kon
mas, ir liūdesys, nes gyvos programose. Per Vėlines visa kurse. Be mokyklos renginių
mamytės Vytautas jau nepa mokykla eina su žvakutėmis į ir konkursų, ČLM mokiniai
matė. Ji mirė 1951 m. liepos koplyčią, kur pasimeldžiame kasmet dalyvauja Švietimo ta
10 d., kai Vytautas dar buvo už numirusius.
Kalėdoms rybos rašinių ir piešinių kon
laive pakeliui į Vokietiją. mokiniai paruošia Kalėdų kursuose.
Dviem broliams, artimai kar eglutės proga vaidinimėlį, o
Čikagos lituanistine mokyk
tu gyvenant, buvo lengviau tėvų komitetas suruošia vai
la kasmet padeda paruošti
išgyventi motinos praradimą. šes. Per Vasario 16 d. iš
mokinius, norinčius priimti
Tėvas su jauniausiu sūnum kilmingai
paminime Nepri Pirmąją komuniją ir kas ket
Herkuliu po metų kitų išvyko klausomybės šventę. Paminime verius metus — Sutvirtinimo
į Ameriką, o greitai iš ten ir Sausio 13. Kovo 11 dieną sakramentą. Čia dirba seselės
išsikėlė į Braziliją. Vytautas paminime, žiūrėdami video juos Laimutė Kabišaitytė ir Ra
jauniausiam broliui kurį laiką tą apie Lietuvos nepriklau mutė Naujalytė.
atstojo ir tėvą, ir motiną. Bro somybės atgavimo įvykius.
R e n a t a B u t a u s k i e n ė ir
lis Faustas iki 1956 m. pabai 1997 m. pradėjome švęsti
J ū r a t ė Dovilienė
gos dar buvo Vokietijoje. Užgavėnes su persirengėliais
Pirmą kartą visi trys broliai
vėl susitiko Čikagoje, pirmoje
Tautinių šokių šventėje, ku
rioje visi šoko tautinius šo
kius.

Gimė Mažeikiuose. 1939- Čiurlionio diskografija. kuri.
1941 m. lankė Šiaulių muzi minint jo 125-ąsias gimimo
kos mokyklą, 1943-1944 — metines, šiemet žada pasiro
Dresdeno konservatoriją. 1949 dyti atskiru leidiniu Lietuvoje.
m. mokėsi Braunschweigo mu Joje yra suregistruota per 800
zikos mokykloje. 1953-1956 m. visų, ligi šiol bet kur pasaulyje
lanke New England konser pasirodžiusių. Čiurlionio gar
vatoriją Bostone. 1958 m. Bos sinių įrašų. Vytautas Strolia,
tono universitete gavo baka kaip lietuviškos dalies konsul
lauro laipsnį. Ta proga jis tantas, talkino paruošime 7-ių
atliko fagoto rečitalį, progra- tomų diskografinei enciklope
mon įtraukdamas ir Juliaus dija: — Richard Spottsvvood
Gaidelio kvintetą pučiamie Ethnic Music on Records, Illi
siems.
nois University Press, Urbana
Vytauto Strolios veikla mu & Chicago, 1979.
zikos dirvose apima tris atski
ras sritis: diskografija —
plokštelių rinkimas, grojimas
fagotu ir dirigavimas chorui.
nimi, kad reikia naujos radijo Už ilgametį darbą diskografiprogramos, bet iš kur gausi pi jos srityje jam ir buvo paskirta
nigų?
JAV LB Kultūros tarybos mu
Tuo metu kun. St. Raila ga zikos premija. Jis surinko
vo garantiją iš vieno banko vieną didžiausių išeivijoje lie
Philadelphijoje, kad parems tuviškų plokštelių kolekciją.
programą. Tada ir pradėta or Joje yra visos pokario lietu
ganizuotis. Surado 4 žmones, viškos išeivijos (nuo Australi
kurie pakaitomis paruoš pro jos iki Urugvajaus) plokštelių
gramą. Tai buvo: prof. Anta rinkinys, o taip pat ir apie 80
nas Salys, prof. Jonas Puzi- proc. senojo tipo (1907-1958;
nas, Kostas Ostrauskas, V. trumpo grojimo plokštelių. Be
Volertas.
to, labai retas ir stambus šio
Nauja radijo programa — rinkinio skyrius (apie 500 vie
Muz. Vytautas Strolia.
„Bendruomenės balsas" — netų) yra plokštelinė lituanipradėjo veikti 1953 metais.
ka, t.y. Lietuva, lietuviai sve
Plokšteles kataloguodamas,
V. Volertas 1955-1961 me timtaučių plokštelėse. Jo ve Vytautas suranda ir juokintais gyveno Baltimorėje, ten dama smulki lietuviškų plokš gesnių dalykų. Vienoje plokš
talkino Juškaus ir Laskausko telių kartoteka su visa metri telėje Miko Vaitkevičiaus dai
Rašyt. V y t a u t a s Volertas.
lietuviškai radijo programai. ka suteikė galimybę paruošti na „Pienė", lietuviškų ženklų
VyU;;ta> V^ertas čia iš Grįžęs į Philadęlphiją, vėl Lietuviškos diskografijos var neturinčios spaustuves iš
eivijoje yra bene vyriausias ra įsijungė į jau gerai pažįstamą dyną, kuriame yra per 5.000 spausdinta kaip ..Piene", o
dijo darbuotojas. Jis dar Lie „Bendruomenės balsą" ir jam pozicijų. Jis taip pat paruošė vertėjas, nesigilinęs į dainos
tinyje patyrė, kaip reikia talkina iki dabar. Jis yra vie diskografijas įvairiomis temo turinį, išvertė pažodžiui: „In
rengti radijo programas. Jis nas programos paruošėjų. Jis mis: Maironis
lietuviškose the Milk". Kitoje plokštelėje
1943-1944 metais parašė, su dirba savarankiškai: surenka gramafono plokštelėse ( 1982 yra užrašas: ..Jūrininko arija
•.'irnnazijos mokiniais sureži vietas žinias, skelbimus, kas metai, 213 pozicijų), Religinė iš operom Truoadiiras". Lietu
savęs, radiofone atliko dvi vyksta Lietuvoje, išeivijos tel muzika lietuviškose gramafo vis leidėjas Čikagoje, ruoš
„Tėvynes garsų" ir dvi vaikų kiniuos, kalba apie kultūrinę, no plokštelėse • 1981 metai, damas perspausdinimui iš
\a!andėles.
visuomeninę veiklą. Parenka 449 pozicijos', Vladas Ja- Lietuvos gautą įrašą tik su
Atvykęs į Ameriką, j Phila ir muziką. V. Volertas propa kubėnas lietuviškose gramafo rusiškais užrašais, greitomis
dęlphiją. 1949 metais, apsigy guoja klasikinę muziką. Jau no plokštelėse '1988 metai. 64 perskaitė ne .Arija Man riko",
veno Petronėlės ir Domininko nimas gi mėgsta trankią pra pozicijos, išspausdinta
kny bet „Arija mariako". MariaAntanaičių kaimynystėje. Jie moginę muziką.
goje
Vladas
Jakubėnas. kas — tai jūrininkas. Taip at
V. Volertas į radijo stotį at Straipsniai ir recenzijos, Vil sirado gerai žinomoje operoje
turėjo savo radijo valandėlę.
Jie ir pakvietė talkinti tai va- vyksta pasiruošęs, susirin nius, 1994), Anelės Valaity naujas personažas.
iandelei. Skyrė jam 5 minutes, kęs reikiamą medžiagą. Skai tės diskografija '1992 metai.
kurias jis sunaudojo kultū to stotyje prie mikrofono. 138 plokšteles, kasetės ir kom
Fagotas buvo Vytauto Stro
rinei veiklai puoselėti, padary Įkalbėtų garsajuosčių nenau paktiniai diskai). Jeronimo lios antras pomėgis. Tuo in
doja. Skaito aiškiai, patrauk Kačinsko diskografija
damas tos veiklos apžvalgą.
'1997 strumentu groti jis pradėjo
F<> metų ta programėlė liai.
metai, išspausdinta knygoje mokytis Brauschweigo muzi
Jo parengtos programos turi Jeronimas Kačinskas,
užsidarė. Dabar atsirado tuš
kurią kos mokykloje. JAV kariuo
pasisekimą,
klausytojų yra parengė muzikologė dr. Da menėje 1950-1951 metais jis
tuma, nes žmones jau buvo
p r i p r a t ę p r i e radijo p r o g r a  mėgstamos, mėgstama ir jo nutė Petrauskaitė). M. K. grojo II šarvuotos divizijos or
klasikinė muzika.
mom.
kestre Ft. Hood, Texas. Lan
Dabar „Visuomenės balsas"
kydamas konservatorija Bos
TiM m e t u
Philadelphijoje
!;-;v() d a r l i e t u v i š k a A n t a n o turi 10 redaktorių, kurie iš rengė konkursus, suvažiavi tone, šalia kitų dalykų, fa
/.k<- :>r ><_rrai::a. b e t j i s p r a s t a i eilės parengia programą ir ją mus, reiškiasi Lietuvių fronto gotą studijavo pas E. Pabičiulių sąjūdyje, skaito pa nenką, o Boston universitete
kalbėjo lietuviškai, skaitė tik patys skaito radiofone.
n-Kian..i>. P r o g r a m a negalėjo
V. Volertas yra rašytojas, skaitas. Tad ir radijo pro — pas Sherman Walt. Grojo
įvairiuose unijos orkestruose
p a t e n k i n t i n e s e n i a i i ši k r a š t ą išleidęs keletą romanų, apy gramų tarnyboje jis užima
:'vvk'i-:i
sakų, gavęs premijų už gro svarbią, dėmesio vertą vietą. Amerikos Rytuose. 1962 m.
Kur. Sta>y-; Raila, tuo metu žines literatūros kūrinius. Yra Jis paliečia svarbius, aktua kaip solistas koncerte su Clin:/.\-t-v.<-< I'ir.ladelphijoje. neriir žurnalistas — publicistas, lius klausimus, supažindina ton Hill simfoniniu orkestru
mo ir :*--ki>;;> galimybių, kaip parašęs daug straipsnių ak su kultūros reikalais. Progra New Yorke atliko Mozart
-uorganizuoti tinkamesnę ra- tualiom temom. Jis yra visuo ma sutelkia aktualią lituanis „Sinfonia Concertante". Jis su
'i'.'i programa Visą laiką apie menininkas, aktyviai dalyvau tiką. Jo sušildytas žodis klau organizavo pučiamųjų kvinte
t.u kalbėjo V. Volertui ir prof. ja Lietuvių Bendruomenėje, sytojus palydi į gražesnę Lie tus, su kuriais grojo Bostone
ir New Yorke. 1969 m. dėl
buvo jos krašto tarybos pirmi tuvos ateitį.
A Saiuii
Paulius J u r k u s sveikatos reikalų nutraukė
l'rof A Saiv> sutiko su ma- ninkas, ėjo ir kitas pareigas,

Vytautas Volertas
tarnyboje

:

radijo
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• menas • mokslas

Koncertavo
„Gintarinės
bangos"

Ir dar vienas Vytauto Stro
lios pomėgis buvo chorinis di
rigavimas. Tam jis turėjo gerą
pasiruošimą. Dirigavimo mo
kėsi Vokietijoje, Boston uni
versitete. Ten dar studijavo ir
orkestrinį dirigavimą. Jis va
dovavo bažnytiniams chorams
Watenstedto ir Uchtės stovy
klose Vokietijoje. Bostone
buvo Juliaus Gaidelio vyrų
choro akompaniatorius. New
Yorke 1964-1966 metais va
dovavo Brooklyn Operetės
chorui. 1967-1975 metais va
dovavo New Yorko lietuvių
vyrų chorui „Perkūnas". Su
šiuo choru įrašė dvi ilgo groji
mo plokšteles „Labą rytą"
(1972) ir „Kove galingas"
(1974). Pasaulinės parodos
metu 1964-1965 metais diriga
vo jungtiniams lietuvių cho
rams New York ir New Jersey
paviljonuose. Vadovavo ir
akordeonu grojo tautinių šo
kių grupėms Vokietijoje. Bos
tone ir N*ew Yorke talkino
šokių grupėms kaip akordeo
nistas.
To dar negana. Vytautas
buvo žinomas ir kaip radijo
žurnalistas. 1967-1988 metų
tarpe jis paruošė 89 muziki
nius komentarus arba foto
montažus New Yorko „Laisvės
žiburio" radijui. Prieš dve
jus metus Vytautą užklupo
sveikatos negalavimai, ir ke
letą savaičių jam teko praleis
ti gydymo namuose. Nepai
sant sulėtinto darbo tempo, jis
vis dar ieško naujų muzikos
įrašų.
Sveikų ir darbingų metų,
naujam šimtmečiui ateinant'

P i a n i s t ė Rosetta S e n k u s - B a c o n

Spalio 28 d. Lietuvos am
basadoje Vašingtone koncerta
vo žymus lietuvių klarnetinin
ko
Algirdo Budriaus
ir
pianistės Rosetta Senkus Bacon sukurtas dviejų atlikėjų
ansamblis, pavadinimu „Gin
tarinės bangos".
Gausiai į koncertą susirin
kusi, publika klausėsi „Ginta
rinių bangų" atliekamus M. K.
Čiurlionio, B. Gorbulskio, C.
M. Vėberio bei kitų lietuvių ir
užsienio kompozitorių kūri
nius.
Ambasadoje vykusiame kon
certe apsilankė JAV senato
rius iš Utah Valstijos Robert
Bennett su žmona Joyce.
Garbingų svečių nuomone, lie
tuvių atlikėjai pademonstravo
aukštą muzikavimo lygį.
Garsus klarnetininkas, Lie
tuvos muzikos akademijos
profesorius A. Budrys ir Ame
rikos lietuvaitė, pianistė R.
Senkus Bacon, įkūrę kamerinį
Kazys Skaisgirys ansamblį „Gintarinės bangos",

Klarnetistas Algirdas Budrius.

vykdo muzikinio bendradar
biavimo projektus abiejose At
lanto pusėse. Pasak atlikė
jų, ansamblio pavadinimas
„Gintarinės bangos" sieja Bal
tijos gintarą su Amerikos „gin
tarinėmis javų bangomis", ap
dainuotomis patriotinėje gies
mėje „America the Beautiful".
Po koncerto ambasadoje,
„Gintarinės bangos" išvyko
koncertuoti į Philadęlphiją bei
kitus JAV miestus.
Šį rudenį, Lietuvos ambasa
dos pastangomis. Vašingtone
taip pat buvo surengti Lietu
vos operos primadonos I. Mil
kevičiūtės ir baritono M.
Žemaičio, solistės Juditos Leitaitės ir pianisto Gyčio Cinausko, vaikų trio „Trys Ti
griukai" koncertai, M. K.
Čiurlionio 125-ųjų gimimo me
tinių minėjimas, atidaryta
Mindaugo Kavaliausko foto
grafijų paroda.
Rolandas K a č i m k a s
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Buvom alkani, bet turėjom
dvasinio
maisto
Paskutinėmis lapkričio die
nomis. Čikagoje prasidės X
teatro festivalis. Į šią jubilieji
nę šventę susirinks gražus
būrys svečių, bendraminčių,
teatralų. Žiūrovai galės mė
gautis aistringu, permainingu,
nuotaikingu gyvenimo sceno
je. Koks bebūtų spalvingas,
magiškai patrauklus
akto
riaus gyvenimas scenoje, už
kulisyje jis yra skaudus ir ali
nančiai sunkus. Šiandieną t u
— karalius ir valdai žmonių
likimus, didžiulius t u r t u s ; ry
toj tu — vargšas elgeta ir mal
dauji duonos trupinėlio iš so
čios minios... Viskas taip pat,
kaip ir gyvenimo scenoje. Re
žisierius — burtininkas savo
galia kiekvieną veikalą paryš
kina, sureikšmina,
sudeda
pagrindinius akcentus ir mes
žavimės scenos šedevrais. Re
žisierius — tas žmogus, n u o
kurio priklauso, ar t e a t r a s
yra. ar jo nėra.
Nepriklausomoje
Lietuvoje
stambiomis teatri ėmis figū
romis buvo K. Guoskis, J .
Vaičkus, A. Sutk
V OlekaŽilinskas. R. J u ... .cius. A.
Jakševičius ir kiti. Apie j u o s
dabar rašoma, jų vardai mini
mi. O nepriklausomos Lietu
vos jaunoji teatrai Į k a r t a , de
ja, lyg ir nuėjusi u ž m a r š t i n .
Be abejo, t a m pasitarnavo ir
žvarbūs šiaurės vėjai, išpustę
j a u n u s žiedus iš gimtosios
šalies po viąą pasaulį. Džiugu,
kad tie vėjai neįstengė užge
sinti jų meilės teatrui, scenai.
Gyvendami svetur, jie liko
ištikimi Teatro mūzai. Tai ak
toriai, režisieriai — S. Pilka,
S. Santvaras, A. Škėma, B.
Pūkelevičiūtė, J. Blekaitis ir
kiti.
Šiandieną, artinantis X teat
ro festivaliui, aš norėčiau pri
statyti ne tik t e a t r a l a m s , bet
ir visai plačiajai visuomenei
nepriklausomos Lietuvos t e a t 
ro augintinį, diplomuotą reži
sierių, literatūros kritiką, re
cenzentą, žurnalistą, vertėją,
poetą Jurgį Blekaitį.
Taigi, prieš jus, gyvenimo
scenoje — Jurgis Blekaitis. J i s
ir karalius, ir juokdarys, ir
juodadarbis, ir ponas, p l u n k s 
nos meistras. Jis, v a l d a n t i s
teptuką drobėje ir kerinčiai
dainuojantis romansus, s a n t ū 
rus ir iki begalybės drovus...
Gal tokie švelnūs pasteliniai
potėpiai tiktų jo atvaizdui. Bet
paveikslas būtų iškraipytas,
jei nebus atskleistas svarbiau
sias ir ryškiausias bruožas,
kuris nusako jo visą e s m ę —
meilė ir ištikimvbė t e a t r u i .
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Gyvenęs, augęs, brendęs,
kūręs trijų epochų teatruose
— nepriklausomoje Lietuvoje,
Vokietijoje, Amerikoje — teat
ru gyvena ir dabar.
O toji paslaptingoji mūza jį
pakerėjo ir užbūrė nuo jau
n u m ė s . Vaikystėje jis atbėgda
vo į Kauno Valstybės teatrą,
už 50 centų balkone, sulaikęs
kvėpavimą stebėjo, kas vyksta
scenoje. Vėliau mokėsi .Auš
ros" berniukų gimnazijoje. Čia
pradėjo žengti pirmuosius teat
rinius žingsnius — vaidino
„Aušros sūnuose".
Teatras
t r a u k e , bet masino ir knygų
pasaulis. Kaip prisimena pats
J . Blekaitis — skaitė daug ir
lietuviškai, ir rusiškai (mama
buvo lenkė, kalbėjo rusiškai,
taigi abi kalbos buvo puikiai
žinomos). Žavėjosi Lermonto
vu, vėliau Hugo
Paryžiaus
Dievo Motinos katedra, Jeseni
nu. A. Achmatova, Dostojevskiu. Tolstojum ir kitais. Be
knygų neįsivaizdavo gyveni
mo. Įstojęs į VDU Humanita
rinių mokslų fakultetą, stro
piai lanke p a s k a i t a s ir sėmėsi
mokslo išminties iš V. Myko
laičio-Putino. V. Krėvės-Mic
kevičiaus. P. Skardžiaus, L.
Karsavino. Mokėsi prancūzų
ir italų kalbų — prof. V. Du
bas. Michelis...
Lengvas nerūpestingas gy
venimas n u t r ū k s t a su tėvo
mirtimi. Ir j a u a n t r a m kurse
J . Blekaitis turi užsidirbti
pragyvenimui — dirba korepe
titorium. T e n k a sau paleng
vinti studijas — iš romanistikos pereinant į slavistiką, ir
čia keliai suveda su talentingu
profesorium, teatro specialis
tu, rašytoju Baliu Sruoga. J i s
įkuria Teatro seminarą — tai
buvo talentingų j a u n ų literatų
klubas. Vėliau Balys Sruoga
įkuria prie universiteto vaidy
bos studiją. Šiai studijai vado
vauja
režisierius
Algirdas
Jakševičius
kuris galutinai
subrandino jaunojo studento
širdyje pasėtą meilės teatrui
sėklą. P a t s J. Blekaitis prisi
mena, kad gyvenimo tarpsnis,
praleistas su šiuo profesiona
liu režisieriumi, buvo vienas
maloniausių ir giedriausių jo
gyvenime. Jaunieji aktoriai
dirba negailėdami savo jėgų
— p a s t a t o m a O. Neillo JVIarko milijonai", vėliau O. Neillo
„Kur kryžius padėtas". P a t y s
aktoriai nusivylę debiutu, bet
žada dirbti ir kurti naujus
vaidmenis. Deja, istorijos ran
ka pakoreguoja įvykius. Klas
t a ir g u d r u m u rusai įleidžia
šaknis Lietuvoje. Ramiam kū

rybingam gyvenimui ateina
galas. Humanitarinis fakulte
tas perkeliamas į Vilnių.
S k a u d u s nusivylimas — su
byra Teatro studija. Jurgis
Blekaitis dirba bibliotekoje ir
persikelia į Vilnių. 1940 m. jis
priimamas į R. Juknevičiaus
vadovaujamą Valstybės teatrą
Vilniuje. Čia turi keletą vaid
menų. Vėliau, užėmus Lietuvą
vokiečiams, jis tęsia studijas
universitete. Tik dabar jis jau
t e a t r o žinovas — lanko keletą
svarbių kursų. Jo didžiausiam
sielvartui, nuo šiltinės, miršta
mokytojas ir draugas Algirdas
Jakševičius.
Profesorius Balys Sruoga,
sužinojęs, kad jo studentas
ruošiasi rašyti diplominį dar
bą apie savo mokytoją, palaiko
jo iniciatyvą ir paskatina ra
šyti. Taigi diplominio darbo
t e m a — .Algirdo Jakševičiaus
teatro menas". Tai buvo savo
tiškas nusilenkimas, pagarbos
išreiškimas savo mokytojui.
Sėkmingai apsigynus darbą,
jis gauna teatrologo diplomą.
Karo metu Jurgis Blekaitis
vaidina „Vaidilos" teatre. Jį
pradeda traukti ne aktoriaus,
o režisieriaus darbas. Galbūt
pradėjo pildytis pranašiški
moky ,jo žodžiai, kad jis bus
talentingas režisierius. Ir jis
imasi nelengvo režisieriaus
darbo — pastato Musset "Manjanos kaprizus". Nuo šio pa
statymo jis suvokė savo tikrąjį
pašaukimą.
Deja, karas ir vėl sutrukdė
įvykdyti planus — teko bėgti
nuo rusų okupacijos į Vokie
tiją. Metai blaškymosi —
Drezdenas, Berlynas, Švabijos
Alenas. Vėliau gyvenimas bri
tų zonoje, Detmoldo priemies
tyje. Čia sukūrė bendraminčių
teatralų būrelį, pasivadino
.Aitvaro" vardu. Kartu su H.
Kačinsku surengė
lietuvių
prozos ir poezijos vakarą. A.
Rūkas parašė eilėmis nostal
gišką kaimo vaizdelį — „Dun
dulis ir Bubulis". Jurgis Ble
kaitis režisavo šį veikalą.
Premjera buvo Detmolde, o
vėliau kelionės po anglų ir
amerikiečių zonas. Suvaidinta
apie 35 spektaklius. P a t s J.
Blekaitis prisimena — buvo
fiziškai sunku, sėdėdavome
sunkvežimyje ir dardėdavom
po stovyklas, bet nuotaika
buvo džiaugsminga, pakili. Jie
buvo laukiami ir mylimi. Vė
liau, pab!oge;u< gyvenimo są';»gorn. -T-upe subyrėjo J. Ble
kaitis atsidūrė Hanau. Čia jis
režisuoja jaunu
entuziastų

VYTAUTĖ
ŽILINSKAITE
ATVYKSTA I JAV
Prozininkė, satyrike Vy
tautė Žilinskaitė skaitys sa - o
kūrybą Lietuvių fronto bič.ulių Los Angeles sambūrio pa
kviesta, š.m. gruodžio 3 d., sek
madienį, Sv. Kazimiero para
pijos salėje skaitys savo kū
rybą. Su viešnia supažindins
rašyt. Alė Rūta, programoje
dalyvaus ir akt. Ema Dovy
daitienė, pokalbiui su rašytoja
vadovaus Juozas Kojelis.
Vytautė Žilinskaitė, kaip
prozininkė-satyrike. spaudoje
pradėjo bendradarbiauti 1950
metais. Išleido eilėraščių rin
kinį Nesustok, valandėle, do
kumentinę apysaką Mano ne
apykanta stipresnė,
feljetonų,
humoreskų ir parodijų rinki
Lietuvos Nacionalinis Operos ir baleto teatras š.m. spalio 8 d. pri»t;ttė puhlikai pirmąja rudens sezo nius: -Ve iš pirmo žvilgsnio, Ir
no premjerą. Teatro scenoje atliktas Piotro Čaikovskio operos „Piku Dama", pagal Aleksandro
aš ožius ganiau!; Angelas virš
Puškino apysaka, eskizas. Trijų, veiksmų pastatymo muzikinis vadovas ir dirigentas buvo teatro vy
miesto: Romantikos
institutas
riausiasis diriger.tas Liutauras Balčiūnas. Operos eskizą režisavo Gintaras Varnas, scenografiją
arba pafdosofayimai:
Humo
sukūrė dailininke Marta Vosyliūte, kostiumus parinko Jolanta Rimkutė. Nuotrakoje centre — sol.
Inesa I.inaburgyiė. Vladimiro Gulevičiaus nuotrauka (Elta)
reskos; Paradoksai;
Paveiks
las; Kvaitulys.
grupę „Atžalynas". Buvo pa riuose darbuose. O jie nebuvo tum p a s t a t o paminklą, vaini
Rašė kūrinių vaikams —
statyta K. Binkio „Generalinė romantiški ir pasakiškai leng kuoja savo mokytoją — Al Ledinė fėja; Robotas ir peteliš
repeticija", V. Adomėno „Sve vi — tai ir cinko fabrikas, kro girdą Jakševičių. Kiekvieno ke. Gaidžio kalnas; Kelionė į
timos plunksnos",
Moliere vėjas — sandėlyje, pardavėjas t e a t r a l o ir besidominčių teat Tandariką; Tik niekam nesa
„Tariamasis ligonis". Clifford — baldų krautuvėje, netgi ru bibliotekoje ši knyga turėtų kyk; Berniukas iš albumo; Ste
Odets „Raketa į mėnulį". J u r  „eksponatas" muziejuje.
užimti garbingą vietą — nes buklingas apsiaustas ir daug
Nors ir išvargintas sunkios a n t r o s tokios Lietuvoje nėra.
gis Blekaitis gyveno H a n a u
kitų. Paskiausia pasakų kny
lageryje, o taip pat dažnai lan darbo dienos, vis dėlto skubė
V i r g i n i j a P a p l a u s k i e n ė ga — Nebijokė.
kydavosi ir gyveno Freiburge. davo į teatrą, įkvėpti gaivaus
Čia buvo daug gražaus, kūry oro, pasinerti į meno pasaulį.
bingo, pertekusio spalvingo Vėl pastatė „Svetimas plunks
mis nuotaikomis jaunimo — nas" ir „Raketą į mėnulį". Nu
broliai ir sesuo Nagiai. A. Ny- vyksta į Montrealį ir k a r t u su
ka-Niliūnas, J. Kaupas, V. Ig ten esančia grupe pastato A.
nas, J. Abramikaitė, D. Jasai- Škėmos „Živilę", Čikagoje su
tytė ir kiti. Į k u r t a dailės mo kita grupe buvo taip p a t pa
kykla. Be dailininkų, ją lanke kartotas „Živilės" pastatymas.
ir prijaučiantys menui. Pats Vėliau pastato dramą „Anna
Jurgis Blekaitis lankė paskai Christie". Teatrinis gyvenimas
tas ir miklino teptuką. J i s su nėra lengvas ir Amerikoje.
juoku prisimena, kaip, piešda Tenka dirbti su rusų, lietuvių
teatrinėmis
mi ne studijoje, o lauke buvo ir amerikiečių
grupėmis,
blaškytis
iš vieno
užklupti vieno kaimiečio vo
miesto į kitą. 1952 metais per
kiečio. Tas. apžiūrėjęs jau bai
sikelia į New Yorką, k a r t u su
giamus paveikslus, pasirinko
H. Kačinsku ir A. Škėma įku
ne profesionalių dailininkų, o
ria jaunimo studiją. Režisuoja
būtent jo. Ir prašė parduoti...
Cronin „Jupiteris juokias". Su
Su jautriu nuoširdumu J u r  rusų teatro aktoriais režisavo
gis Blekaitis prisimena tuos Volkovo „Pabėgėlius", su ame
„alkanus" laikus: „Gyvenome rikiečių J5howcase" grupe pas
skurdžiai, bet diskutuodavom tato J. Giraudoux „Amfitriotaapie literatūrą, teatrą, meną, 38".
skaitėm kūrybą, filosofavom.
Jurgio Blekaičio gyvenimas
kalbėjom apie ateitį. Džiaugė
šiek
tiek pasikeičia, kai gauna
mės tuo ką turėjome. Mes bu
laisvai
samdomo bendradarbio
vom alkani, bet dvasinio mais
vietą „Amerikos balse". Dar
to turėjom. Vyravo kažkokia
bas buvo įdomus — tekdavo
magiška, geranoriška kūrybi
skaityti tekstus, pačiam reng
nė galia..."
ti pranešimus. Vėl atsirado
Kaip ir daugelis Lietuvos nutrūkęs ryšys su tėvyne. Jis
jaunuolių, ji? Amerikos kran nešė laisvą žodį Lietuvos žmo
tus pasiekė 1949 metais. Pra nėms. Nuo 1956 metų t a m p a
džia New Yorke, bet po to bu pastoviu „Amerikos balso" lievo pakviestas į Čikagą. Čia '.ivįų
skyriaus
tarnauto'u.
įsikūrė atžalyniečiai. Su jais ir J a u sunkiau buvo ištrūkti ir
kita grupe jis dirba, režisuoja. atsisakyti pamėgto įdomaus
Bet tai būna d a r b a s laisvalai darbo. Bet su teatru neatsi:
kiu — vai
valandos, sa
-.ir;n. Iš Vašingtono nu
vaitgaliai. Visų pirma teko vyksta į Čikagą ir talkina re
pelnytis du • ~ą, dirbant įvai žisierei D. Sruogaitei pasta
tant K. Ostrausko, „Pypkę", o
pats pastato to paties d r a m a 
turgo „Duobkasius".
Jurgio Bk'k.-uė!" '.a

' . . .

•

o s -it-

siskleide ne tik teatriniame
-T.vveninie. Ji^ garbino ir poezi
jos mūzą. Išleido dvi poezijos
knygas — Vania:
vandenims
ir dienoms (1954 m . \ o antra
Rudens ritmu I 1979 m ! Savo
plunksną išbandė ir kaip re
cenzentas,
bendradarbiavo
Metmenyse, Aiduose,
Margu
tyje, įvairiuose laikraščiuose.
V. -,- ('/ Mnosza. .J Brodskį.
I. Ivašką.
Lietuvoje praeitais metais

pasaulį išvydo vienas stam
biausio ir svarbiausiu Jurgio

Jurgis Blekaitis Maironio lietuviu literatūros muziejuje prie jam
skirto ekspozicinio stendo.

•Jurgis (linkaiti* su žmona (irazinn.

Blekaičio kūrinių: monumen
tali studija Algirdas
Jakševi
čius — teatro poetas. Teatrinių
žinių gausa Ši studija prilygs
ta enciklopedijai. Valstybes
teatro istorijos raida perteikta
per pagrindinių režisierių gy
venimus. Čia yra svarbių ir
tikslių faktų, kuriuos galėjo
užfiksuoti, tik tuomet gyvenęs
ir dirbęs, menininkas. Jis tar-

Dail. Vincas I.uka>. X .IV. I.H Kultūros tarvhos Toatr > festivalio
plakatas.
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Lipskis

ŽODIS
Iš maurų kilęs, mano žodi.
nebūk penėjimo liga,
būk išgydoma teisybė ...
Katarsio ratas sukasi laike.
kaip neužgesinama
baladė.
Išeik iš dūminės
klaikas,
iš laimės tankumynės ...
Jau saulė degina lapus
į rudenį paslinkus gatvė ...
Sudegink mus visus,
sudegink nekap.trumo dvasią.
Iš maurų kilęs, mano žodi,
paklydęs kelyje į tiesą,
nebūk einantis greta
apskuręs nugalėtas sapnas.
Greičiau praeiki
nematytas
pro skiemenų
eiles,
tenai numirėlių išdilęs raštas,
laidoja gėles ...
Išeik dar laikui
nesibaigus,
sudegink pinkles už mane,
ir mano tuščią klastą ...
Iš maurų kilęs, mano žodi,
pagautas bėgime į ratą,
išmesiu aš tave devintą kartą,
lyg bangą šėlime,
prie jūros
suetimos...
Priimk lengvai smėlėtą kraštą
savo likime.
kur auga viksvos aštrios,
panašios į putojančias gėles,
sukurk iš naujo mano dvasią —
Iš maurų kylančias eiles ...

Antanas Lipskis. „Neviltis". Aliejus

DIDMIESTIS
ŽIEMA
Persiuvau visas sagas,
surinkau išbarstytas
knygas,
tai mano pirmutinis džiaugsmas.

.

Tuoj sugrįš pusnynų vėlės,
nuleis miglas ant ežerų,
ir bus sunku
kalbėti apie meilės vienatvę —
paliktą prie šaltų vandenų.
Jaučiu:
sniego posmai eilėraštį rašo,
apie rogių nakvynę —
bus ji
pašėlusiai slidi ....
Užsagstysiu
sagas.
Neleisiu žiemai užkasti
to nuskurusio
dagio
(aš vargstu jame;.
Neleisiu
įeiti į širdį:
dar neišmokau žaisti
ledine kalba.

Šiame mieste
esi panašus į dangoraižio
augantį žvilgsnį
(viršutiniam
aukšte)
su šešiais milijonais žmonių ...
Jei dar pridėsi
parkuose miegančius suolus
ir dienos karštį —
i
suskaitys
gal visus —
muziejaus ateinančios
kartos...
Čia gyvenu
kaip akmuo —
Kristoforo neštas per upę,
ir skaičiuoju
kiekvieną plaukiantį lašą.
Jei jie nejudėtų,
būtų lengviau,
bet jie skuba ir skuba ....
Todėl nemėgstu
to judesio klaikio.
Nemėgstu šio didelio miesto.
Čia viskas suvaržo mane.
Įspaustas į milžino delną,
kad skundą išgirstų
tik aikštėse užkastas
šauksmas,
tik aštrių bokštų
smailūs kyšuliai,
sirenų
mirtinas
kauksmas...
Tad nemėgstu
Šio didelio miesto.
Gyvenu,
kaip seniau, '
žaliam sodžiaus pavėsy.
Nameliai vaikšto mano alėjom.
Už lango —
puiki Šatrija!

DUNDĖJIMAS

Į SPŪSTĮ

Traukiniai,
traukiniai...
dar vakar ir aš keliavau ...
Susigūžę
ankštai
dundėjom
tolyn ir tolyn —
nuo savęs;
artyn ir artyn —
prie savų,
kad į spūstį,
kaip liūtį
Įgriuvę,
pajutom,
kaip plaka
širdis...
Tikėkim —
gyvenimas čia nesustos ...
Prižadėk, nors trumpai,
VOiinėti. šitais traukimą,-;.
dundėjimas bus
tiktai mūsų.
Už lango sninga
' \ n t n n a s I . i p s k i v ,.!'• r'i.it". ] <tftc;

kalnais

*VW*I

DRAUGAS

• mokslas

Įvertinami Lietu vos
mokslininkų
darbai
l Draugo bendradarbio Algimanto A. Naujokaičio klausimus atsako Lietu
vos Mokslų akademijos prezidentas akademikas Benediktas Juodka.

^s

— S v a r b a u s įvertinimo
B r i u s e l y j e s u s i l a u k ė grupė
L i e t u v o s m o k s l i n i n k ų už
n a u j u s ir s v a r b i u s d a r b u s
l ą s t e l i ų biologijos, lazerių
f i z i k o s , k o m p i u t e r i j o s sri
t y s e . K o k i o s tarptautinės
institucijos
taip aukštai
į v e r t i n o š i u o s m ū s ų moks
lininkų darbus?
— Prieš metus Europos Ko
misija nusprendė atrinkti Cen
trinėje ir Rytų Europoje 30
mokslo centrų, suteikti jiems
išskirtinių mokslo centrų (cent r e s of excellencei statusą ir
skatinti j ų integraciją į Euro
pos mokslo sistemą. Šiame
didžiuliame konkurse dalyva
vo 185 Centrinės bei Rytų Eu
ropos mokslo ir studijų insti
tucijos a r b a jų padaliniai,
kurių mokslo pasiekimus ver
tino 19 tarptautinių ekspertų.
Iš Lietuvos paraiškas pateikė
aštuonios institucijos. Po tarp
t a u t i n ė s ekspertizės buvo nu
t a r t a išskirtinių mokslo cen
t r ų s t a t u s ą suteikti 34 institu
cijoms. Iš Lietuvos į šį gar
bingą sąrašą pate'"0 tik Vil
n i a u s universitetas, kurio bio
chemikai ir lazerinės fizikos
specialistai pateikė projektą
.,Ląstelės biologija ir lazeriai:
naujų technologijų link". Beje,
praeitais metais šių padalinių
bazėje UNESCO įsteigė iš
skirtinį gamtos mokslų ir stu
dijų centrą. Todėl Europos
Komisijai buvo teikiama pa
raiška
šio UNESCO pri
pažinto Vilniaus universiteto
centro v a r d u .
— JAV, K a n a d o s , kitose
š a l y s e g y v e n a n t i e m s lietu
v i a m s m o k s l i n i n k a m s , vi
siems
užsienio
lietuvių
d i e n r a š č i o Draugas skaity
t o j a m s b ū t ų įdomu išsa
m i a u s u ž i n o t i apie svar
biausius
minėtų
sričių
m o k s l i n i n k u s ir jų aukštai
įvertintus darbus.
— Vilniaus universiteto bio
chemikai tiria nukleorūgščių
ir baltymų kompleksus, tame
t a r p e ir eukariotų genomo
s t r u k t ū r i n ę organizaciją. Vie
nas iš objektų yra ir vėžinės
ląstelės, kurių atskirų genų
veiklos reguliacijos mechaniz
mų žinojimas gali leisti sukur
ti naujus „molekulinius" vėžio
gydymo metodus. Beje, bio
chemikai k a r t u su lazerių fizi
kais ir onkologais vykdo ben
dras
Lietuvos
valstybinio
mokslo ir studijų fondo finan

suojamas programas. Bioche
mijos ir biofizikos katedros
mokslininkus domina ir biolo
ginių polimerų patekimo į
ląsteles mechanizmai ir ener
getika, dirbama ir ekologinės
biochemijos srityje. Įdomūs
darbai susieti su nukleorūgš
čių pirmtakų brendimo me
chanizmu, rūgštinio šoko bak
terijose
indukuotų
biopoHmerų tyrimais. Bendradar
biaujama su JAV. Vokietijos.
Suomijos, Švedijos, Norvegijos
ir kitų šalių mokslininkais.
Šiuo metu net šeši katedros
darbuotojai dirba užsienyje.
Tikimės, kad nors dalis jų
sugrįš į Lietuvą.
Lazerių fizikos ir optinių
technologijų darbai Lietuvoje
turi gilias ištakas. Optikos ir
spektroskopijos mokslinius ty
rimus tarpukary Vytauto Di
džiojo universitete
pradėjo
prof. Povilas
Brazdžiūnas.
Vėliau jo rūpesčiu šie darbai
buvo plėtojami Vilniaus uni
versitete ir išsiliejo į plačią
moderniosios optikos srovę.
Čia ypač sėkmingai tyrinė
j a m a s lazerinės spinduliuotės
poveikis
kristalams,
skys
čiams, dujoms, o taip pat biomedicininiams
objektams.
Platų pripažinimą pasaulyje
įgijo ir Lietuvos Respublikos
mokslo premijas pelne Vil
niaus universiteto Lazerių ty
rimo centre sukurti labai
trumpų šviesos pliūpsnių la
zeriniai spinduliai, o taip pat
tolydžiai keičiamos spalvos
lazeriai.
— Kokią reikšmę mokslui
ir praktikai turi ir t u r ė s
l ą s t e l i ų biologijos, kitų sri
č i ų moksliniai tyrimai ir
atradimai?
— Kiekvienas naujas faktas
apie gyvojo pasaulio funkcio
navimo molekulinius princi
pus yra reikšmingas indėlis į
fundamentalųjį mokslą. Todėl
Vilniaus universiteto kolegų
skelbiami darbai tarptautinėje
spaudoje rodo jų lygį ir ne
mažą indėlį į atskirų mokslo
šakų žinių aruodą. Be funda
mentalių tyrinėjimų niekada
neatsiras ir naujų gautų žinių
praktinio pritaikymo. Tik at
radus naujus nukleorūgščių
apykaitos fermentus galėjo at
sirasti genų inžinerija ir jos
pasėkoje modernios biotech
nologijos pramonė. Jos dėka
šiandien gaminama eilė medi
cinai būtinų preparatų. Be
fundamentaliu atradimų ne-

būtų įmanoma k u r t i t r a n s g e ninius augalus, kurie gali pa
dėti išspręsti maisto t r ū k u m o
problemas. Tik naujų a t r a 
dimų dėka baigiama ištirti
žmogaus genomo s t r u k t ū r a ,
kurio žinojimas ateityje leis
diagnozuoti įvairias genetines
ligas. Taigi, a t r a d i m a i ląstelių
biologijos srityje leidžia many
ti, kad besibaigiantis XX am
žius įeis į mokslų istoriją kaip
biologijos amžius. M a n a u , kad
tam tikrą mdeiį į pasaulio
žinių lobyną įneša ir Lietuvos
biochemikai.
Daugiaspalviai lazeriai šiuo
metu plačiai naudojami moks
linėse laboratorijose gyvybes
veiksmus sudėtingose biolo
ginėse molekulėse tyrinėti.
Lietuvos mokslininkams pavy
ko smulkiai išnagrinėti ir su
nkti "'tosintezės pradinius
proc^s s nuo kurių priklauso
augr
kai kurių bakterijų
gyvc
. Buvo s u k u r t i nauji
vėžio terapijos, lazerių chirur
gijos bei medicininės diagnos
tikos metodai. Šiuo metu Lie
tuvoje pelningai dirba
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lazerių technologijos bendro
vių, kurios gamina įvairių
rūšių lazerius ir
lazerinę
įrangą. Ši produkcija ekspor
tuojama į JAV, Japoniją, o
taip pat į Vakarų Europos
šalis. Tokios lietuviškos laze
rių bendrovės k a i p EKSMA,
EKSPLA, Šviesos konversija,
STANDA gerai žinomos pa
saulio mokslinių prietaisų rin
koje. Svarbu tai, kad lazerių
fizika Lietuvoje eina ne tik
fundamentinių tyrimų keliu.
Dešimtmečiais k a u p t a s moks
linis
potencialas
išsiliejo
aukštųjų technologijų gami
niais, kurie spartina Lietuvos
kelią į Europos Sąjungą.
— Žinia a p i e
svarbų
minėtų mokslininkų darbų
įvertinimą Lietuvą pasiekė
maždaug Sidnėjaus Olim
piados dienomis. Medalius
pelnę sportininkai
mūsų
vyriausybės buvo pažymė
ti m i l i j o n i n ė m i s s u m o m i s .
O k o k i o d ė m e s i o ir į v e r 
tinimo
susilaukė mūsų
m o k s l o „olimpiečiai'*? Ko
k i o d ė m e s i o ir p a r a m o s
mokslui tikitės iš naujosios
L i e t u v o s v y r i a u s y b ė s , pa
galiau iš išeivijos fondų?

— Vilniaus
universiteto
mokslininkų pripažinimą Eu
ropos Komisijos
išskirtinių
mokslo centrų atrankos kon
kurse mes laikome kaip a u k s o
medaliai „mokslininkų olim
piadoje". Todėl sužinoję, kad
Lietuvos vyriausybė pažadėjo
dosniai apdovanoti Sidnėjaus
Olimpiados prizininkus, mes
kreipėmės į premjerą A. Kubi
lių, kad neužmirštų ir moksli
ninkų laimėjimo. Deja, atsa
kymo kol kas negavome. N a u 
jajai vyriausybei palinkėčiau,
kad ji ne tiktai deklaruotų
mokslo ir studijų prioritetus,
kas nesunku daryti a n t popie
riaus, o realiai suprastų, kad
išsimokslinę žmonės y r a tau
tos ateitis, ir kad investicija į
mokslą ir švietimą yra pati
kimiausia investicija. Paga
liau, didžiuliai pinigai yra su
kaupti >r įvairiausiose išei
vijos fonduose. Ar visada efek
tyviai jie naudojami? Many
čiau, kad />vz. Lietuvos Tautos
fondas galėtų paskirti kiek tai
lėšų ir mūsų naujam Vilniaus
universiteto išskirtiniam moks
lo centrui, kuris verčiasi, ne
paisant pasaulinio pripaži
L i e t u v o s Mokslų akademijos prezidentą* akademikas Benediktas
nimo, labai sunkiai.
•hiodkn. V Valuckiene* nuotrauka.

