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Krikštopaitis

kūrėjų ir puoselėtojų tarpe.
Penktaisiais pokario metais
aplink jau patyrusį profesorių,
Lietuvos Mokslų akademijos
narį, P- Slavėną susiburia jau
ni žmonės, susidomėję mokslo
istorija. Tuo metu Paulius
Slavėnas ėjo Lietuvos Mokslų
akademijos prezidiumo Moks
linio sekretoriaus pareigas.
Tad jam nebuvo sunka pasi
šventusiųjų istorijai žmonių
būrelį įregistruoti kaip „Gam
tos mokslų ir technikos istori
jos komisiją", oficialiai vei
kiančią prie Lietuvos TSR
Mokslų akademijos prezidiu
mo. Tais sovietiniais laikais
rasti „prieglobstį" po tokios
rimtos institucijos „stogu"
buvo didelis laimėjimas. Ir
taip 1950 m. įsisteigė mokslo
ir technikos istorikų organiza
cija, vadovaujama P. Slavėno.
Ši organizacija, siekdama iš
vengti nemalonumų, persekio
jimų, vėliau ne kartą keitė pa
vadinimą ir plėtė savo in
teresų ratą.

Paulius Slavėnas priklauso ir jo kartai, teko toliau vystyti
pirmųjų Lietuvos universiteto jų mokytojų misiją: plėsti la
absolventų būriui. Šią ple boratorijas, kabinetus, surink
jadą auklėjo ta karta mūsų ti prietaisus ir galutinai pa
valstybės kūrėjų, kurie akty ruošti būtinas sąlygas būsi
viai dalyvavo lietuviškos spau mai lietuvių kartai pradėti
dos atgavimo veikloje, Vil rimtus mokslinius tyrimus.
niaus Seimo suvažiavime, Lie Tai, kuo šiandien Lietuvos
tuvių mokslo draugijos darbe, mokslas gali didžiuotis, yra
o svarbiausiai, jog jie įkūrė pirmųjų mūsų dviejų kartų
Lietuvos universitetą. Kūrėjų mokslo vyrų išpurentos žemės
.
gretose mes regime Joną Ba vaisiai.
P. Slavėnas dar prieš su
sanavičių, Petrą Vileišį, Zig
mą Žemaitį, Praną Juodelę, grįžimą į besikuriančią ne
Vincą Čepinskį, Vladą Lašą, priklausomą Lietuvą, Mask
Praną Dovydaitį, Vincą Krėvė- vos gimnazijoje įnjo gerą hu
Mickevičių ir daug kitų pa manitarinį pasiruošimą. Ten
sišventusių, plataus išsilavi buvo dėstomos lotynų, graikų,
prancūzų, vokiečių kalbos, nag
nimo žmonių.
Paminėta mūsų mokslo kū rinėjami pasaulinės kultūros
rėjų plejada atliko milžinišką dalykai. Visa tai jam vėliau
organizacinį darbą. Ant jų padėjo aprėpti ne tik istorijos,
pečių gulė ne tik paskaitų sociologijos, filosofijos sritis,
krūvis, bet ir pirmųjų lietu bet ir prasiskverbti į lingvisti
viškų vadovėlių rašymas bei kos dirvonus, kurie iki pat
lietuviškos terminijos kūri paskutinės dienos jį viliojo.
Negalėdamas tinkamai pa
mas. Šie žmonės išaugo, mai
tindamiesi tais idealais ir ver naudoti mokslinio patyrimo,
tybėmis, kurias kūrė XIX a. įgyto Amerikoje,. Slavėnas
Europoje plintantis tautinio skyrė savo galias mokslo rai
Tuo metu prof. Paulius
atgimimo sąjūdis, iškėlęs į dos analizei, mokslinei publi
Slavėnas
vis plačiau reiškėsi
priekį tris vertybes: gimtąją cistikai ir pedagogikos reika
Sovietų
Sąjungos
astronomų
kalbą, etninę kultūrą ix iš lams. Populiarindamas šių
veikloje.
Čia
jis,
užimdamas
sričių problemas ir atradimus,
silavinimą.
atsakingas Mokslų akademi
Lietuvos universiteto kū jis aktyviai reiškėsi Lietuvos
jos
Astronominės tarybos bei
rėjai pasiryžo kurti akade spaudoje.
Astronomijos
istorijos komisi
Mokslo, kaip kultūros feno
mines struktūras, orientuotas
jos
pareigas,
patenka
į pasau
į minėtas tris vertybes. Jie tai meno, gvildenimas P. Sla
lines
astronomų
organizacijas
darė su didžiu užsidegimu, ne vėnui atvėrė mokslo gilumines
ir forumus.
rasdami pakankamai laiko reikšmes. Jis suprato, kad
Aktyvi P. Slavėno mokslinė
moksliniams tyrimams, naujų mokslas gali tapti tautos
mokslo krypčių vystymui. Var kultūros savastimi, jos esmine ir organizacinė veikla nelieka
dan tautos išsilavinimo jie dalimi, jei mokslas kaip uni be užsienio mokslininkų dė
paaukojo realias galimybes versali vertybė bus įpras mesio. 1966 m. jis išrenkamas
pagarsėti pasaulinėje mokslo mintas tautos istorinėje savi Tarptautinės mokslų istorijos
monėje. Dar daugiau, jis su akademijos Paryžiuje nariuarenoje.
Paulius Slavėnas, kaip ir jo prato, kad okupuota ir totaliai korespondentu.
universiteto
bendraamžiai, persekiojama visuomenė gali
Kelių dešimtmečių tėkmėje
perėmę iš pirmųjų mokslo išlikti, jei nepraras ugdymo Lietuvos mokslo istorija augo,
kūrėjų rankų anas tris tauti sistemos, išlaikys ir plės tvirtėjo. Pagarsėjusiame Sla
nio atgimimo vertybes, toliau mokslinę veiklą, kuri gali tap vėno seminare, vykusiame kas
vystė mokslinę lietuvių kalbą, ti išsigelbėjimo sala politinio mėnesį, išsiugdė profesionaliai
plėtė terminuos lobyną, o ir ideologinio teroro metais. dirbantys įvairių gamtos ir
svarbiausia — jiems jau at Beje, ši nuostata įsivyravo ir techniškųjų mokslų istorikai.
sivėrė galimybės patiems Lietuvos Mokslo akademijos Buvo ginamos disertacijos. Du
išvykti į Vakarų pasaulio uni
versitetus, gilinti ten savo ži
nias.
Pauliui
Slavėnui
labai
sėkmingai pavyko Yale uni
versitete paruošti daktaro di
sertaciją, kurioje savo mate
matikos studyų Lietuvoje re
zultatus jis originaliai susiejo
su astronominėmis dangaus
mechanikos problemomis. Pri
minsiu: garsus pasaulio astro
nomai ne vieną dešimtmetį
dainai citavo ir naudojo Pau
liaus Slavėno tyrimų duome
nis. Beje, jo darbai ir šiandien
dar nepamiršti.
Jaunasis P. Slavėnas, pa
dirbėjęs Pasadena, Berkeley,
Mount Hamilton observatori
jose ir dar kėliose instituci
jose, sugrįžo į tėvynę. Netru
kus jis buvo išrinktas net
šešių tarptautinių mokslinių
organizacijų nariu. Šiandien
apsilankiusieji Yale universi
teto centriniuose rūmuose,
sako, pastebėję sienoje tarp
garbingų universiteto absol
ventų pavardžių ir P. Slavėno
vardą.
Deja, turime pripažinti, kad
tuomet plėtoti svarbius pasau
lio mokslui astronomuos tyri
mus Lietuvoje dar nebuvo
sąlygų. Pauliui Slavėnui, kaip
Prof. Paulius Slavėnas.

•

•

Sekminės — šventosios Dvasios atsiuntimo šventė, Lietuvoje
buvo skirta ir piemenėliams, kurie vasara kvepiančiose pievose
varinėjo karves, aveles, laukdami šeimininkės pakvietimo prie
sekminišku. vaišiu, kuriu pagrindinis patiekalas — kiaušinienė.
.- n)c'
Valentino Juraičio nuotrauka.

asmenys paruošė disertaci
nius darbus, kurie, atstačius
nepriklausomybę, buvo pripa
žinti habilitaciniais, o jų auto
riams netrukus buvo pri
pažinti pedagoginiai profesoriųvardai.
Visų pirma būtina pažymėti
paties
Slavėno
intelekto
raiškos galią, ypatingu būdu
turiningai veikiančią tuos, su
kuriais jis bendravo. Antras
veiksnys — tai jau minėtas
pastoviai veikęs mokslo istori
jos seminaras. Vengiant sovie
tinės doktrinos čia buvo apta
riami paruošti moksliniai dar
bai, tęstinis leidinys Iš mokslų
istorijos Lietuvoje ir kitos kny
gos. O svarbiausia — čia vyko
įdomios diskusijos, keliami ne
tikėti klausimai, aptariamos
tarptautinės naujienos, kurių
gausiai kasmet parveždavo
pats P. Slavėnas iš įvairių fo
rumų, kur susitikdavo su iš
Vakarų pasaulio įžymiomis
mokslo asmenybėmis. Trečias
ypatingos reikšmės mūsų
mokslo istorikams veiksnys —
įsteigimas periodinės, kas trys
keturi metai vykstančios trijų
Baltijos valstybių mokslo isto
rikų konferencijos, kuri nenu
trūksta iki šios dienos. Pasku
tinioji — jau XX vyko š.m.
sausio 30-31 d. Tartu universi
tete. Šis ypatingas reiškinys,
suvienijęs
Baltijos
krašto
mokslininkus ir suteikęs jiems
plačias galimybes sovietmečio
varžtuose reikštis autentiškai
ir turiningai. Baltijiečių konfe
rencijos steigųai — dvi nepa
kartojamos figūros, du Pauliai
— Slavėnas ir Stradinis.
Čia išvardinti trys istorikų
profesionalumą ugdę veiksniai
nulėmė visą eilę iniciatyvų bei
mokslinių darbų. Paminėsiu
jų kelis.
Tai mokslo istoriko, Nepri
klausomybės akto signataro
Gedimino Ilgūno prieš kelis
dešimtmečius
organizuotos
ekspedicijos Jono Čerskio bei

kitų tremtinių keliais. Surink
ta vertinga memorialinė me
džiaga ir parašytos knygos
tapo mūsų istorinio lobyno da
limi.
Paminėsiu dar vieną Lietu
vos mokslo istorikų veiklos re
zultatą: tai visa eilė organiza
cinių žingsnių ir veiksmų.
Sakydamas tai, turiu galvoje
mano 1987 metų pareiškimą
Maskvoje, kad atsisakome bū
ti SSSR mokslo istorikų pada
liniu ir įkuriame nepriklau
somą, autonomiškai veikian
čią Lietuvos mokslo istorikų ir
filosofų organizaciją. Tai buvo
iššūkis, sukėlęs pradžioje so
vietinės valdžios nustebimą, o
po to susierzinimą. Bet jau
buvo prasidėję nesustabdomi
įvykiai, kuriems priešintis
buvo neįmanoma. Priminsiu:
tai vyko 1987 m. Neprisime
nu, kokia organizacija anks
čiau mūsų būtų dariusi tokį
žingsnį Lietuvoje.
Na, o po to — jau 1991 m.,
mes — Lietuvos mokslo istori
kai — apsijungę su Latvijos ir
Estijos kolegomis, įsteigėme
Baltijos šalių asociaciją, kuri
1993 m. buvo priimta į Tarp
tautinę mokslo istorikų ir fi
losofų sąjungą. Dabar daly
vaujame pasauliniuose šios
organizacijos kongresuose ir
turime sprendžiamąjį balsą
renkant jos vadovybę.
Visa tai, kas pasakyta, yra
mūsų buvusio vadove akade
miko Pauliaus Slavėno veiklos
rezultatas ir reikšmingas nuo
pelnas. Nepriklausomybės de
šimtmetyje pradėta mūsų kas
metinė konferencija „Scientia
et historia" yra susieta su P.
Slavėno vardu, su jo nuopel
nais, viltimis ir lūkesčiais ma
tyti nuolatos atsinaujinančią
mokslo istorijos vagą.
Manau, mūsų veikla ir
mūsų konferencijų programų
turinys galėtų tai paliudyti.
Bet svarbiausiu paliudijimo
faktu turime pripažinti moks-

Vilnelės pakrantėje, sena
jame sostinės Sereikiškių par
ke, įsikūręs ir savo gyvenimo
60-metį pažymintis, Lietuvių
Liaudies kultūros centras
žurnalistus pakvietė į spaudos
konferenciją. Jo darbuotojai
žiniasklaidos atstovams pa
pasakojo apie savo veiklą,
puoselėjant mūsų etninę kul
tūrą: dainas, šokius, tautodai
lę, senąsias tautines tradici
jas, o taip pat rengiant Pasau
lio lietuvių dainų šventes.
Su gerais įspūdžiais po kon
ferencijos išėjęs į lauką, nustė
rau, pamatęs, kad visas mūsų
tautinės kultūros centro pa
statas supte apsuptas kone
visą Sereikiškių parką užgožiusių užsienietiškų žaidimų,
įrengimų, rėkte rėkiančiomis
ryškiomis, bet pigaus, mūsų
tautiniam menui ir tradici
joms svetimomis formomis ir
spalvomis. Bala žino, kokio
mis kalbomis ir svetimybėmis
akį rėžė ryškios reklamos, au
sis kurtino užsienietiška dis
kotekų muzika.
Pagalvojau: gerai, kad toje
beskonės „popkultūros" apsup
tyje tvirtai laikosi mūsų etni
nę kultūrą, senąsias tradicija*
puoselėjantis mūsų tautinės
kultūros centras, atsispiriantis iš visų pusių plintančiomis
svetimybėmis. Juo labiau, kad
jos skverbiasi ir į kitus mūsų
miestus bei miestelius, net ir į
kaimus. O Liaudies kultūros
centro specialistai, pasak šios
įstaigos Etninės kultūros sky
riaus vedėjos V. Šatkaus
kienės, atkakliai dirba ir sten
giasi, kad laiko ir madų
skersvėjai neišpūstų giliašaknės mūsų tautinės kultūros
pamatų.
To atkaklumo rezultatai tik
rai įspūdingi. Pakanka pa-

!

minėti, kad dabar Lietuvoje
priskaičiuojama net įrjOOO
įvairių chorų, 1,612 tautinių
šokių grupių, yra per 40,000
jų dalyvių — paprastų kaimo
ir miesto žmonių, ūkininkų,
tarnautojų, moksleivių, stu
dentų. Vytauto Didžiojo uni
versiteto tautinių šokių an
samblis dalyvavo Kanadoje,
Toronte, vykusioje XI Lietuvių
tautinių šokių šventėje.
Liaudies kultūros centro ini
ciatyva, kas dveji metai ren
giami Lietuvos ir tarptauti
niai studentų chorų festiva
liai, Šiaurės ir Baltijos valsty
bių dainų šventės, kas ketveri
metai — vokalinių ansamblių
bei solistų, o taip pat jaunimo
tautinių šokių vienetų, kiti
konkursai bei šventės.
Platūs kultūros cento) veik
los barai, ugdant mėgėjų teat
rus. Nuo pat Lietuvos nepri
klausomybės atkūrimo kas
met rengiamos miestjĮ, ir ra
jonų centrų mėgėj^g^Bjjtrų
šventės. Jose dalyvattt* S*ugiau negu 80 vaikų ir jaunimo
teatrų.
— Nuo šių metų visoje Lie
tuvoje rengiame kitą mėgėj»kų teatrų švente, M
P**
„Šimtakojis", — paaJsMtfčTšio
centro poskyrio režisierius V.
Vičius. — Jaunieji artistai ba
landžio mėnesį iš pradžių vai
dino vietinėse (rajontj
tų) apžiūrose, o jose
gai pasirodę teatrai neseniai
buvo pakviesti dalyvauti rajo
ninėse apžiūrose, vykusiose
Molėtuose, Kelmėje, Jurbarke,
Telšiuose, Kupiškyje, Varėno
je ir kitų rajonų centruose.
Patys brandžiausi jaunimo
teatrai gegužės mėnesį vaidi
no Ukmergėj ir Kuršėnų/kul
tūros centruose.
Nukelta į 2 psl

- M

lo istorijos magistrantūros
įsteigimą 1999 m. šiemet,
birželio mėnesį, mes pasitik
sime pirmąją šešių mokslo is
torijos magistrų laidą Jiems
diplomus Įteiksime Kauno

m

m

A

technologuos unfversitetę ffūmanitarinių mokslų fakultete.
Ir tai bus mums ne vien Cik
iškilminga diena, bet ir P.
Slavėno veiklos įprasminimo
aktas.
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mais. Šie leidiniai jau turėjo
pasiekti užsienio lietuvių cho
rų, orkestrų, šokėjų vienetų
vadovus, dirigentus.

V. Vičius paaiškino, kad
Lietuvos liaudies kultūros
Maironio lietuvių literatūros
tai jau trečias siuntinėlis
šioje
šventėje
nesiekta
išsi
centras
leidžia nemažai ir kitų
muziejuje, Kaune, paminėtas
Tamstai. Antrame daugiausia
aiškinti,
kurie
teatrai
yra
ge
leidinių.
Kas du mėnesiai
Gabrielės Petkevičaitės-Bitės
buvo apie gydymus mūsų žmo
riausi
iŠ
geriausių.
Svarbiau
išeina
plataus
pobūdžio etno
140-asis gimtadienis. Muzie
nių. Busiu dėkinga, jeigu
sias
tikslas
—
sudaryti
są
loguos
žurnalas
Liaudies kul
jaus direktorė ir prelegentė
Tamsta teiktumeis pranešti,
1
lygas
jauniesiems
artistams
tūra.
Centras
taip
pat ruošia
Aldona Ruseckaitė pateikė
ar visus apturėjai... ' (1904 m.
parodyti
savo
ir
pamatyti
kitų
ir
leidžia
kitokius
etnografinio
spalvingą, ryškiais potėpiais
sausio 27 d.)
mėgėjiškų teatrų spektak pobūdžio leidinius, net soli
turtingą, Bitės — daraktorės,
Buvo viena pirmojo spektak
lius,
paskatinti mokyklose ir džius žinynus. Tarp jų mačiau
knygnešės, redaktorės, publi
lio „Amerika pirtyje" organiza
provincijos
kultūros centruose ir mūsų išeivįjos kultūrinę
cistės, literatūros kritikės,
torė, režisierė. Ji nešė šviesą į
esančius
teatrus
aktyvesnei veiklą nušviečiančias knygas.
moterų lygių teisių gynėjos —
tamsų kaimo žmonių gyveni
veiklai,
prisidėti,
prie
vaikų ir Užpernai kultūros centro Lei
paveikslą. Įdomią, turiningą
mą, pati tikėjo geresniu ryto
jaunimo
kūrybos
puoselėjimo,
dybos poskyris išleido didelį
programą parengė aktoriai:
jumi ir bandė tuo kitus įti
skatinti
dvasinę
veiklą.
Bai
768 puslapių enciklopedinį
Virguuja Kochanskytė ir Pet
kinti.
giamoje
šventėje
bus
surengti
Lietuvos
dailė
atranda
iki
iiol
mažai
Buomus
iieivtyoa
dailinin
žinyną Pasaulio lietuvių chor
ras Venslovas. Joje per atsi
Bitė sakė — .vadinkite ma
kus ir jų kūrybą. Vilniaus Dailės akademąjoa galerijoj* „Aka- seminarai, kuriuose kartu su vedžiai. Dar anksčiau išleista
minimus, per laiškus, per ka
no mokytoja". Ji perteikė savo denuja" gegužės 14 d. atidaryta JAV kūrusio grafiko ir tapytojo
Gabriele Petkevi&aite-Bitė
rybą atskleistas tikrasis Gab
mokiniams ne tik mokslo ži Alberto VeMiūno (1921-1976) darbu paroda. Didelėje ekspozicijoje vertinimo komisuos nariais G. Dumčiūtės-Breichmanienė8
rielės Petkevičaitės-Bitės gy
Gabrielė padėdavo savo tė nias, bet ir savo širdies šiluma — tapyba akrilu ir aliejumi, piešiniai tuiu, keletas litografijų ir 11- bei kitais teatro specialistais, knyga Mylėjom Lietuvą ii
venimo tikslas, jos siekiai, vui vaistinėje, dirbo kaip ve sušildydama, globodama kiek noraiiiniu. Darbus parodai paskolino, Australijoje gyvenanti, A. režisieriais bus aptarti matyti tolo... Tai žymios išeivijos cho
spektakliai, vaikų ir jaunimo reografės atsiminimai apie lie
darbai, jos svarus įnašas į ne dėja, gydė žmones (baigė fel vieną. Ji sielojosi dėl piktų ir Vaičiūno sasuo, irgi dailininkė, Aldona Janavičiene.
teatrų kūrybos kryptys, reži tuviškų šokių ratelių kūrimą
Gedimino Žilinsko (Elta) nuotr.
priklausomos Lietuvos kuri- čerių kursus). Kartu su tėvu negerų poelgių. Dora ir teisin
sūros ypatumai.
ir veiklą Vokietijoje, Kana
,mą. Su šia programa aktoriai persikėlė į Puziniškį ir tik po gumas jai buvo aukščiau vis
O kiek daug nuveikiama et doje, apie užsienio lietuvių
keliauja per Lietuvos miestų, tėvo mirties persikėlė į Vilnių. ko. Tikėjo, kad per mokslą ir
ninės kultūros srityse! Jau šokių šventes Amerikoje ir
miestelių mokyklas, bibliote
Joniškėlyje, o vėliau Puzi šviesą žmogus tobulės. Užau
pagarsėjo folkloro festivaliai Kanadoje.
kas. Jie nori prikelti ir atgai niškyje, pas ją svečiuojasi V. gusi inteligentiškoje, bajoriš
„Griežynė", į tarptautinius fes
vinti didžiosios veikėjos už Kudirka, J. Jablonskis, J. Bi koje šeimoje, įminusi mokslo
Beje, Liaudies kultūros cen
tivalius „Baltica* atvyksta tras teikia metodinę, praktinę
maršties dulkėmis apneštą pa liūnas, P. Avižonis ir kt. Jos paslaptis — lyg jautė skolą ir
veikslą. O svarbiausias tikslas namai tampa visuomenininkų pareigą, tą paslaptingą moks
Lietuvos dailė atranda iki taupė pinigus kūrybinei kelio Latvįjos ir Estijos folkloriniai pagalbą ne tik Lietuvoje, bet
vienetai. Etninės kultūros ir užsienyje susikūrusiems
— parodyti mums visiems, ir rašytojų susibūrimo centru lo šviesą išdalinti kitiems.
šiol mažai žinotus talentingus nei į Paryžių.
kaip buvo kuriama, mylima, Šiaurės Lietuvoje. Čia vykda
Bene pirmasis A. Veščiuno skyriaus specialistai Pietryčių mūsų tautiečių chorams, šo
XX šimtmečio pradžioje Gab išeivijos dailininkus ir jų ka
puoselėjama tėvynė Lietuva.
vo įvairūs pasitarimai, o kai rielė jau svarsto apie moters rybą. Vilniaus dailės akademi kūrybą pastebėjo kolekcinin Lietuvoje, net lietuviškuose kių rateliams. Kartu su Tauti
Gabrielė
Petkevicaitė-Bitė kurie kultūros veikėjai, ra vargingą ir sunkią dalią. Kai jos galerijoje „Akademija" ge kas ir dailės mecenatas Myko Gudijos kaimuose rengia tra nių mažumų ir išervįjos depar
atsistoja greta tokių talentin šytojai leisdavo čia ir poilsio muose ir miestuose moterys gužės 14 d. atidaryta Jungti las Žilinskas, surengęs tau dicinio dainavimo, kalendori tamentu kultūros centras pas
gų ir pasiaukojusių Lietuvai valandėles. Jos tėviškėje buvo buvo laikomos vergės vietoje. nėse Amerikos Valstijose kū tiečio parodą Vokietijos vals nio ciklo papročių, kanklių, Argentinos, Brazilijos, Urug
menininkių, kaip Žemaitė, aptarinėjami ir svarstomi tau Bitė pasižymėjo kaip aktyvi rusio grafiko ir tapytojo Alber tybės muziejuje Berlyne ir sa kitų liaudies muzikos instru vajaus lietuvius buvo pasiun
Šatrijos Ragana, Lazdynų tos reikalai — švietimas, kul kovotoja už lygias moterų tei to Vesciuno (1921-1976) darbų vo garsiajai kolekcijai išsirin mentų, net liaudies medicinos, tęs telšietį choreografą A.
Pelėda, bet savo darbštumu ir tūros darbas, skriaudžiamų ses. Buvo pirmojo lietuvių paroda.
kęs vienuolika A. Veščiuno kitokius etninės kultūros ty Alimą, daug padėjusį tų šalių
lietuvių tautinių šokių viene
atsidavimu ji stovi virš jų užtarimas, pagalba skurstan moterų suvažiavimo (1907 m.)
Didelėje ekspozicijoje — ta drobių. M. Žilinsko dėka šie rinėjimus.
—
Naują
mūsų
veiklos
lyg
tams.
visų. O savo patriotine veikla tiems. Laiške J. Tumui rašo: pirmininkė, viena Lietuvių pyba akrilu ir aliejumi, pieši darbai, kartu su visa kolekci
menį
Žymi
kryždirbystės
Lie
Minėjau, kad Lietuves Liau
•— greta J. Basanavičiaus, V. „Po tėvo varduvių priedanga moterų sąjungos
steigėja niai tušu, keletas litografijų ir ja, saugomi M. K Čiurlionio
tuvoje apibendrinimas, kan dies kultūros centras' pažymi
Kudirkos, Vaižganto.
buvo svarstomi jau ir Joniš Kaip aktyvi politikė, išrinkta į linoraižinių. Darbai pasisko muziejuje Kaune.
Neturėdamas gero vadybi didatinės bylos ruošimas, su savo gyvenimo šešiasdešimt
Jos darbštumą galima susie kėly tautos klausimai. Skaito Steigiamąjį seimą, kaip vy linti iš Australijoje gyvenan
didele viltimi, kad ši unikali metį. Taigi, jo veikla apima ir
ti su mažo padarėlio — bitelės mi Varpui ve L. Ūk. parašyti riausia amžiumi, pirmininką- čios A. Veščiuno sesers, irgi ninko, talentingas dailininkas
dailininkės, Aldonos Janavi liko nepastebėtas ir neįvertin lietuvių kryždirbystės tradici sovietinius laikus.
darbštumu. Neatsitiktinai ji straipsniai, pardavojama lite vo atidaromam posėdžiui.
ja, atsispindinti ir garsiajame
— Esminis skirtumas tarp
pasirinko ir pamėgo slapy- ratūra, renkami pinigai ir
Petkevičių namuose buvo čienės šeimos kolekcijos, Na tas, kukliai gyveno bendrabuKryžių kalne, bus įrašyta anų ir dabartinių laikų tas,
t.t...."
(1924
spalio
29-30)
cionalinio
M.
K
Čiurlionio
tyje,
o
duoną
užsidirbdavo
•vardV— Bitė. Išties, kaip ta
turtinga, gausi biblioteka.
UNESCO skelbiamame pa kad dabar mūsų žlnbrinfclvamažoji bitelė dirbo, savęs ne
Vilniuje Bitė pradeda savo Gabrielę nuo mažų dienų muziejaus ir Vilniaus dailės' braižytojo darbu. Būdamas saulio nematerialaus paveldo
sia laisva Sovietmečiu jie dai
gailėdama, aukodamasi, už redaktorės darbą — darbuoja traukdavo knygos pasaulis — akademijai dovanoto dr. Povi- ' vos 55-erių, A. Veščiūnas stai
paminklų sąraše, kuriame navo, šoko ir vaidino tai, kas
lo
Rėklaičio
rinkinio
bei
aka
ga
mirė
prie
braižymo
lentos.
miršusi savo asmenį — dirbo si Vilniaus žiniose, vėliau Lie- Heinė, Šileris, Goetbe, Šeks
anksčiau jau įrašyta mūsų buvo liepiama, o dabar — ką
tai, kas buvo reikalinga ir ei tuvos žiniose. Per pirmą pa pyras, Mickevičius ir kiti plė demijai dovanoto dr. Povilo' Po autoriaus mirties gelbėti
Kuršių Nerįja ir Vilniaus se širdis geidžia Tad ir daina
namu istorijos momentu bū saulinį karą sugrįžta į tėviške, tė, formavo jos pasaulėžiūrą. Rėklaičio rinkinio bei akade jo kūrinius nuo sunaikinimo
namiestis.
skambesnė, dvasingesnė, ir
tina; Jos labdaringos, altruis gydo žmones, rašo straipsnius Ji mėgo meną, muziką, o šir mijos muziejuje saugomo A. ėmėsi išeivijos dailininkai Žišokis
grakštesnis. Turėdami
Veščiuno
.Piešinių
albumo".
buntas
Mikšys
ir
Albinas
Kultūros
centro
specialistai
tinės pažiūros susiformavo tė apie liaudies mediciną.
dies atgaivą rasdavo, bodama
laisvą
pasirinkimą
tiek kaimo,
Pasak
dailėtyrininkų,
A.
Sielskus,
suradęs
ir
išsiuntęs
taip
pat
rengia
ilgalaikę
et
vų namuose. Gimė ir augo ba
Jos labdaringa veikla pa gamtos prieglobstyje. Laiške
tiek
miesto
žmonės,
mūsų jau
Veščiuno
tapyba
balansuoja
A.
Veščiuno
seseriai
į
Austra
ninės
kultūros
apsaugos
ir
joro, gydytojo Leono Petke ženklinta svariais darbais — J. Lindei ji rašo: „...Gyvenu
nimas
pats
atranda
galimybių
tarp
postimpresionizmo
ir
absliją
apie
60
akrilo
drobių.
plėtros
Valstybinę
programą
vičiaus šeimoje. Joniškėlyje jis įsteigė „Žiburėlio" draugiją ne kiekvieno lapo šlamėjimu,
aktyviai
dalyvauti
tautinėje
trakcionizmo.
Piešiniams
bū
A.
VeŠčiūnaitė-Janavičienė
bei
jos
sudėtinę
dalį
—
tradi
buvo ligoninės vedėju. Šiuose turtingiems moksleiviams ir kiekvienos šakelės supamos,
meninėje
kūryboje,
— sakė
dingos
dinamiškos,
ekspresy
džiaugėsi
gražia
savo
brolio
cinės
etnines
kultūros
re
namuose viešpatavo lygybė ir kultūros darbininkams šelpti. vėjelio dvelktelėjimu, drugelio
kultūros
centre
dirbantis
folk
vios
kompozirijos,
išraiškin
paroda
Vilniuje
ir
apgailesta
gistrą.
Šią
sritį
taip
pat
remia
brolybė — tiek šeimos nariai, Pati renka aukas. Laiške Lie plezdentam... pagaliau nemo
loristas
L.
Giedraitis,
pats
už
gos,
nervingos
linijos.
vo,
kad
Australijoje
kultūrinis
ir
prižiūri
UNESCO.
Liaudies
tiek samdiniai buvo vienodai tuvos ūkininko redakcijai ra ku to jausmo kitaip pavadinti,
savo
tautinį
nusistatymą
pa
lietuvių
išeivių
gyvenimas
la
kultūros
centro
specialistams
Atidarant parodą, A. Janavi
traktuojami ir vienodai su jais šo: „...Atsiradus daugiau inte kaip nirvana Ir laikas man
elgiamasi. Savo vaikams L. ligentijos, ir tautos pabudi žūsta, ir ai pati sau išnykstu. čienė, neslėpdama jaudulio, bai vangus, lietimų dailinin siūliau, kad šioje programoje tyręs sovietinės valdžios pa
Petkevičius pasakęs: .Jūsų mas, prisikėlimas iš mirusiųjų Tik jaučiu didelį didelį gyveni papasakojo šeimos istoriją. Du kais ir jų kūrybiniu palikimu jie neapeitų, nepaliktų šalike niekinimus.
Antra vertus, ir sovietiniais
pareiga tarnauti liaudžiai, turėtų greitesniais Žingsniais mo džiaugsmą, pasigėrėjimą... broliai ir jauniausioji sesuo rūpinamasi mažiau negu JAV lėje ir mūsų išerrijoje puo
lietuvių
bendruomenėje.
Vis
selėjamą,
nuo
svetimybių
įta
laikais
tuometinio kultūros
savo likimo neskirti nuo liau eiti. Supratus tai, kibau į dar grožėjimąsi..." (1923 m. liepos baigė Alytaus gimnaziją. A.
dėlto
prieš
20
metų
jai
pavyko
kos
saugomą
lietuvišką
savitą
centro
lietuviškai
nusistatę
Veščiūnas studįjavo Vytauto
dies likimo". Visa tai ir padėjo bą, kad ir mažomis išgalėmis. 16 d.)
Sidnėjuje,
Seymouro
teatro
etninę
kultūrą
ir
papročius
—
darbuotojai,
profesijos
chorve
pamatus Bites pasiaukojan Maniau, kad jaunas žmogus,
Savo kūrybinį kelią pradėjo Didžiojo universitete archi
centre,
surengti
A.
Veščiuno
visos
mūsų
tautines
etninės
džiai,
meno
vadovai
surasdavo
čiai altruistinei veiklai. Pir gavęs apšvietimą iš savo vi Povilo Višinskio paskatinta, o tektūrą. 1944 m. Albertas ir
masis skausmas, kuris pa suomenės, turės ir doros prie žurnalistinei veiklai impulsas Aldona Veščiūnai emigravo į parodą. Tuomet į privačias ko kultūros dalį, juo labiau, kad būdų apeiti sovietinių pa
ženklino jauną širdį — buvo dermę rūpintis ta savo visuo buvo gautas ii Vinco Kudir Vokietiją, o vyriausias brolis lekcijas buvo parduota nema tai nagrinėta ir pateikta reigūnų nurodymus, puoselėti
Čikagoje iškėstoje D. Bindokie- tautines tradicijas. Pasak tuo
ankstyva motinos mirtis. Tuo mene. Viena pati, nes nebuvo kos. Pirmieji bandymai pasi Edvardas neaiškiomis aplin žai jo darbų.
Paroda sostinės „Akademi nės, no vienos laidos susilau metinio kultūros centro direk
met tėvas perdavė devintuo tuomet ir su kuo pasiteirauti, rodė 1890 m. Varpe. Vėliau ra kybėmis žuvo Rytprūsiuose.
sius metus einančiai dukrai ėmiau rinkti pinigus ir leisti šė ir apsakymus, beletristiką,
Vokietijoje A. Veščiūnas tęsė jos" galerijoje veiks iki gegu kusioje, knygoje Lietuvių pa toriaus S. Sverdiolo, liaudies
pročiai ir tradicijos išeivijoje.
meno, lietuviškų dainų, šokių,
motinos palaiminimo ženklą jaunikaičius mokslan. Pra pjeses, atsiminimus. Parašė ir architektūros studijas, vėliau žės 26 dienos. (KLTA)
— žiedą su Čenstachovos pa džia, kaip visuomet, lengva išleido Pasaulines literatūros persikėlė į Jungtines Ameri
Liaudies kultūros centro di papročių ir tradicijų puo
veikslu, primindamas jai, kad nebuvo... Bet pinigų vis dėlto istorijos vadovėlį, memuarinį kos Valstijas. Būdamas silp
rektorius J. Mikutavičius selėjimas, masiniai renginiai
dabar ji turi eiti savo pen atrasdavo, bent iš pradžios pasakojimą Ii mūsų vargų ir nos sveikatos, sunkiai dirbo
sakė, kad dabar tiek jo, tiek savo esme priešinosi nutauti
Z. GĖLĖS PREMIJA
kiems broliams motinos parei pasisekė..." (1907 m. kovo 7 d.) kovų, Karo meto dienoraštį ir New Yorke, pagaliau metė ar
darbuotojų pastangos — taip nimui. Kaip tik tuometinio
26-oji respublikinė Zigme pat suteiktos pasiruošimui kultūros centro direktoriaus
gas. Nuo to laiko ji beatodai
Atsikėlusi gyventi į Panevė k t 0 stambiausias jos kūry chitektūrą ir pasinėrė į dailę.
riškai pradėjo tarnauti ki žį, dirba Panevėžio gimnazi binis palikimas — romanas 1958-1959 m. gyveno ir kūrė Gėlės prenuja įteikta žurnalis 2002 motais Vilniuje vyksian S. Sverdiolo, chorvedžio K.
tiems, nors pati buvo silpnos, joje, vėliau steigia Kalinių glo Ad astro. Tai tautinio subren Vokietijoje ir Prancūzijoje. Iš tiką studijuojančiai vilnietei čiai tsečiajai Pasaulio lietuvių Kavecko apsukrumo ir drąsos
gležnos sveikatos (jos iškrypės bos komitetą, kuris rūpinasi dimo, supratimo ir apsispren bandęs jvairias technikas, Linai Burbsite! Debiutuojanti dainų šventai. Ns tik ii JAV, dėka jau 1976 m. dainų
stuburas kamavo skausmais, nuteistųjų buitimi ir kultūra. dimo tema parašytas roma daugiausia tapė abstrakcijas poetė apdovanota už pirmą Kanados, Australijos, kitų šventėje pirmą kartą nu
o vėliau atsirado kuprelė).
Sužinojusi apie Lietuvos vy nas. Įdomus faktas ir tai, kad akrilo dažais ant popieriaus. eilėraščių knygą Autostrada Vakarų valstybių, bet ii Rytų skambėjo patriotinė daina
Maironio žodžiais „Lietuva
Gabrielės pirmasis mokyto riausybės ketinimus legalizuo abi su Žemaite (buvo artimos 1959 m. grįžęs į Ameriką, vis Titikaka — Plateliai, kurią kraštų tikimasi sulaukti kokio
išleido Lietuvos
Rašytojų tūkstančio dainininkų bei šo brangi". Vėliau ji nuvilnijo per
jas, sužavėjęs jauną sielą — ti prostituciją, imasi kovos, draugės) parašė ne vieną pjesę
sąjunga.
kėju. Direktorius J. Mikuta visų rajonų, miestų dainų
Laurynas Ivinskis, taip pat kuria Abolicionistų draugiją, dviejų Moterų slapyvardžiu:
Poetas Z. Gėlė-Gaidamavi- vičius apsidžiaugė, kad nese šventes — per visą Lietuvą ir
skiepįjo broliškumo ir lygiatei rašo straipsnius šia tema. Ii „Velnias spąstuose" (1902); pagyventi ne kaip kietos pa
vištoje uždraustos V. Kudir
siškumo idealus. Mokėsi Min laiško J. Lindei: „Esu iš dalies „Kaip kas išmano, taip save reigos verčia, bet kaip širdis čius (1884-1912) mirė boda niai iš Čikagos jam skambino
kos „Tautiškos giesmės* tapo
taujos gimnazijoje, kurioje iš Don-Kichotas, bet ir Sancho- gano" (1904); „Litvomanai* ir trokšta 0 užstelbta širdis la mas vos 18 metų h* buvo vie vienas iš Dainų šventės kosri
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lyg ir antruoju Lietuvos him
moko keletą užsienio kalbų, Pancho many netrūksta. Visą „Parduotoji laimė" (1905); bai troško ir trokšta rašyti... nas jauniausių Lietuvos pos ūmatonų, tymus isstvuos cnonu.
Apie tylųjį, paslėptą pasi
Mano bodo svarbiausia yda tų. Jo vardo prenuja nuo 1977
jai buvo suteiktas žemesnio gyvenimą plaukiau prieš sro „Dumblynė" (1912) ir kt.
rų
cungentes
Darius
runaaipriešinimą
okupacinei val
Visą savo nelengvą gyve per daug didelis jautrumas, metų kasmet įteikiama ge
sios mokytojos vardas. Vėliau, vę, toks plaukimas man pa
tis,
be
kita
ko,
pasekei,
jog
į
džiai
byloja
ir
tai, kad pirma
išlaikius egzaminus, jai sutei prastas, energijos priduoda..." nimą ji norėjo rasti laisvo lai svetimų vargų atjautimas... Ir riausiam Lietuvos postai de «
*
«-- fclj__ I t it t i l i n mlm
sis
kukūros
centra
direktorius
ko rašymui, deja, įvairios pa tas traukte atitraukdavo nuo biutantui. Apdovanojimo cs- švente, oe artų aaunningų viekiamas namų mokytojos var (1925 m. liepos 19 d.)'
Vincas
Adomėnas
1946-siais
das su teise dėstyti istoriją,
Tokia jau buvo nerami ir reigos, globotinių slauga ir plunksnos, o neturėdama lai remofuja tradiciškai vyksta netu, Indą atvykti trys JAV
aršių
represųų
ir
persekiojimų
rūpinimasis jais atimdavo lai ko atsidėjus ir netrukdoma posto gimtinėje — Siauuų ra
geografiją, aritmetiką, pran maištinga jos siela.
Jau kuku — tapo Lietuvos perticūzų ir vokiečių kalbas. Savo
Daug dėmesio skyrė Lietu ką... Jos literatūrinis paliki rašyti, nieko dailės atžvilgiu jone, N ai šiuose. Prenuja įstsiir senų — Laisvės kovotojų akty
namuose slapta ji moko kaimo vos praeičiai, pati rinko ir už mas ne toks jau matas — iš ypatingo nepagaminau iki gė buvusio Nakdų kolūkio pirkėdtaiua se Pa viu talkininku, u i drąsą poimi... Tiek to.. Vis tik turėjau
žmones, kaip knygnešė, plati rašinėjo tautosaką — surinko leisti šeši raitų tomai.
grindinėje veikloje buvo apdo
1t"l ii ai t i i « » m « i V a m Bna*
gražų
gyvenimą, kurio neat kis. Nuo 1992 metų iniciatyvą -O- na draudžiamą spaudą. Papil daugiau nei 500 mįslių, patar
Tačiau laiške F. Bortkecnoni, UWU)QS IHVSIBOV MM* vanotas partizaniniu laisvės
domai Gabrielė mokosi biti lių, priežodžių ir kt. Savo su vičienei rašo: „Visą amžių (ir stotų man asmeniniai joks perėmė Šiaulių rajono kultū IMiu. DJiOdjOą) lQ0ų>e^taO0BMi OI**
Kovos Kryžiumi, o saugumo
ninkystės. Laiko nemažai bi rinktą medžiagą siuntė J. Ba netrumpą) dirbau vis kitiems dailės veikalas..." (1923 m. ros skyrius. Pirmoji Z. Gėles kseti ų. Utų vienetų atlie
sugautas kalėjo Intos su
čių avilių, o kartais ir gyvena sanavičiui. Laiške jam rašo: ir lotiems, vis tikėdamasi, kad gruodžio 19 d.)
premijos laureate buvo rašy kamų dainų, kitų kurmių
stiprinto režimo lageryje. .-<iš bitininkystės.
Virginija Paplauskienė toja Vidmantė Jasukaityt*.
„Siunčiu vėl saują bartų: yra nors senatvėj pailsėti teks ir

Darbai liudija
jėgą

talento

DRAUGAS

Apie
fotoreportažinės
nuotraukos autorių
Tikriausiai fotografų asme
ninių nuotraukų spaudoje ar
ba visai nėra, arba jis lieka už
kadro, kitoje nuotraukos pu
sėje ir yra žinoma tik fotografo
pavardė.
Apie Joną Tamulaitį taip ne
pasakysi, jis yra visiems gerai
žinomas ir pažįstamas, net ne
iš asmeninių nuotraukų kie
kio spaudoje. Joną Tamulaitį
galima sutikti bene kiekvie
name Čikagos lietuvių rengi
nyje. Fotografas bendradar
biavo ir bendradarbiauja iš
eivijos lietuviškoje spaudoje,
jis gerai žinomas Draugo dien
raščiui, Lietuvių balsui, Lais
vajai Lietuvai, Dirvai, Darbi
ninkui, Tėviškės žiburiams
(Kanadoje), Lietuvių dienoms,
Pasaulio lietuviui bei kitiems
leidiniams. J. Tamulaičio foto
nuotraukos puošia ne vieną
parodos ar kokio kito renginio
katalogą ar lankstinuką.

Jonas Tamulaitis

• .

:

Jonas Tamulaitis gimė 1935
metais Kaune, 1944 metais,
kaip ir daugelis lietuvių su
tėvais pasitraukė ii Lietuvos
ir iki 1949 metų gyveno Vokietijoje. Kuo 1949 metų gyvena
Čikagoje, su žmona Jūrate au
gina tris sūnus ir dukrą. Rim
čiau fotografuoti pradėjo nuo
1978 metų. Jono Tamulaičio
negali pavadinti meniniu fo
tografu. Jis fotografas met
raštininkas. Jo albumuose
sugulusios kontrolinės foto
nuotraukos liudija apie ren
ginius ir žmones, kurie buvo,
kurie yra. J. Tamulaičio foto
grafija tiesi ir negailestinga, ji
fiksuoja momentą, akimirką ir
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visai jau nesvarbu ar tu prezi
dentas ar Šiaip lietuvis... Foto
nuotraukose akcentuojamas
turinys, tema pačia plačiausia
prasme — nuo įvairaus
siužeto, įvykių fiksavimo iki
portreto.
Klausimas, kurį dar 1933
metais kėlė Vaižgantas,: ar fo
tografija menas?, iškyla ne
vieną kartą ruošiant fbtoreportažinių nuotraukų paro
das, tačiau pagal D. Michalso
— kiekviena gera mintis —
jau fotografija, todėl šiandien
nebeturėtų būti klausimo: ar
fotografija — menas? Kai kas
skelbia, kad ateina tik elek
troninio, vaizdo metai. Bet juk
tai buvo sakoma ir anksčiau,
kad kinas išstums teatrą, tele
vizija — kiną, elektroninis
pastas — laiškus, video filmai
— knygą. Bet kol kas nieko
panašaus neįvyko. Juodai bal
ta fotografiją puikiai derinasi
ir gal net pirmauja spalvotos,
kompiuterinės
fotografijos
kontekste. Mokslo, technikos
pasiekimai daro savo įtaką į
visas meno sritis, bet vis
dažniau ir dažniau grįžtame į
praeitį, ją idealizuojame.
Šiame dešimtmetyje nedaug
fotomenininkų liko ištikimi
klasikinei nerežisuotai ar ki
taip manipuliuotai subjekty
viai momento fotografijai. Vie
nas iš jų — Jonas Tamulaitis.
Didėjant manipuliuotos me
ninės fotografijos srautui tiek
Lietuvos, tiek išeivijos foto
menininkų darbuose, lygia
grečiai stiprėja dokumentinės,
reportažinės fotografijos reikš
mė. Dokumentikos vaidmuo
yra labai svarbus. Pirmiausia
tai socialinis, psichologinis ir
ideologinis laiko dokumentas.
Šokių ir dainų švenčių mo
mentai, operos ir „Dainavos"
ansamblio repeticijos bei kon
certai, suvažiavimai, susirin
kimai, susitikimai, parodų ati
darymai, demonstracijos ir
Šiaip vakaronės, ko tik nėra
Jono Tamulaičio nuotraukose,
kurios kaip -dokumentai fik
suojantys Čikagos lietuvių
gyvenimą, veiklą, pastangas
kovoje dėl Lietuvos nepriklau
somybės.
Jonas Tamulaitis yra oficia
lus „Lituanicos" tunto fotogra
fas, todėl ir skautų gyvenimo
bei veiklos nuotraukų yra
daug. Čia ir stovyklos, laužai

Jonas Tamulaitis ypač dainai fotografuoja Ustavhą skautu ir
skaučių renginius, stovyklas ir veikla apskritai. Stoja nuotrau
koje: iaUfaaingot Klaipėdos dienee soeigos detalė. Vėliavnešiai;
i Pumputytė ir jam skautas Viktoras česas.
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Tai tik viena U iimtu. Jono Tamulaičio nuotraukų, kuriose atspindi lietuvių visuomeninė-kultūrinė
veikla. Fotografai, dalyvavę S8-oje fotografijos parodoje 1899 m. spalio 22 d. Čiurlionio galerijoje. Iš
kairės: D. Vakarė, V. V skarytė, A. Rezys, dr. Milda Budrienė, R. Spitrys, A. Pečiūrienė.

ir palapinės, plevėsuojančios
vėliavos, čia ir skautai, vilkiu
kai, bebriukai, vyčiai ir t.t Jis
priklauso daugeliui organiza
cijų jas visas net išvardinti
sunku — bet labiausiai di
džiuojasi, kad nuo 1956 metų
priklauso Skautų Akademi
niam sąjūdžiui, Tarptautinei
žurnalistų federacijai, Lietu
vos žurnalistų sąjungai.
Savo asmenines parodas yra
rengęs Lietuvoje — 1992 m.,
1999 m. Vilniuje, Kaune,
Šiauliuose, Klaipėdoje, Pa
nevėžyje, Druskininkuose. Či

kagoje Čiurlionio galerijoje
1999 metais matėme Jono Ta
mulaičio fotografijos parodą
skirtą Čikagos lietuvių operai.
Paroda — „Čikagos lietu
viai", tai antroji Jono Tamu
laičio personalinė
paroda
Amerikoje. Pasirodo, kad mū
sų gerai žinomą fotografą, ge
riau žino Lietuva negu mes
patys. Dar šių metų pabaigoje,
mūsų mylimas fotografas kar
tu su Algimantu Keziu yra
pakviesti dalyvauti „Vilniaus
dienose", kur rengs fotografi
jos parodą apie Čikagą ir

Kas ką veikia

vasarą

Apie dailininkės Magdalenos B. Stankūnienės
lankymąsi Lietuvoje ir žinyną JAV lietuviai

Čikagos lietuvius. Linkime
sėkmės fotografui ir tikimės,
kad pas mus ruošiama paroda
ne paskutinė.
S.m. birželio 1 d. Čiurlionio
galerijoje, Čikagos Jaunimo
centre, atidaryta Jono Tamu
laičio paroda „Čikagos lietu
viai (visuomeninis-kultūrinis
gyvenimas). Parodą suruošė
Lituanistikos tyrimo ir studijų
centras, Čiurlionio galerija ir
pats fotografas J. Tamulaitis.

Užsienio, ypač Čikagos ir
apylinkių lietuviams gerai pa
žįstama soliste Audrone Simonaitytė-Gaižiūnienė yra išvy
kusi į Lietuvą ir birželio 3 d.
giedos Kauno Įgulos bažny
čioje kartu su „Prisikėlimo"
choru. Ji taip pat atliks kom
pozitorių Handel, Mozart,
Granier, Faure, Gounod, Gruber, Šukio ir Naujalio kūrinių
:
solo partijas. Birželio 10 d.,
vasaros sezono atidarymo pro
ga, minėtų kompozitorių kūri
nius solo atliks ir Palangos
bažnyčioje.
Sol. A. Gaižiūnienė, gyve
nanti Belvidere. 111., ^dažnai
įvairiomis progomis atlieka
programas Čikagoje, Lemonte
ir tolimesnių vietovių lietu
viams, taip pat ir amerikiečių
publikai. Ji, kaip soliste, yra
dalyvavusi Čikagos Lietuvių
operos pastatymuose, talkinu
si operai, kaip chormeisterė,
keletą metų vadovavusi „Dai
navos" ansambliui.

Prasidėjo atostogų ir kelio dailininkė leido suprasti savo
nių metas. Vieni šiaip pama gyvenimo ir kūrybos esmę.
tyti pasaulio išvyksta, o kitus Jos principas dalyti džiaugs
traukia prieš daugel metų mą ir grožį kitiems, toks
paliktoji tėvynė. Jau senokai brangus kū|ybos žmonėms,
(prieš tris dešimtmečius) gi kartais liėKa nesuprastas
mines ir Lietuvą pradėjo lan praktiškųjų...? Todėl M. Maž
kyti dailininkė iš Čikagos vydo bibliotekos' Lituanistikos
Magdalena B. Stankūnienė. skyriaus vedėja Silvija VėlaviLankėsi ne tuščiomis, bet čienė po M. B. Stankūnienės
veždavo savo sielos dalį — dovanotų paveikslų bibliote
per ilgus metus kurtus pa kai žurnale Tarp knygų (1995
veikslus: tapybos ir grafikos m. 12 nr.) straipsnyje „Dova
lakštus (dažnai pasiilgtos nų karalienė Magdalena" ra
tėvynės motyvais) ir dovanojo šė: „Taip ir eina, dalydama
juos gimtinei — Vilkaviškio savo paveikslus, santaupas,
krašto muziejui, Vilniaus, užuojautą, gailestį. Jai' pačiai
Kauno muziejams ir įvairioms taip nedaug tereikia. Nusivilkultūros įstaigoms. Kokį įs dama ir vėl pamiršdama nuo
pūdį paveikslai kėlė, galima skaudas, Magdalena lieka ta
suprasti iš poeto Kazio Bra- pati — jai malonu dalyti
dūno žodžių dailininkės 1979 džiaugsmą ir grožį kitiems".
m. surengtos parodos Los An
Lietuvos visuomenė su Či
geles kataloge: „Jos spalvotie kagos dailininkės kūryba bu-'
ji medžio raižiniai, vaizduo vo supažindinta Vilniuje iš
jantieji vaikystėje ir jaunys leistais albumais. 1991 m.
tėje regėtus ir dirbtus ūki „Vaga" išleido M. B. Stankū
ninkų, ypač moterų, darbus, nienės albumą Tapyba, grafi
yra ne vien tikslus ir kūry ka, mozaika, piešiniai, o 1996
bingas estetiškojo užmojo m. „Baltos lankos" — Lietuvai
sprendimas, bet ir širdimi at dovanoti kūriniai.
lietas paminklas laiko tobuly
§i gegužį atvykusi į Lietu
bėse paliktam gyvenimui". vą, dailininkė lankėsi savo
Todėl M. B. Stankūnienės kū gimtinėje, rūpinosi, kad Vilka
ryba taip mielai buvo sutikta viškio krašto muziejus paga
Lietuvoje.
liau gautų geresnes patalpas.
Po daugelio parodų JAV M. B. Stankūnienė šiuo apsi
miestuose, Kanadoje, Brazili lankymu ištesėjo pažadą, per
joje pirmasis dailininkės kū
rybos — tapybos ciklo „Gėles" — pristatymas tėvynėje įvy
ko 1980 m. Vilniuje. Didesnę
grafikos ir tapybos kūrinių
parodą surengė Lietuvos dai
lės muziejuje 1985 m. irgi
Vilniuje. Gimtajame kraite
apie šią parodą paskelbtas
straipsnis buvo pavadintas
„Dailininkės širdis Lietuvo
je", o po dviejų metų sureng
tos parodos Klaipėdos pa
veikslų galerijoje spaudoje ra
šyta, jog „Dailininkė darbais
į gimtinę sugrįžusi", nes jos
„kūrybos versmė gimtinėje".
Vėliau vyko parodos Kaune:
1992 ir 1996 metais. Po pasta
rosios žurnalistes Juhja Mušinskienė pokalbį, paskelbtą
savaitraštyje Literatūra ir me
nas, pavadino dailininkės žo
džiais „Mane mokė ne imti, o
duoti*. Nuoširdžiai bendrauda
ma su straipsnių autoriais,
Dail. M. Stankūnienė, apsilankiusi si pavasari Draskiainkuose.
••

MUZ. A. KAMINSKAS
DIRIGUOS OPERĄ '•
Muzikas Arūnas Kaminskas
pakviestas diriguoti Phillip
Glass operą „The Marriages
Between Zones Three,. Four,
and Five", kurią birželio 7,9 ir
10 d. stato DePaul universite
to Opera Theatre (DePaul's
Merle Reskin Theatre, 60- E.
Balbo Dr., Chicago; bilietai
užsakomi tel. 312-922-1999).
Birželio 7 ir 9 d. spektakliai
vyks 7:30 vai. vak., o sekma
dienį, birželio 10 d. — 2..vai.
VIEŠNIA IŠ
j
ŠVEICARIJOS
VILNIUJE

Skirmantė Miglinienė

nai duotą premijų, šventėje
St. Petersburg, FL, — JAV LB
Kultūros tarybos skirtą jai
dailės premiją perduoti žiny
no JAV lietuviai H tomo iš
leidimui. Žinyno rengėjai,
Mokslo ir enciklopedijų leidy
bos instituto direktorius Ri
mantas Kareckas nuoširdžiai
dėkoja už paramą.
Šalia Visuotinės lietuvių en
ciklopedijos ir kitų šakinių
enciklopedijų rengimo Leidy
bos institute rašomos biogra
fijos ir žinynui. Tikimasi jas
baigti dar šiemet, o kitais me
tais ir išleisti knygą. Tokiam
optimizmui pagrindą teikia
lietuvių fondo žadėta para
ma ir prenumerata bei au
kos. Visų žinyno rėmėjų pa
vardės bus paskelbtos II to
me. Priimamos ir tikslinės
aukos savo' mirusiųjų arti
mųjų atminimui pagerbti.
Auka žinynui — nenykstantis
paminklas, ypač vertingai pa
pildantis atmenamųjų įdėtas
biografijas.
Šia proga primename, kad
Leidybos institutas dar turi
žinyno I tomo egzempliorių.
Norintieji gauti, jo prenume
ratoriai siuntimo išlaidoms
turėtų atsiųsti 10 doL, o ne
prenumeravusieji — 35 dol.
čekį. Taip pat priimama ir ži
nyno H tomo prenumerata:
"su atsiuntimu H tomas kai
nuos taip pat 35 dol.
Laiškus, II tomo prenumera
tos 35 dol. čekį, aukas pra
šome siųsti su užrašu ant če
kio „Mokslo ir enciklopedijų

Muz. Arūnas Kaminskas. •

Audronė Gaižiūnienė

APDOVANOTAS

LIETUVIS

Tarptautinė draugija heterociklinei chemijai 2001 m.
premiją suteiks Queens un-to
(Kanada) prof. Viktorui Snieč
kui, kuris atrado naujus bū
dus gaminti vaistus. Draugi
jos suvažiavimas ruošiamas
Yokohama, Japonijoje, 0.7.2908.03. Prof. Sniečkus jau lai
mėjo JAV chemijos draugijos
premiją, kuri jam bus įteikta
Čikagoje rugpjūčio pabaigoje.
Saulius Šimoliūnas
leidybos institutas. Žinynui
JAV lietuviai". Atskirame la
pelyje nurodyti: II tomo pre
numerata, parama ar už I to
mą. Mokslo ir enciklopedijų
leidybos instituto adresas: L.
Asanavičiūtės 23, LT 2050,
Vilnius,T ietuva (Lithuania).
Dr. Antanas Balašaitis

Vilniuje viešėjo vedančioji
Ciuricho operos solistė Gabriella Lechner. Lietuvos nacio
naliniame operos ir baleto
teatre viešnia atliko pagrindi
nę Toskos partiją Giaoomo
Puccini operoje „Tosca".
Šveicarijoje gyvenanti aust
rų kilmės solistė tSabriella
Lechner baigė studijai'Vienos
aukštojoje muzikos mokykloje,
įgijo vokalo pedagogės, kame
rinio ir oratorinio dainavimo
specialybes, tobulinosi Italijo
je. Jauna dainininkė i .-pelnė
prizus tarptautiniuose kon
kursuose Italijoje, Belgijoje,
Čilėje, buvo kviečiama koncer
tuoti bei dainuoti operos spek
takliuose įvairiose pasaulio
šalyse ir žymiausiuose'"Voka
linės muzikos festivaliuose.
Tarptautinio pripažinimo so
listė sulaukė 1986 metais,
kartu su Luciano Pavarotti,
Valstybinėje Vienos operoje
padainavusi Verdi operoje
„Kaukių balius", diriguojant
maestro Claudio Abbado. Šiuo
metu G. Lechner dainuoja
Ciuricho operos teatre, atlieka
lyrinio dramatinio soprano
partijas daugelyje klasikinių
operų.
Vilniaus operoje „Toscos"
spektakliui dirigavo Vytautas
Viržonis. Kavaradosi partiją
atliko Algirdas Janutas, Skarpio — Vytautas Juozapaitis.
(ELTA)

Magdalena Stankūnienė. „Linarūtė". 1982.
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užmuštų civilių skelbdavo minučių palikusi balta kaip
teką. Straipsnyje „Kas išvertė
kaip sunaikintus partizanus, popierius, 27 metų moteris
Adomo Mickevičiaus ir Hutuo tarpu nepaprastai mažin pražilo akimirksniu. Mikuckis
gues Lamennais knygeles" na
davo MVD dalinių ir stribų ne savas kaltes prisiėmė. Ra
grinėjamas įdomus išeiviškos
nuostolius. Iš visų davinių, polas jį nukankino: išlupo
spaudos faktas — dviejų 1832
daugiausia pagal P. Raslano akis, nukapojo pirštus, lavo
m. Prancūzijoje išleistų A.
duomenis, 1946-1953 m. par nas buvo visai juodas. Vaikiu
Mickevičiaus knygų ir prancū
tizaniniame kare žuvo apie kas mirė.
zų filosofo H.F.R. de Lamen
2,600 komunistų aktyvistų,
nais veikalo Tikinčiojo žodžiai
Pro stribų eiles praėjo apie
Juozo Starkausko knyga apie ginkluotus kolaborantus
stribų — apie 2,000. Bet šie 25,000 žmonių, nors vienu
(1833) vertimų į lietuvių kalbą
Lietuvoje
skaičiai buvo daug kartų MGB metu jų buvo tik 11,000.
ištraukų išspausdinimą Pary
mijoje, apskričių ir valsčių ir Komunistų partijos CK kai
žiuje veikiai po šių knygų pa
Vengdami tarnybos rusų ar
centrų saugojimas ir t.t. Šiuos talioti.
sirodymo.
mijoje, kai kurie pasitraukė
uždavinius jie atliko puikiai:
Dar knygoje yra straipsniai
(apie
2
proc.)
pas
partizanus.
Lietuvoje įsitvirtinti rusams
iššaudė šimtus neginkluotų būtų buvę daug sunkiau, jiegu Daug išmesti už girtuoklia
apie vienus Sauerveino, ar ki
jaunų vyrų, kurie bėgo, veng jiems nebūtų padėję kolabo vimą ir kitus tarnybinius
tus G. Saurveino, Eduardo
dami tarnybos okupantų armi rantai, ypač stribai. Jie, gavę į nusižengimus.
Volterio, Motiejaus Valan
joje. Kiekvieną nušautą jau rankas ginklus ir beveik ne
čiaus bei kitų raštijos veikėjų
Dauguma stribų okupan
nuolį ar civilį laikė banditu ir kontroliuojamą valdžią, nuo tams padėjo ne kaip kovotojai,
gyvenimo ar kūrybos faktus,
apie tai raportavo savo vyriau lat okupantų raginami akty o kaip rusų kariuomenės bei
kurie papildo jų portretus. At
sybei.
Mokslo ir enciklopedijų leidyklos instituto direktorius Rimtautas menant, kad knygos pavadi
čekistų
vedliai
ir
vertėjai,
viai veikti, žudyti, suiminėti ir
Sovietų baudžiamojoje siste išduoti, pamažu visiškai de nemažai jų veikė kaip šnipai. Kareckas (kairėje) (teikia Mažosios Lietuvos enciklopedijos I to nime yra skaičius „I", galima
G. Zemlicko nuotr.
moje pokariu retas turėjo gradavo. Klaikios išmonės Autorius pažymi, kad beveik mą žurnalistui Jonui Albertavičiui.
tikėtis, jog ateityje turėsime
išsilavinimą, buvo daug maža žuvusių partizanų kūnus dar visi gyvi likę stribai, jų
progą susipažinti su dar dau
raščių. Stribų išsilavinimas kyti miestelių aikštėse pradi žmonos ar sugyventinės bei jų
geliu įdomių faktų iš profeso
buvo dar menkesnis. Iš 257 ninkas buvo LSSR NKVD ko vaikai ir šiandien yra įsitikinę
riaus V. Žuko sukaupto archystribų tik 140 buvo baigę misaras J. Bartašiūnas — komunistai ir nekenčia bei
vo.
pradžios mokyklą, 7 keturias žymiausias Lietuvos parti bando kenkti nepriklausomai
Remigijus Misiūnas
klases gimnazijos, vidurinį iš zanų ir lietuvių tautos iš Lietuvos valstybei. Tad nesun
Mokslininko darbas pana matikos taisykles" (naudojan
silavinimą tik 2. Stribų davikas ir žudikas. Jo vardas ku suprasti, kaip atsirado tie
švietimas buvo politinis lavi liks amžiams Lietuvos istori plėšikai ir žudikai, kurie šus į skulptoriaus, kuris iš ak tis Metais), dviejų poemos ver
J. STRIELKŪNO
KNYGA
mens kala skulptūrą: dirbama timų į lenkų kalbą — Mikalo
VAIKAMS
Nelengva skaityti knygą, nimas, mėginant į tų ne joje. Gėda tautai, kuri pa šiandien dergia lietuvio vardą
diena po dienos, metai po jaus Akelaičio ir lenkų kalbi
kurioje aprašomi mūsų tautos raštingų žmonių galvas įkalti gimdė šį žudiką. Jam prilygs Danijoje, Ispanijoje, Švedijoje
Pirmoji žymaus poeto, Na
metų, kol pagaliau pasiekia ninko Jano Karlowicziaus —
marksizmo
tiesas,
klasių
kovą
žmonės, kurie pakėlė ginklą
ta tik Kėdainių apskrt. Grin ar kitose valstybėse.
cionalinės
premijos laureato
ma užsibrėžta vienokia ar ki likimus, kaip sekėsi rinkti
prieš savo tautiečius. Knygoje ir Lenino-Stalino idėjų nemir kiškio stribų vadas J. Rapolas.
Autorius detaliai aprašo vi
Jono
Strielkūno
knyga vai
tokia forma, tačiau, atsitrau duomenis apie K. Donelaitį ir
aprašomas pokario laikotarpis tingumą.
Kažkas įskundė, kad ūki sas stribų gyvenimo puses: kus iš tolo pasigrožėti kūriniu, jo kūrybą XDC a. lietuvių kams Iš vieversio žemės ta
Materialinio
aprūpinimo ninkas Mikuckis turi ryšių su materialinį aprūpinimą, jų ko
(1944-1953 m.) — bolševikų
pamatoma, jog aplink jį — spaudos tyrinėtojams Kazi po 250-uoju leidyklos „Trys
karinių formuočių veikla prieš pradžioje iš viso nebuvo. Val partizanais. Rapolas pradėjo vos metodus, santykius su ka
didžiausia krūva nuolaužų. Ir mierui Dransutavičiui ir Sil žvaigždutės" leidiniu. PenktaLietuvos laisvės kovotojus ir gis ir rūbai — tai, kas išplėšti tardyti. Matydamas, kad nie riniais daliniais. Gale spausdi
iš ūkininkų Vėliau jiems ko neišgaus, įsiuto. Tuo tarpu nami įvairūs NKVD-MGB tarp jų yra tokių, kurias dar vestrui Baltramaičiui bei ne dieną, kovo 15 d. knyga buvo
prieš Lietuvos gyventojus.
būtų galima panaudoti, nors įvykdytus sumanymus išleisti pristatyta Vilniaus mokytojų
| stribų eiles stojo daugiau pradėjo mokėti menkas algas. Mikuckienė kepė blynus. Ra dokumentai, įsakymai ir kai
jau tektų pasukti galvą, kur Metus prieškario Lietuvoje. namuose.
sia vietos gyventojai (iki 85 Prisidėdavo vykdydami kra polas nutvėrė vieno mėnesio kurių kautynių aprašymai.
Debiutinę poeto knygą vai
pritaikyti. Tad pasiguodus, Atskiras straipsnis skirtas XX
proc.) lietuviai, sentikiai bei tas, o iš tikrųjų griebdami kas vaiką, išvystė jį ir padėjo ant Tai labai vertinga Lietuvos is
kams
iliustravo Širvintų Lau
kad kada nors vėliau, imasi a. pradžioje pasirodžiusiam
kitos tautinės mažumos. Liku pakliuvo į rankas: maistą, keptuvės.
„Dieve,
Dieve", torijos knyga.
ryno
Stuokos-Gucevičiaus
vi-,
kito didelio darbo ir dažniau Šlapelių knygyno Metų leidi
sius 15 proc. sudarė rusai, rūbus, žiedus ir kt.
šaukė Mikuckienė, per keletą
dūrinės
mokyklos
moksleiviai.
Henrikas Kudreikis siai atgal nebeatsisukama Pa mui.
Nors moterys dažniausiai
daugiausia užėmę vadovau
Pasak knygos leidėjo Jeroni
prastai nebespėjamą ir daug
Du straipsniai vienam lietu
jančias pozicijas. Vartant šį dalyvavo tik pagalbiniuose
mo
Lauciaus, leidykla „Trys
svarbių mokslininkų surastų vių raštuos veikėjui — dar vie
didelį veikalą, sunku suprasti, daliniuose (medicinos, tiekimo
žvaigždutės"
puoselėja lietu
dalyku, kurie netiko viename na knygos ypatybių. Tokio au
kaip katalikiškoje tautoje ir pan.), tačiau stribų būriuose
vių
rašytojų
kūrybą,
neleidžia
ar kitame dideliame jo darbe, toriaus dėmesio sulaukė An
galėjo atsirasti tokie nepa tokių pagalbinių dalinių nebu
verstinių
knygų.
Jau
išleistos
vėl ilgam grįžta į archyvus.
tanas Strazdas, Dionizas Poš
prasto žiaurumo individai, vo ir moterys, dažniausiai jau
poetų
Ramutės'
Skučaitės,
Vienas darbo, kuriais gar ka, M. Akelaitis, Andrius
kurių kai kurie veiksmai tie nos merginos-komjaunuolės,
sėja
profesorius Vladas Žukas, Vištelis ir broliai Keturakiai, Vlado Braziūno, Tomo Arūno
vaikščiojo kartu su vyrais kaip
siog sukrečia skaitytoją.
— jo kruopštumas, renkant kitąsyk paminint, regis, labai Rudoko, rašytojo ir publicisto
Knyga parašyta daugiausia kovotojos. Žmonės niekino
medžiagą savo moksliniams tolimus jų biografijų ar kū Alberto Laurinčiuko, kitų au
remiantis bolševikų baudžia stribus, dar blogesnį vardą
darbams. Ilgus dešimtmečius rybinės veiklos dalykus. Pa torių knygos vaikams, taip pat
mųjų (represinių) struktūrų turėjo stribės. Moterų stribių
profesorius kaupė {vairius lie vyzdžiui, viename straipsnyje pačių vaikų kūryba. Nebe
— KGB ir MVD — dokumen buvo apie 3-5 proc.
tuviškos spaudos faktus, ta apžvelgiama A. Strazdo kūri pirmą leidyklos vaikišką kny
Stribų kovingumas buvo
tais. Vos ne pusė duomenų su
čiau toli gražu ne visi papuolė nių spausdinimas ir bibliogra- gą iliustruoja patys vaikai.
rinkta buvusiame komunistų menkas ir jei ne MVD-MGB
Jubiliejinio leidinio sutik
į jo knygas, tad įdomesnius jis favimas, o kitame — jo portre
partijos CK archyve. Reikia 12-ka pulkų bei pasieniečių
tuvėse
dalyvavo poetas J.
panaudojo periodikoje skelb to istorija. Kalbant apie D.
pažymėti, kad ir komunistų batalionų, partizanai būtų
Strielkūnas,
Lietuvos rašytojų
tuose straipsniuose. Deja, šie Pošką, aptariami jo ryšiai su
partijos ir čekistų dokumentai juos sumalę į miltus. Pusiau
sąjungos
pirmininkas
Valenti
turi vieną neigiamą savybę — žymiu lenkų mokslininku ir
yra tendencingi, duomenys beraščiams stribams dėsty
nas
Sventickas,
leidėjai,
kriti
metams bėgant, jie darosi vis visuomenininku Joachimu Ledažnai iškraipyti. Autorius davo rusai, nemoką lietuvių
kai,
poezijos
ir
originaliosios
sunkiau pasiekiami. Atsiran levreliu bei bandoma atkurti jo
rėmėsi žymių partizanų — kalbos, tad pakelti jų kovin
da
naujų, juos papildančių, bibliotekos istoriją. Straips vaikų literatūros gerbėjai.
Juozo Lukšos-Skirmanto, Adol gumą nebuvo lengva, nors
faktų, tačiau toli gražu ne niai apie brolius Vilkutaičius- Veikė Širvintų L. Stuokosfo Ramanausko-Vanago me KGB ir Lietuvos komunistų
kiekvienas mokslininkas grįž Keturakius — dar du bandy Gucevičiaus vidurinės mokyk'
partija tai laikė pirmuoju
muarais.
ta prie jų, kad papildytų ir mai išspręsti iki šiol vieną los moksleivių dailės paroda,
1944 m. liepos 24 d. LKP(b) uždaviniu.
idleistų atskiru rinkiniu. Pro didžiausių lietuvių literatūros koncertavo šios mokyklos jau
Be stribų Lietuvoje veikė jų
priėmė nutarimą, pasirašytą
fesorius V. Žukas ir jo straips istorijos galvosūkių: kuris jų nieji talentai. Šventės dalyviai
A. Sniečkaus, kuriame nuro paramos ir aktyvistų grupės,
nių rinkinys Literatūros pa — Antanas ar Juozas — tikra galėjo įsigyti ne tik naująją J.
doma Vilniuje, Kaune ir sudarytos iš komunistų, kom
barėse I (Vilniaus universite sis komedijos Amerika pirtyje Strielkūno, bet ir kitų leidyk
Šiauliuose įkurti profesiona jaunuolių bei prijaučiančių
lų knygų, gauti autografų it
to leidykla, 2000) — maloni autorius.
lius naikintojų batalionus po civilių, kuriems MGB duodavo
dovanų. (Eita)
išimtis, kur galima pasisemti
Dalis straipsnių skirta iš
150 žmonių kiekvienoje ap- ginklus. Apie nedaug duo
naujų žinių apie, regis, gerai eivijoje dirbusiems literatams.
skirtyje, nenutraukiant žmo menų šių grupių veiklą archy
žinomą mūsų tautos raštiją ir Pirmiausia — dviejų 1863 m.
nių nuo tiesioginio darbo. Ga vuose randama.
PAMINKLINĖSE
jos
kūrėjus nuo pat jos ištakų. sukilėlių bei jų kauptoms bib
Knygoje daug vietos skiria
lime tarti, kad naikintojų,
DURYSE —LIETUVOS
:
Negana to! Elektroninė kny
Konkrečiai, knyga pradeda liotekoms: Paryžiuje gyvenu
Gavę UNESCO finansinę
vėliau pavadintų stribais, ma stribų ir kitų komunistų
RAŠTIJOS
krikšto tėvas buvo tautos aktyvistų grupių nuostoliams. paramą, Lietuvių kalbos insti ga bus naudinga taip pat lie ma straipsniu „Keletas rank sio M. Akelaičio ir A. Vištelio,
KELIAS
išdavikas A. Sniečkus. Stribų Kaip žinoma, čekistai dažnai tutas ir UNESCO katedra In tuvių kalba, jos tarmėmis be raščių apie Kristijoną Done kurį gyvenimas buvo nubloš
Paminklinėmis bronzos du
kitakalbiams. laitį", kur pasakojama apie kęs ne tik į Prancūziją, bet ir į
humanitarams, sidomintiems
veiklos potvarkius pasirašy klastoja duomenis: skaičius di formatika
rimis
nušvito senoji Vilniaus
dindavo
arba
mažindavo.
Dau
kitus
kraštus.
Viename
jų
—
esanti Matematikos ir infor Namo, medžio, upės, ežero, Juozo Čiuldc« 1854 m. pa
davo kitas žiaurus tautos
universiteto
biblioteka, sau4
giausia
buvo
klastojami
tie
tolimoje
Argentinoje
—
jis
matikos institute, išleido lie įrankio ar kito daikto spalvoti rašytos „Trumpi samprotavi
išdavikas, liaudies komisaras
ganti
pirmosios
lietuviškos
duomenys,
už
kuriuos
čekistai
kaupė
savo
lietuvišką
bibliotuvių kalbos žodyno I dalį. Tas paveikslėliai kompiuterio ek mai apie žemaičių kalbos grapik. J. Bartašiūnas. Pirmieji
knygos
—
Martyno
Mažvy-;
gaudavo
piniginius
ar
kitokius
žodynas pavadintas Lietuvių rane parodys, kaip jį pavadin
stribų uždaviniai — kova su
do
Katekizmo
egzempliorių:
apdovanojimus
arba
galėjo
ti bet kokia kalba, paaiškins,
tarmės.
banditizmu, paieška vengian
čių tarnauti Raudonojoje ar būti baudžiami. Tūkstančius
— Šis žodynas turėtų ypač atvers vieną ar kitą lietuvišką mos poreikius, taip pat turin fax 725094. Komisijos pirmi Skulptoriaus Jono Meskelevitis kompaktinių diskų (CD- ninkė dr. D. Mikulėnienė pa čiaus sukurtas duris, kuriose
sudominti užsienyje gyvenan žodį.
Akademikas L. Telksnys, ROM)' skaitytuvą bei garso sakė, kad šių metų pabaigoje įamžinti svarbiausi Lietuvos]
čius mūsų tėvynainius, išei
viją, — sakė šios kompiute įdėjęs į kompiuterį elektroni atkūrimo įrenginius, {diegta bus išleista internetui pritai kultūrai įvykiai ir žmonės,
tarmės, taip pat 3.04 versijos .Net kytas dr. V. Černiausko pa gegužės 21 d. iškilmingai ati
rinės knygos parengėjas aka nę knygą Lietuvių
demikas L. Telksnys. — įdė man parodė, kaip tos knygos scape Navigator" ar 3.02 versi rengtas kompiuterinis lietu darė Vilniaus universiteto ir,
jus šią elektroninę knygą į puslapiai atrodo ir skamba ek jos „Internet Earplorer" peržiū viškų terminų bankas. Tai jo bibliotekos vadovai.
Seimo Švietimo, mokslo ir
įvairiose darbo, mokslo, prak
kompiuterį, greta lietuvių rane. Štai gražiai, taisyklin ros programa.
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ir
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aplinka.
kapsai.
Ekrane
pasirodęs
Lie
nebotų
uždraustas
darbas
su
rasti visas svarbiausias lietu
vių kalbos tarmes, taisyklin tuvių tarmių žemėlapis paro šiais bei *Java Seript" elemen
Prisiminsime, kad Matema Durys, autentiškas meno kūri
dė,
kad
geroje
dalyje
Aukš
tais.
Jei
įdėjus
kompaktini
gai skambančią, kirčiuojamą
tikos ir informatikos instituto nys, simbolizuoja jajimą {
taitijos
užuot
kiemas
sakoma
diską
peržiūros
programa
ne
mūsų bendrinę kalbą. Taigi,
UNESCO katedroje Informati pačią universiteto istoriją ir.
atšlaimas.
pradeda
veikti
pati,
reikia
pa
tiek senoji mūsų išeivijos kar
ka humanitarams yra jau se knygos, sukurtos Karaliau-;
leisti
Šiame
diske
esančią
ta, tiek jaunimas iš šios elek
niai išleista kita elektroninė čiuje ir atneštos į Lietuvą, i *
Akademikas L. Telksnys pa
Oefužes 15 d. Rašytoju klube Vilniuje surengtas poetes Stasės Ly- troninės knygos Lietuvių tar aiškino, kad šiai elektroninei programą „Autorun. eze".
knyga Lietuviškos knygos me torįją, sakė buvęs Vilniaus;
futaites-Bucevičienea kūrybos vakaras su nauja knyga Vimmdm ru mės gali išgirsti kaip kalbėjo, knygai Lietuvių tarmės ge
Norintys įsigyti šią elektro tai, skirta M. Mažvydo Kate universiteto rektorius R. Pa*
denį. Dalyvavo knygos autore, poetas Henrikas Algis Čigriejus, ka'ip žodžius tarė viena ar kita
vilionis, prieš penketą metų*
riausiai tinka kompiuteris, vi ninę knygą, gali kreiptis į kizmo 450 metų jubiliejui.
literatūros kritikas Justinas Kubilius, leidėjai, koncertavo folklo
tarme kalbėję jų tėvai ir pro siškai
tenkinantis
„V/in? Valstybinę lietuvių kalbos ko
Algimantas Antanas inicijavęs šių durų sukūrimą.
ro ansamblis „Virvyte". Nuotraukoje: poetai 8. Lygutaite-Bucetėviai.
dows** 95, 98, NT, 2000 siste- misiją (Vilnius, žvejų g. 14,
Naujokaitis
(Elta)
vtčiene ir H.A. Čigriejus.
Gedimino Svitojaus (Elta) nuotr.
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