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Poetas Bernardas Brazdžionis. (Mirė 2002 m. liepos 11 d.) 

Alė Rūta 
Bernardui Brazdžioniui: rašyta paskutinę jo 

gyvenimo savaitę ir tuoj po mirties 

2001 m. liepos 1 d., pirmadienio rytas 
Tavo žodžiai 
Gaudomi godžiai 
Nauji skubėdavo birti — 
Tik maisto krinta lašai, 
Nieko nebeprašai 
Tyloje prieš mirti... 

Ir gulės, kiek galės 
Tavo mintis — darbais 
Gyvybę pratęsti... 
Tai visiems, 
Didingiems ir mažiems. 
Žengiant amžinybėn esti. 

Liepos 1 d., pirmadienio vakaras 

Gaudžiau žodžius ir balsą be kvapo 
Tiek nedaug... nes jau eina galop... 
Taip sakei... o balsas lyg iš kapo 
•Jam norėjau sušukti —gyvuok! 

„Tai kalbėk, aš tylėsiu", — sakė. 
Ir kalbėjau — džiaugsmingu balsu. 
Lyg praskrido gyvybes plaštakė... 
Kad tik ji dar nekristų — baisu. 

Liepos 10 d., trečiadienis 

Norėjau baltą rožę skinti, 
Tave jau besiruošdama lankyt, 
Bet ne — dar nelaikąs buvo mirti — 
Dar su pasauliu neatsiskaitei. 

Užmerktos akys matė gal, 
O gal dar pro sapjius eilėrašti skaitei — 
•Jau nyko pasaulio vaizdai, 
Kurį jau praėjai — skersai ir išilgai... 

Ir mano rožė vazelėje vysta, 
Ir niekas neatšpes 
Ką besapnuoji dienas, naktis. 
Ir dar sapnuosi. Tik ar ilgu? 

Liepos 11 d., ketvirtadienis 

Likusi balta rožė vysta. 
Tavo akys amžiams užmerktos 
O mūsų šviesi bičiulystė 
Nusigręžusi verkia. 

Daugelį metų artėjom. 
Klupo žingsniai ir tiesės... 
Nei svarstyt nereikėjo, 
Lieka amžinos tiesos... 

O liks ištiestos rankos 
J draugystę ir grožį... 
Jau liūdi Kauno miestas... 
Jau baigia vysti rožė. 

Liepos 13 d., šeštadienis 

Visiška tamsa ir tyla, 
Pasaulis jau užsidaręs. 
Bet jis žiūri tik į tave — 
Plaukia ir plaukia sielų baidarės 
Į amžinybės vandenis. 

Ir tave paners į tuos vandenis 
Kiek mes čia dar išbūsim? 
Be tavęs ir tavo žodžių... 
Kurie mus graudino ir guodė. 

Liepos 14 d., sekmadienis 

Nebėra kam paskambint 
Nei su kuo pasikalbėt. 
Liko tik prisiminimai, 
Pasiliko Poeto garbė. 

Draugai jį apgailim, 
Apgaili jį visa tauta ' 
Kūną priglaus gimtoji žemė, 
O sielą — Visata. 

Liepos 17 d., trečiadienis 

Rožinio karoliai nubyrėjo... 
Maldų šnabždesys, ašara, atodūsiai... 
Ir žvakes jau altoriuje užgesins... 

O mišios iškilmingos, mišios už jo sielą, 
Ir paskui — atsisveikini.no žodžiai — 
Pasikartojantys. Gražūs. 
O žodžiuose —jis visas... 

Ir nebesusitiksim, išėję 
Pro šonines bažnyčios duris, 
Kur būdavo linksmi pasisveikinimai... 

Liepos 21 d., sekmadienis 

Visa jau praėjo, 
Tik paskutinė kelionė 
Namo, kur laukia jo 
Išsiilgusi gimtoji žemė. 
Ją mylėjo gražiai 
Ir jautriai — iki gilumos, 
Todėl ji su meile 
Apkabins amžinam miegui. 

Rugpjūčio 3 d., šeštadienis 

Kas eina vilties keliu, 
Pasiekia daug. 

Taip drąsūs paukščių skrydžiai 
Nugali tolimas erdves. 

Vien skrydžio grožis — 
Laimėjimas ir žavesys. 

Todėl džiaugiuosi nuėjusiais 
Vilties keliu. 

Tik jais verta pasekti, 
Vis tiek —galiu ar negaliu... 

Alfonsas Tyruolis 
PASKUTINIS SUDIEV 

In memoriam 
Bernardui Brazdžioniui 

Sudiev, o sudiev, brangus mūs Bernardai, 
Kur ,,Slėnio ūksmingo" šventojo vardą 
Paveldėjai. Štai ir Tave išsivesti 
Atėjo visų mūs laukianti sesė. 

Aukščiausiojo skirta amžiaus malone 
Pralenkei Putiną, Jakštą, Maironį 
Ir dar Euterpės kitus išrinktuosius, 
Kai stojai jau ant pakopos aukštosios. 

Nuo „Baltųjų dienų"lengvo saiko 
Ligi „Šiapus ir anapus laiko" — 
Pilnas poezijos lobio aruodas, 
Kiekvienam švenčių dovaną duodąs. 

Didingu žodžiu šventą laisvę gynęs. 
Atgimimą atspėjęs brangiosios tėvynės, 
Skelbei ir priespaudos lemtingą žūtį, 
Ir kad plieno bokštas turės kartą griūti... 

Ilsėkis šventojoj amžių ramybėj, 
Kur šviesos tauriesiems spindi sužibę. 
Kur nunešei kilnią auką Kūrėjui, 
Kuria čia mus žemėje guodei, žavėjai. 

Pasku tini s su die v 
prel. Vyta u tui Balčiūn ui 

Š. m. birželio 7 dieną (šeš
tadienį) pas Putnamo seseies 
susirinko pilna koplyčia daly
vių Mišioms, skirtoms atsis
veikinti su prelatu V. Balčiū
nu, kuris sirgdamas praleido 
ketverius metus Palaimintojo 
Matulaičio slaugymo namuo
se, kur jis gegužės 28 dieną, 
10 vai. ryto, užmerkė akis ir 
iškeliavo į geresnį pasaulį. Iš 
tikrųjų jis iškeliavo ne į pa
saulį, bet į viršsaulį. Ten jis 
susitiko su mūsų Išganytoju, 
kurio meilę jis primindavo 
mums per visą savo gyvenimą. 

Į šias atsisveikinimo Mi
šias atvyko prelato brolių sū
nų ir dukterų, kai kurie su 
savo vyrais ar žmonomis, iš 
Massachuset, Maryland, Ohio 
ir nemažai kitų giminių iš 
kitų valstijų. Taip pat nema
žai buvo susirinkusių prela
to draugų ir pažįstamų. Kar
tu Mišių aukoje dalyvavo ir 
19 kunigų, kurie koncelebravo 
šią Mišių auką. Koncelebran-
tų tarpe buvo daugiau ameri
kiečių nei lietuvių. Šių ame
rikiečių tarpe buvo ir Norvvich 
vyskupijos vadovas Michaei 
Cote. Mišių koncelebrantas 
buvo Amerikos lietuvis kun. 
Albertas Kontautas (Contons). 

Po Mišių ir atsisveikinimo 
apeigų visi dalyviai palydėjo 
prelatą į seselių Dangaus 
Vartų kapinaites. Ten, prie 
prelatui skirto kapo, maldo
mis ir giesmėmis su juo atsi
sveikinome ir sugrįžome atgal 
į vienuolyną papietauti. 

Po pietų dalyviai buvo pa
kviesti keliais žodžiais prisi
minti prelato gyvenimą, šia
me atsisveikinimo rašiny, pa
minėsime visus ryškesnius jo 
gyvenimo žingsnius. Todėl čia 
norime įrašyti tik vieną pre
lato gyvenimo bruožą, kuris 
primena mums šio atsisveiki
nimo nuotaiką. Daugelis tų, 
kurie turėjo progos artimiau 
pabendrauti su prelatu jo gy
venime, pastebėjo, kad nuo 
pat jaunystės jis nešiojo savo 
sieloj veidrodį, kuriame visada 
galėjai pamatyti Kristaus vei
do atspindį. Todėl dabar, nors 
ir jaučiame, kad prelatui pasi
baigė tikrai ilgos ligos sunki 
našta, tai yra mums praradi
mo paguoda. Šalia šios paguo
dos mes jaučiame ir praradi
mo skausmą, negalėdami pa
matyti savo Išganytojo atspin
džio prelato sieloje. 

Pridengdami savo asme
niškas nuotaikas, galime pa
žvelgti į prelato gyvenimo pėd
sakus. Jis gimė 1910 m. lap
kričio 21 d. Rėčiūnų kaime, 
Vištyčio valsčiuje, Vilkaviškio 
apskrityje, Povilo ir Petronė
lės šeimoje, kurioje jį gimusį 
pasitiko penki broliai ir pen
kios sesutės. Jis buvo jauniau
sias šios šeimos narys. Už po
ros metų po jo gimimo visa 
šeima persikėlė į Biržus, kurie 
priklausė Panevėžio vyskupi
jai. Ten jis lankė pradžios mo
kyklą ir ją baigęs, mokėsi Bir
žų gimnazijoje. Dar ne visai ją 
baigęs, Panevėžio vyskupui 
pritariant, jis persikėlė į Kau
no kunigų seminariją ir ten 
įsigijęs gimnazijos diplomą, 
įstojo į Vytatuto Didžiojo uni
versitetą studijuoti Teologijos 
fakultete, kuriame 1933 m. 

Prel. Vytautas Balčiūnas. 

įsigijo diplomą. Tų metų lie
pos 23 d. jis buvo įšventintas 
kunigu ir paskirtas Panevėžio 
kalėjimo bei pradžios mokyk
los kapelionu. 1935 m. paskir
tas Pasvalio gimnazijos kape
lionu. 1940 m. sovietams oku
pavus Lietuvą ir uždraudus 
dėstyti religiją mokyklose, jis 
neteko savo darbo Pasvalio 
gimnazijoje. Panevėžio vysku
po buvo paskirtas dvasios tėvu 
Kauno kunigų seminarijai. 
1941 prasidėjus lietuvių trė
mimams į Sibirą, kunigui 
Balčiūnui taip pat grėsė dide
lis pavojus atsidurti Sibiro 
taigose. Todėl jis 1943 m. iš
vyko į Vokietiją ir apsistojo 
Regensburgo vyrų karmelitų 
vienuolyne, kuriame vokiečių 
hitlerinio organo gestapo, po 
laikymo Eitkūnų ir Tilžės ka
lėjimuose, buvo internuotas 
kunigas Mykolas Krupavičius. 

Apsigyvenę tenai kunigai 
Krupavičius ir Balčiūnas su 
karmelitų vienuolių pagalba, 
įsteigė Regensburge lietu
viams nakvynių namus, apie 
kuriuos sužinojo kai kurie lie
tuviai tėvynėje. Todėl Regens
burge atsirado daugiau kaip 
2,000 lietuvių, pabėgusių iš 
tėvynės nuo antros bolševiku 
okupacijos į Regensburgą ir jo 
apylinke^ kuriose buvo ne tik 
pabėgėlių, bet ir vokiečių val
džios deportuotų lietuvių dar
bams fabrikuose bei žemės 
ūkiuose. 

Kai 1945 metų pavasarį 
Amerikos kariuomenė užėmė 
vakarų Vokietiją, dalis Lietu
vos seminarijų studentų, pa
bėgusių nuo bolševikų, susi
būrė į vokiečių seminariją 
Eichsttato miestelyje, apie 40 
mylių (apie 64 km) į vakarus 
nuo Regensburgo. Ten taip 
pat atvyko ir keletas kunigu, 
dirbusių Lietuvos kunigų se
minarijose Kunigas Balčiūnas 
taip pat nuvyko tenai iš Re
gensburgo. Tuo metu Romoje 
buvo organizuojama lietuvių 

Šv. Kazimiero kolegija. Vasa
ros pabaigoje Eichsttate su
sibūrę klierikai ir jų profeso
riai buvo pakviesti į Romą 
prisidėti prie tos kolegijos or
ganizavimo. Dalis jų, kartu 
su kun. Vytautu Balčiūnu, tuo
jau išvyko į Romą. Ten Šv. 
Kazimiero kolegija buvo ati
daryta 1945 m. gruodžio 4 d. 
Pagal Lietuvos vyskupų nu

tarimą, šios kolegijos dvasios 
tėvu buvo paskirtas kun.V. 
Balčiūnas. 

Šalia šių savo pareigų, 
kun. Balčiūnas studijavo teo
logiją Vatikano Gregorianum 
universitete, parašė, išspaus
dino ir apgynė disertaciją: 
„Universalus pašaukimas 
krikščioniškam tobulumui", 
įsigydamas toelogijos dakta
ro laipsni 1952 metais. Už jo 
mokslinį ir dvasinį kilnumą 
popiežius Jonas Paulius 1963 
m. suteikė jam, prelato laips
nį. 

Tais pačiais metais prela
tas Vytautas Balčiūnas at
vyko į Ameriką, nes jam, la
bai rūpėjo religinių pašauki
mų sumažėjimas. Čia jis ruošė 
rekolekcijas ir sakė pamokslus 
įvairiose lietuvių parapijose. 
Taip pat tuo pačiu tikslu lan
kė lietuvius Kanadoje, Itali
joje, Vokietijoje, Britanijoje, 
Škotijoje ir Australijoje. 

Tikėdamas, kad Lietuva 
išsilaisvins iš sovietinės be
dievybės nuodų, jis suorgani
zavo knygų serijos Krikščio
nis gyvenime leidimą. Jo rū
pesčiu, šios knygos buvo ruo
šiamos įvairių autorių ir buvo 
parūpintos lėšos jų leidimui. 
Pirmąsias tris šios serijos kny
gas jis paruošė patsai, išvers
damas kartu su kun. Anicetu 
Tamošaičiu, SJ, antrojo Vati
kano suvažiavimo dokumen
tus. Kiti du tomai buvo pa
rašyti kun. Stasio Ylos, abu 
pavadinti Šiluva žemaičių is
torijoje. 

Nukelta į 2 psl. 

Šio šeštadienio priedo puslapiuose: 

POeto H Brazdžionio mirties metinėms. — 1 psl. 

Liepos mėnuo Lietuvoje: XII MKS išvados. — 2 psl. 

Leidiniai: K. Granausko romanas, apie išeivijos dailę. LKB 
Kronika ir KGB voi Smkiis... — 3 psl." 

G. Gudauskienės sukaktis: nauji LKMA akademikai. 4 psl. 
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Apie liepą ir liepos 
mėnesį 

Libertas Klimka 
Liepos mėnuo vasara. 

Gamta dar nepavargusi nuo 
saulės, ir diena ilga, o naktys 
šviesios. Geras metas atosto
goms! 

Vilniuje jau kuris laikas 
žydi liepos. Gražiai prigijo ir 
vėlyvą rudenį pasodintos lie
paitės rekonstruojamame Ge
dimino prospekte. Gal tai ge
ras ženklas, kad visos būsimo
sios permainos sostinėje — į 
gerą, Vilniaus gatvių žaliuo
ju rūbu liepos tapo XX amžiu
je. Ir jeigu jos žaliuoja, neuž-
skursta, vadinasi, mieste dar 
neperžengta aplinkos taršos 
kritinė riba. 

Važiuosime atostogauti 
kur į pajūrį, — ten liepos pra
dės žydėti tik antroje mėnesio 
pusėje. Nedidelis mūsų kraš
tas, bet kokie fenologinių 
reiškinių skirtumai! 

Nuo senų senovės lietuvis 
liepą pasisodindavo prie savo 
sodybos. Viena — kad nau
dingas, antra — kad gražus ir 
kvapnus medis. Liepomis so
dybą apsodindavo bitininin-
kai, — tai pagrindinis medaus 
aruodas. Liepų medus ir liep
žiedžiai — pirmas vaistas per
šalus, sukarščiavus. Liepų 
alėjos juosdavo dvarų par
kus. Ir dabar daug kur Lietu
voje išnykusią dvarvietę žymi 
šimtamečių liepų eilės. Kraš
to miškuose savaime auga 
mažalapė liepa, o parkuose 

- rasime per dešimtį rūšių. 1588 
m. Lietuvos statutas uždrau
dė naikinti liepynus. Liepos 
karna senovėje buvo naudo
jama vyžoms, krepšeliams, 
dėklams pinti, virvėms sukti. 
Iš kamieno išskobdavo viso
kius indus: ir medui laikyti, ir 
gorčius, kubiliukus, geldutes, 
ir kraičlovius bei lopšius. Me
diena minkšta, perdžiūvusi 
neskyla. Ir gražiai balta. Diev-
dirbiai iš jos lengvai išgauda
vo skulptūrėlių plastiką. Žo
džiu, tikrai daug kam tinkan
tis medis. 

Žinant lietuviškųjų papro
čių ir tradicijų artumą tėviš
kės gamtai, nenuostabu liau
dies dainose aptikti liepos 

medžio konotacijas bei mitolo-
gizavimo pėdsakus. Apskritai 
liepa yra moteriškumo simbo
lis. Juk gimus šeimoje mer
gaitei, prie sodybos pasodina
ma liepaitė, berniukui — 
ąžuoliukas. Gyvenimo dalią, 
likimą senajame baltų tikėji
me skiria deivė Laima. 1867 
m. per Rytprūsius ir Kuršių 
neriją keliavo smalsus Berly
no žurnalistas Otto Glagau. 
Aplankęs Rambyno kalną, iš
girdo dar daug pasakojimų 
apie kitados čia atlikinėtas 
pagoniškąsias apeigas. Viską 
kuo smulkiausiai užrašęs, pri
dūrė: „Rambynas ir dabar yra 
šventas kalnas: seni ir jauni 
lipa į jį su gilia pagarba... Lai
ma irgi tebėra gyva lietuvi
ninkų širdyse. Beje, ji nebepa-
tiesia paklodės kūdikiui gims
tant, nebešaukia balsu Ram-
byne, kai gresia netikėtas 
pavojus, bet žmonės ją tebe
laiko likimo lėmėja ir laimės 
deive. Ištikus netikėtai nelai
mei, lietuvininkai, kurie visi 
yra griežti fatalistai, dar 
šiandien sako: Taip Laima 
lėmė', arba ką svarbesnio už
simodami pradėti: 'Su Laima 

laimėsiu!'. O ir Laimos liepa 
prie Bardėnų kaimo, Rambyno 
pakalnėje, daugiau kaip 600 
metų senumo medis, iš kurio 
šaknų išaugę trys kamienai, 
dar šiandien laikoma didžiau
sioj pagarboj. Kadaise visos 
liepos buvusios pašvęstos Lai
mai, o jos šventė buvo birže
lio gale, kai žydi liepos". 

Šventųjų liepos medžių, 
prie kurių atlikinėtos senojo 
tikėjimo apeigos, būta įvai
riose Lietuvos vietose. Isto
rinė atmintis išsaugojo kai 
kuriuos vietovių vardus. XVI 
amžiuje žmonės slapta rink
davosi melstis Laimai prie lie
pos Šakūnų kaime netoli Rus
nės. Norkaičių miškuose po 
liepa stovėjusi dievo Patrim
po statula. Liudvikas Rėza 
savo raštuose pamini, kad va
saros saulėgrąžos šventės 
Mažojoje Lietuvoje vykdavu
sios po liepos medžiais. Prie 
Juodkrantės augusi Laimai 
pašvęsta tūkstantmetė liepa. 

Algimanto Kezio nuotrauka. 

Tą vietą vadino Nuodėmių 
dauba, nes kuršininkai žvejai 
senovės apeigas ten atlikinė
davo dar ir XVIII amžiuje. 
Pilkalnio bažnyčios šventoriu
je buvusi liepa, kurios viena 
šaka įaugusi į kamieną. Tai 
žmonės tikėdavo, kad galima 
išsigydyti rankų skausmą, įsi
smelkusį pjaunant rugius. Be
reikia ranką palaikyti tame 
šakos išlinkime. 

Šioms istoriografinėms ži
nioms antrina liaudies dai
na, kur liepos „viršūnėlės 
aukso žiedu, liemenėlis — si-
dabrėliu". Po liepa mergelė 
vainiką pina, žodelį kalba, 
galvelę šukuoja. Šie, iš pirmo 
žvilgsnio paprasti, veiksmai iš 
tiesų turi ritualinę potekstę, 
išreiškia apsisprendimą, pasi
rinkimą, likimo posūkį. 

Dainose apie liepą yra net 
kosmogoninių — pasaulio su
kūrimo — motyvų: 

Oi girdžiu — ūžia 
Jūrelės marelės. 
Jūrelių marelių 
pačioj gilumėlėj 
Užaugo liepelė 
Devyniom šakelėm. 

Čia liepa — pasaulio me-. 
dis, dangų remiantis, išreiš
kiantis kosminio laiko ritmą. 
Apskritai liaudies daina — tai 
ne vien išmoningos meninės 
priemonės, skirtos pažadinti 
jausmus, sukelti emocinį iš
gyvenimą. Jos tekstuose sly
pi praeities kartų pasaulėjau
ta, artima ir šiuolaikiniam 
žmogui. 

Latvių folklore taip pat 
daug požymių apie buvusią iš
skirtinę liepos reikšmę. Sako
ma, kad besileidžianti Lyguo 
(Joninių) šventės išvakarėse 
Saulė pakabina savo juostą 
ant sidabrinės liepos. Kitaip 
yra kitų mūsų kaimynų — 
slavų tautų — etninėje kultū
roje. Etnologus stebina, ko
dėl ten nebūta tikėjimų, su
sijusių su šiuo nuostabiu me
džiu. Gi senovės lietuviui lie
pa — gyva būtybė: 

Sūneli mano, mano 
jaunasis, 

Imki kardelį, kirski 
liepelę. 

Pirmąsyk kirto — tik pa-
baltavo, 

Antrąsyk kirto — kraujai 
tekėjo, 

Trečiąsyk kirto — ir 
prakalbėjo: 

Berneli mano, mano 
jaunasis, 

Žalia liepelė — tavo 
mergelė, 

Tankios šakelės — baltos 
rankelės, 

Smulkūs lapeliai — 
meilūs žodeliai... 

Jeigu tektų vasarą ke
liauti po Lietuvą, labai verta 
aplankyti įdomų praeitimi ir 
gamta Papilės miestelį Že
maitijoje. Ir jo parke surasti 
šešiolikakamienę šimtametę lie
pą — vienintelę tokią mūsų 
krašte. O jeigu užsuktume į 
Plungės parką, būtinai su
stokite po Smuikininko liepa. 
Ją kitados pasodino varganas 
elgeta, laistė ašaromis, vis 
pagrodamas smuikeliu. Ir mi
rė, tą medelį apsikabinęs. Iš 
po liepos šaknų sunkiasi sū
raus vandens versmelė — el
getos ašaros. Tikrąją jo mei
lės istoriją liepa papasakotų, 
kai rudenį, lapams nukritus, 
pro šalį eitų žmogus, kuris 
būtų gyvenime tik kartą tikrai 
mylėjęs... 

Du svarbūs XII Mokslo ir kūrybos simpoziumo varikliai: Vygintas 
Gontis (kairėje) ir Stasys Bačkai t is. 

XII Mokslo ir kūrybos 
simpoziumo 

Išvados 
XII Mokslo ir kūrybos 

simpoziumo tarybos Lie
tuvos ir išeivijos atstovai, 
sėkmingai surengę 2003 m. 
gegužės 21-25 d. simpoziu
mą, konstatuoja, kad MKS: 

1. Atlieka didžiulį vaidme
nį bendram darbui vienijanti 
Lietuvos ir išeivijos mokslines 
pajėgas. 

2. Prisideda užmezgant 
naujus ryšius, juos plėtojant 
ir dalijantis žiniomis. 

3. Skatina tautinės savi
monės ugdymą bei Lietuvos 
mokslo ir kultūros puoselėji
mą pasaulyje. 

4. Padeda garsinti Lietu
vos mokslo ir kultūros pasie
kimus, istorinį paveldą bei 
visuomeninius reikalus. 

5. Pateikia Lietuvos moks
lininkams, politikams, visuo
menininkams, sociologams ir 
kitiems mokslo bei kultūros 
darbuotojams nešališką nuo
monę apie Lietuvoje atlieka
mų mokslinių darbų kokybę, 
problemų sprendimus, mokslo 
ir politikos organizavimą. 

6. Sudaro galimybę drau
ge aptarti ir spręsti įvairius 
klausimus, pavyzdžiui, protų 
nutekėjimo, globalizacijos jud
rumo, reikiamų žinių ir pa
tirties įgijimo, energetikos, ap
linkos apsaugos, medicininio 

aptarnavimo organizavimo ir 
kitus reikalus informacinių 
technologijų ir automatizuoto 
žinių perdavimo srityse. 

7. Skatina neatidėliojant 
spręsti protų nutekėjimo prob
lemą bei sudaryti glaudaus 
mokslinio ir kultūrinio ben
dradarbiavimo sąlygas, už
mezgant ryšius su užsienyje 
gyvenančiais lietuviais moks
lininkais bei kultūros darbuo
tojais. 

8. Skatina neatidėliojant 
įgyvendinti Lietuvoje informa
cinės visuomenės nuostatas; 
tai valstybės pareiga įsijun
giant į Vakarų pasaulio ben
driją, taip pat lygiagrečiai ug
dant tautinį sąmoningumą ir 
puoselėjant tautines vertybes. 

9. Skatina stiprinti Lietu
vos ryšius su dabar naujai 
pasipildančia išeivija ir jos or
ganizacijomis. Šių ryšių stip
rinimas aktyviai padeda remti 
Lietuvos valstybės politiką 
bei kelti jos prestižą pasau-
lyje. 

10. Skatina Lietuvos Res
publikos Vyriausybę bei Sei
mą aktyviai remti lietuvybę 
išeivijos kultūrine, švietėjiška 
parama bei padėti sėkmingai 
spręsti sielovados klausimus 
išeivijos lietuviškose parapijo
se. 

11. Skatina Lietuvos Res
publikos Vyriausybę steigti 
prie Užsienio reikalų minis
terijos nepriklausomą insti
tuciją, spręsti išeivijos lietu
vių reikalus ir plėtoti ryšius, 
skatinti „protų sugįžimą" į 
Lietuvą, šalinti kliūtis sugrįž
ti į Lietuvą dirbti mokslinį 
darbą, padėti Lietuvos univer
sitetams įtraukti užsienyje 
dirbančius į Lietuvos mokslinį 
gyvenimą ir puoselėti užsie
nyje dirbančiųjų įsipareigoji
mą Lietuvai; ji turėtų savo 
biudžetą einamiems reika
lams ir programoms remti. 

Mokslo ir kūrybos 
simpoziumo taryba: 

1. Dėkoja Lietuvos Respu
blikos Vyriausybei ir jos prezi
dentui, Lietuvos Respublikos 
Seimui ir Seimo — JAV LB at
stovų komisijai už simpoziu
mui suteiktą paramą ir dėme
sį tiek mokslinėje, tiek poli
tinėje plotmėje.. 

2. Dėkoja JAV LB Krašto 
valdybai, JAV lietuvių žinias-
klaidai bei kitoms organizaci
joms už paramą ir dėmesį ren
giant šį simpoziumą. 

3. Labai teigiamai vertina 
Lietuvos užsienio politikos 
laimėjimus bei prie šios misi
jos aktyviai prisidėjusią lietu
vių išeiviją, siekiant integ
ruotis į Europos Sąjungą bei 
NATO. Suvokia, kad euroin-
tegracija teikia tik viltingesnę 
perspektyvą siekiant gerovės, 
bet ir istorinę galimybę tautai 
tapti modernia. Priėjo išvadą, 
kad Lietuvos integracijos Eu
ropos Sąjungoje sėkmę gali ga
rantuoti tik glaudi valstybės 
administracijos ir jos gyvento
jų (tarp jų ir išeivijos) sąvei
ka, įveikiant tarp jų istoriškai 
bei politiškai susiformavusį 
atotrūkį. Tolimesnės valsty
bės mokslo plėtros galimybes 
sieja su bendra Europos ir 
pasaulio mokslo erdve. Glau
dus bendradarbiavimas su lie
tuviais mokslininkais užsie
nyje yra svarbus dar neišnau
dotas tarptautinių mokslinių 
ryšių plėtros šaltinis. 

4. Siūlo pagrįsti Lietuvos 
užsienio ir vidaus politiką 
valstybės ir tautos kultūrinio 
bei politinio integralumo ir 

vienovės principu. 
5. Mano, kad pasaulyje 

įsigalinti globalizacija kelia 
labai sunkius uždavinius tau
tiniam švietimui ir jaunimo 
auklėjimui. Lietuvos mokslo ir 
švietimo sistemoje stiprinti-
nas tautinės savimonės auklė
jimas, kad kosmopolitizmas 
neišstumtų tautinių vertybių. 

6. Skatina Lietuvos Res
publikos Vyriausybę remti 
Mažosios Lietuvos gyventojų 
švietimą ir teikti jiems kultū
rinę paramą. 

7. Pagiria Lietuvos ka
riuomenės pastangas tobulin
ti krašto gynėjų pasirengimą 
valstybės gynybai tautinės sa
vivokos, žmogiškumo ir tech
nologijos aspektais. 

8. Pripažįsta, kad, nepai
sant sunkių finansinių sąly
gų, šalies mokslininkai plėto
ja tarptautinus ryšius ir vis 
daugiau darbų spausdina 
tarptautiniuose mokslo leidi
niuose. Keliami žinių ekono
mikos kūrimo uždaviniai rei
kalauja ne tik gerinti biudže
tinį valstybės mokslo finansa
vimą, bet ir daug ryžtingiau 
plėtoti konkursinį jo paskir
stymą. 

9. Pastebi, kad labai 
trūksta įmonių motyvacijos 
investuoti į mokslą ar užsa
kyti tyrimus mokslo ir studi
jų institucijose. Lietuvos ins
titucijos turėtų ištirti tokio pa
syvumo priežastis. 

10. Siūlo daugiau dėmesio 
skirti mokslo žinių sklaidai 
visuomenėje, kad, įgyvendi
nami žinių visuomenės siekiai 
būtų visuotinai suprantami ir 
priimtini. 

11. Rekomenduoja decen
tralizuoti aplinkosaugos 
sprendimų priėmimo sistemą 
Lietuvoje, panaudojant uni
versitetų bei kitų institucijų 
mokslininkų tyrimų rezulta
tus ir jų patirtį. Skatina plės
ti nepriklausomų aplinkosau
ginių akredituotų laboratori
jų tinklą, kurios pamažu ga
lėtų perimti kai kurias valsty
binės stebėsenos (monitorin
go) funkcijas. 

12. Nutaria tęsti MKS ren
ginius ir 2005 metais simpo
ziumą surengti Lietuvoje, o 
2008 metais — išeivijoje. 

Sudiev prel. 
Atkelta iš 1 psl. 

Dar kita (6-oji) šios 
serijos knyga yra Antano Ma
ceinos: Didieji dabarties klau
simai. Taip pat 10-os ir 13-os 
šios serijos knygų autorius yra 
Antanas Maceina. Šių knygų 
pavadinimai yra: Krikščionis 
pasaulyje ir Religijos filosofi
ja. Septintąją serijos knygą 
Gyvoji liturgija parašė Stasys 
Žilys. 8-oji yra Mato Raišupio 
Dabarties .kankiniai. 9-osios 
Dievas šiandieną autorius yra 
kun. dr. Jonas Gutauskas. 11-
oji šios serijos knyga yra Al
fonso Grauslio: Šviesa tamso
je, 12-oji — Aniceto Tamošai
čio, SJ, išversta Mariteno raš
tų rinktinė Protu ir tikėjimu. 
16-oji ir 17-oji, bei 22-oji, 23-
oji ir 24-oji yra kun. Antano 
Rubšio paruošti Naujojo ir Se
nojo Testamentų tekstai, pir
mosios dvi pavadintos Raktu 
į naująjį Testamentą, o liku
sios trys yra Raktas į senąjį 
Testamentą. Kun. Antanas 
Rubšys dar parašė dvi kny
gas šiai serijai, būtent: Šven
tojo rašto kraštuose pirmoji ir 
antroji dalis. Vėliau jis labai 
patobulino Šv. Rašto vertimą 
iš senų hebrajiškų ir graikiš
kų tekstų ir tie jo vertimai bu
vo vėl išleisti prelato Balčiūno 
tvarkomos Krikščionis gyveni
me organizacijos, kai jau šios 
organizacijos leidiniai nebuvo 

V. Balčiūnui 
numeruojami, kaip pražioję. 

Visos Krikščionis gyveni
me leidžiamos knygos buvo 
religinėmis temomis. Prela
tas Balčiūnas jas platino Ame
rikos lietuvių tarpe, tačiau jos 
buvo skirtos atgimstančiai 
Lietuvai ir todėl spausdina
mos dideliais tiražais. Nuo 
kiekvieno leidinio likdavo 
tūkstančiai egzempliorių ir 
juos prelatas Balčiūnas su
kraudavo ALKos patalpose, 
kurių tvarkyme jis dalyvavo 
kartu su kitais šios įstaigos 
globėjais. Kai 1990 metais Lie
tuva išsivadavo iš sovietinės 
priespaudos, tos knygos buvo 
nusiųstos į Lietuvą ir išdaly
tos seminarijų bibliotekoms. 
Prelato Balčiūno rūpesčiu, re
liginės knygos toliau buvo 
leidžiamos Krikščionio gyve
nime ir siunčiamos į Lietuvą. 
Tai buvo nepaprastai vertin
gas gaivalas sovietinės bedie
vybės apnuodytai Lietuvai. 

Gyvendamas Romoje, pre
latas V. Balčiūnas, šalia savo 
plačios veiklos Šv. Kazimiero 
kolegijoje, taip pat buvo akty
vus į Romą atvykusių Lietu
vių Bendruomenėje, ypač šios 
bendruomenės religiniuose 
reikaluose ir visuomeninėje 
veikloje. Lietuvoje veikusi Lie
tuvių katalikų mokslo aka
demija buvo uždaryta, sovie
tams okupavus Lietuvą, nes 

jie negalėjo jos panaudoti be
dievybės nesąmonei skleisti. 
Romoje, Lietuvių Bendruome
nės iniciatyva, kurioje akty
viai dalyvavo prelatas Bal
čiūnas, ši organizacija buvo 
atkurta ir prelatas dirbo jos 
valdyboje. Kai jam atvykus į 
Ameriką Lietuvių katalikų 
mokslo akademija buvo re
gistruojama Hartford, Connec-
ticut valstijoje, jis taip pat bu
vo eilę metų ten registruoja
mas, kaip vienas šios organi
zacijos direktorių. 

Šalia šios visuomeninės 
veiklos, jis prisiėmė religines 
pareigas ir tapo Putnamo se
selių vedamų Villa Marija 
poilsio namų kapelionu. Čia 
jis kasdieną aukojo Mišias ir 
teikė įvairią religinę pagalbą. 
Šias pareigas jis atliko nuo 
1969 iki 1988 metų, kada ši 
įstaiga laikinai užsidarė. Ta : 

da jis persikėlė į vieną lietu
viams kunigams pensinin
kams skiriamų butelių. 

Nuo 1984 iki 1994 metų 
prelatas Balčiūnas kasmet 
dalyvavo kaip kapelionas atei
tininkų kultūrinėje savaitėje 
Kennebunkporte pas tėvus 
pranciškonus. Jis kasdieną 
laikydavo ateitininkams skir
tas Mišias ir pasakydavo pa
mokslą ateitininkams įdomia 
tema. Be to, vieną vakarą jis 
pravesdavo žvakių procesiją ir 
tinkamai parengtą maldos 
programą. Dėl pablogėjusios 

sveikatos po 1994 m. jis nebe
galėjo toliau atlikti kapeliono 
pareigų šiose ateitininkų sen
draugių savaitėse. 

Sveikata vis blogėjo, ir 
1997 m. jam teko persikelti iš 
pensininko butelio į Matulai
čio namų slaugymo skyrių. 
Ten būdamas jis vis dar sva
jojo grįžti į Lietuvą ir padir
bėti Panevėžio vyskupijoje, 
kur jis tikrai buvo labai lau
kiamas. Besiruošdamas ten 
važiuoti, jis išvertė į lietuvių 
kalbą savo daktaro disertaci
ją, kuri buvo parašyta ir iš
spausdinta prancūziškai. Tą 
vertimą išsiuntė Panevėžio 
vyskupui. Tačiau sveikata ne-
sitaisė, bet vis blogėjo. Todėl 
jis negalėjo persikelti į Lie
tuvą ir skleisti Dievo Žodį vys
kupijoje, t.y. vyskupijoje, ku
rioje 1933 metais buvo įšven
tintas kunigu. 

Slaugymo namuose jis iš
buvo beveik ketverius metus. 
Mirė 2003 m. gegužės 28 die-

' šalia čia trumpai aprašy
tos jo veiklos lietuvių visuo
menėje, galime dar paminėti, 
kad nuo 1972 iki 1978 metų 
jis aktyviai dalyvavo Ameri
kos Charizmatinio atgimimo 
veikloje. Jis parašė apie šią 
veiklą lietuvišką knygą, kuri 
buvo išleista Krikščionis gy
venime organizacijos ir pava
dinta Šventoji Dvasia — Baž
nyčios atnaujintoja. 

Dr. Česlovas Masaitis 
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Leidiniai 
Išeivijos dailė 

Birželio 18 d. Vilniaus pa
veikslų galerijoje pristatyta 
ką tik pasirodžiusi knyga Išei
vijos dailė. Jos autorių — še
šetas. Keturi Lietuvos meno
tyrininkai: Ingrida Korsakai
tė, Viktoras Liutkus, Laima 
Laučkaitė ir Elona Lubytė bei 
du išeivijos atstovai — Geno
vaitė Kazokienė ir Stasys Goš
tautas . Pristatyme kalbėjusi 
dr. Nijolė Tumėnienė pabrė
žė, jog šitoks leidinys turėjo 
atsirasti, kitaip būti negalėjo, 
nes išeivijos dailė — bendros 
lietuvių dailės neatskiriama 
dalis. Poetas Kazys Bradūnas 
savo kalboje prisiminė susiti
kimus su įžymiais išeivijos 
dailininkais, kūrybinį bendra
darbiavimą, gyvenant JAV, 
paskaitė eilėraščių, skirtų 

Viktorui Petravičiui, Telesfo
rui Valiui, Pranui Domšaičiui. 
Leidėjus pasveikino ir auto
riams padėkojo Lietuvoje be
silankanti Lietuvių Bendruo
menės kultūros tarybos pirm. 
Marija Remienė. 

Leidinio sumanytoja ir 
skyriaus apie grafiką autorė 
dr. Ingrida Korsakaitė sakė, 
kad ši knyga — tai tik išsa
mesnių išeivijos dailės tyri
nėjimų pradžia ir apgailesta
vo, jog nuo sumanymo iki kny
gos pasirodymo prabėgo de
šimt metų, per kuriuos daug 
kas pasikeitė, buvo taisoma, 
redaguojama. 

Kiekvienas autorių papa
sakojo apie savo įnašą į bend
rą darbą, pabrėždami, kad 
paantraštė „Tarp prisirišimo 
ir išsilaisvinimo" simbolizuo
ja svetur kūrusių dailininkų 
prieraišumą tautos tradici
joms ir drauge veržimąsi į pa
saulinio meno modernėjimo 
erdves. 

Knyga, kurią išleido Kul
tūros, filosofijos ir meno ins
titutas, o spausdino leidykla 
„Sapnų sala", apžvelgia Ant
rojo pasaulinio karo pabaigoje 
Vakaruose atsidūrusių ir jau 
vėliau ten išvykusių lietuvių 
dailininkų kūrybą nuo 1944 
iki 1990 metų. 

Jadvyga 
Godunavičienė 

LKB kronikos įnašas 
kovoje dėl bažnyčios ir 

tautos gyvasties 
Vidas Spengla, Bažnyčia, 

Kronika ir KGB voratinklis. 
Antrasis, pataisytas ir papil
dytas leidinmas. Katalikų 
akademija, Vilnius, 2001. 
Minkštais viršeliais, 520 pus
lapių, kaina nepažymėta. 
Viršelio dailininkė Audronė 
Martinaitytė. 

Knygos metrikoje skaito
me, kad, remiantis buvusio 
KGB archyvo dokumentais ir 
Kronikos bendradarbių atsi
minimais, atskleidžiama daug 
faktų apie sunkią Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios būklę so
vietų priespaudos metais ir 
pasipriešinimą kompartijos 
bei sovietų saugumo komite
to persekiojimams. Aprašo
mas katalikiškas opozicinis 
sąjūdis — įvairių protesto ak
cijų rengimas ir pogrindžio 
spaudos leidimas, ypač sun
kus ir rizikingas pogrindžio 
leidinio Lietuvių kataliką baž
nyčios kronika (LKBK) orga
nizatorių, platintojų darbas 
Lietuvoje ir užsienyje, svariai 
prisidėjęs prie tautos išsiva
davimo iš komunizmo. 

„Jeigu mes turime šian
dien Lietuvą, tai turime būti 
dėkingi tūkstančiams kuklių 
lietuvių katalikų, kurie sun
kiausiomis sąlygomis nenu
stojo vilties, meldėsi ir dirbo, 
kad ne tik Bažnyčia, bet ir 
Lietuva būtų gyva", knygos 
galinio viršelio užsklandoje 
skaitome arkivyskupo Sigito 
Tamkevičiaus žodžius. Tai 
LKB Kronikos steigėjo, redak
toriaus ir leidėjo žodžiai. 

1972 m. kovo 19 d. pogrin
dyje pradėjo eiti LKB Kroni
ka. Vakaruose ji buvo per
spausdinama, verčiama į ki
tas kalbas, transliuojama pa
saulio radijo stočių. KGB dė
jo daug pastangų, kad šį žodį 
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Knygos IšeivŲos dailė sutiktuvėse dalyvavo (iš kairės): V. Liutkus, E. Lubyte, N. Tumėnienė, K. 
Bradūnas, I. Korsakaitė, L. Laučkaitė-Surgailienė, L. Bialopetravičienė. Tomo Bauro (Elta) nuotr. 

užčiauptų, tačiau nepavyko. 
Kronika ėjo iki Atgimimo, iki 
1989 metų. 

Arkivysk. Sigito Tamkevi
čiaus, SJ, „Pratarmėje" skai
tome, kad šis dokumentas, 
faktų ir atsiminimų rinkinys 
pasakoja tai, kas Bažnyčios 
persekiojimo metu nebuvo už
fiksuota LKB Kronikoje. „Tų 
dienų dalyviai žinojo, kokia 
yra galinga kompartijos ir 
KGB prievartos mašina. Tai 
buvo biblinis Galijotas, pasi
ryžęs sunaikinti Lietuvą ir 
Bažnyčią. Tie, kurie ryžosi iš
eiti į atvirą kovą su šiuo gali
jotu, buvo tokie apgailėtinai 
maži ir silpni kaip Dovydas, 
bet jis turėjo tikėjimą ir pasi
tikėjimą Apvaizda. Jie net ne
buvo užsibrėžę tikslo nugalėti, 
tik paprasčiausiai jautė sąži
nės raginimą ginti tiesą, tikė
jimą ir Bažnyčią (5 psl.). 

Knygos autorius savo žo
dyje teigia, kad pogrindyje 
leista LKB Kronika lietuvių 
tautos okupacijos metų isto
rijoje atliko didžiulį vaidme
nį: „Ko gera, bene panašų į 
1944-1953 metų ginkluotą pa
sipriešinimą" (psl. 7). Atskleis
dama Lietuvos tikinčiųjų per
sekiojimus Sovietų Sąjungoje, 
ji įsiliejo į visos žmonijos ko
vą dėl žmogaus teisių ir lais
vių. Tuo tarpu tie pogrindžio 
veikėjai Šiandien yra kuklūs. 
Tik vienas kitas jos leidėjų 
parašė trumpus atsiminimus. 
„O laikas bėga ir istorijos liu
dytojai pamažu palieka že
mę, nusineša į Amžinybę daug 
neatskleistų puslapių... Visa 
tai turėdamas mintyje, suska-
tau surinkti į vieną vietą pe
riodikoje išbarstytus ir ne
aprašytus gyvųjų liudytojų at
siminimus" (psl. 7). 

LKB Kronikos tematiką 
autorius suskirsto taip: krei

pimaisi ir pareiškimai dėl ti
kinčiųjų laisvių varžymo; skel
bimai apie mokinių privers
tinį į ateizavimą; pranešimai 
apie okupacinės valdžios ko
vą su pačia Kronika — kra
tas, tardymus, jos leidėjų ir 
platintojų teismus; įvairios 
žinios iš vyskupijų, daugiau
sia pateikiant konkrečius fak
tus apie tikinčiųjų teisių ir 
laisvių pažeidimus. 

Knyga susideda iš keturių 
dalių. Pirmoje dalyje aptaria
ma LKB Kronikos genezė, 
jos balsas Lietuvoje ir pasau
lyje. Suglaustai pristatoma 
Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
padėtis sovietmečiu. Išryški
namos LKB Kronikos ištakos 
ir vieta pogrindžio spaudoje. 
Ypač dideli nuopelnai priski
riami Kronikos atgarsiams 
Vakaruose. Pačios Kronikos 
tiražas Lietuvoje buvo mažas, 
bet jis pasidarydavo nesu
skaičiuojamas Kronikos ži
nioms radijo bangomis grįž
tant Lietuvon iš Vakarų pa
saulio. 

Antra dalis skiriama LKB 
Kronikos sekimui ir KGB ko
vai prieš ją Lietuvoje. Čia ap
rašoma kunigų rezistencija, 
Kronikos sekimo pradžia ir 
tolimesnis sekimas. Skaitome 
apie leidėjus, jų ryšius ir 
spausdinimo centrus bei jų 
paieškas. Iki mažiausių deta
lių atskleidžiama spausdina
mų mašinėlių paieškos. 

Trečioje knygos dalyje ap
tariami LKB Kronikos leidė
jai ir represijos prieš juos. 
Atskirai aprašomos Povilo 
Petronio, Petro Plumpos, Jono 
Stašaičio, Virgilijaus Jaugelio, 
Adolfo Patriubavičiaus ir kitų 
bylos teisme. Pilni ilgesni sky
riai atitenka aprašant Nijolės 
Sadūnaitės, kun. Alfonso Sva
rinsko ir kun. Sigito Tamke
vičiaus baudžiamąsias bylas. 
Aprašoma ir paskutinė LKB 
Kronikos baudžiamoji byla At
gimimo sąjūdžio išvakarėse. 

Paskutinėje knygos daly
je „LKB kronikos leidėjų at
siminimai" trylika asmenų pa
teikia savo atsiminimus. Štai 
jie: arkivysk. Sigitas Tamke
vičius, SJ, kun. Kazimieras 
Pugevičius, ses. Geralda Ele
na Šuliauskaitė, Petras Plum-
pa, ses. Nijolė Sadūnaitė, ses. 
Birutė Briliūtė, ses. Bernade
ta Mališkaitė, ses. Ona Ša-
rauskaitė, ses. Ona Virginija 
Kavaliauskaitė, ses. Janina 
Judikevičiūtė, kun. Kazimie
ras Jonas Ambrasas, SJ, Vla
das Lapienis ir vysk. Jonas 
Boruta, SJ. Tai gyva, alsuo
janti istorija iš pačių dalyvių 
lūpų ir širdžių. Šią dalį skai
tant ypač ryškėja seselių vie
nuolių rolė ir pasišventimas 
LKB Kronikos leidimui. 

Knygos epiloge prisime
nama, kad LKB Kronika leido 

ne tik pavergtoji Lietuva, bet 
„...ir priverstinėje tremtyje 
(ypač JAV) esantys Lietuvos 
patriotai. Jei jų spaudoje ir 
per laisvojo pasaulio radiją 
nebūtų skelbiamos Kronikos 
žinios, jei nebūtų buvusi ver
čiama į plačiausiai pasaulyje 
vartojamas kalbas ir platina
ma Katalikų Bažnyčiai bei 
valstybių politikams, jos bal
sas būtų likęs neišgirstas pa
saulio, kaip kad mažai pasau
liui buvo žinoma apie 1944-
1953 metų žūtbūtinę kovą 
Lietuvoje" (psl. 498). Išskir
tinai dėkojama kunigams Ka
zimierui Pugevičiui, Kazimie
rui Kuzminskui, Vytautui 
Kazlauskui, Gintei Damušy-
tei, seselėms vienuolėms iš 
Putnarno. 

Knygos pabaigoje išspaus
dinta vieno puslapio santrau
ka anglų kalba. Paduodamas 
sąrašas Lietuvių katalikų 
mokslo akademijos leidiniuo
se ir LKMA narių išspausdinti 
straipsniai apie LKBK. Paga
liau, pačioje pabaigoje randa
me LKB Kronikos leidimų už
sienio kalbomis metriką. Kro
nika buvo išversta į vokiečių, 
anglų, ispanų, portugalų ir ru
sų kalbas. 

Knygos gale taip pat duo

dama asmenvardžių rodyklė. 
Ten pažymėta, kokiuose kny
gos puslapiuose minima pa
vardė randama. Žvilgtelėkime 
į tų pavardžių rodyklę ir pa
minėjimų dažnumą. Dažniau
siai paminimas yra arkivysk. 
Sigitas Tamkevičius (124 kar
tus), kun. Juozas Zdebskis 
(101 kartą), kun. Alfonsas 
Svarinskas (83 kartus), kun. 
Virgilijus Jaugelis (63 kartus), 
ses. Nijolė Sadūnaitė (62 kar
tus). Tai „penki dažnieji" as
menvardžių rodyklėje. Nerei
kėtų stebėtis, jeigu jie isto
rijos būtų įrikiuoti į Kronikos 
„penkių didžiųjų" tarpą. 

Knyga gausiai iliustruota 
nuotraukomis iš buvusio KGB 
ir asmeninių archyvų. Bent 
32 nuotraukos yra spalvotos. 

Knygos aprašymo už
sklandai ir apibendrinimui 
šaukiamės dr. Arvydo Žygo 
talkos: „Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios Kronika buvo Tie
sos ir gyvybės švyturys ko
munizmo melo ir mirties aud
roje. Jos išsaugota tiesa skelbė 
pasauliui, kad ši mažytė tauta 
nėra mirusi, kad yra didžioji 
viltis, jog ji prisikels naujam 
gyvenimui" (psl. 499). 

R o m u a l d a s K r i a u č i ū n a s 

Naujas Romualdo 
Granausko romanas 

Rašytojų sąjungos leidyk
los neseniai išleistas rašytojo 
Romualdo Granausko roma
nas Duburys iš karto atsidūrė 
tiek jo plunksnos draugų, kri
tikų, tiek skaitytojų dėmesio 
centre. Juk R. Granauskas lai
komas vienu pačių pajėgiau
sių kelių pastarųjų dešimti-
mečių Lietuvos prozininku. 
Dar prisimename 1988 m. iš
leistą ir visuomenę sukrėtu
sią jo apysaką Gyvenimas po 
klevu, kuriame, anot literatū
ros tyrinėtojo Dano Lapkaus, 
vaizduojamas tragiškai rea
listinis sovietinio Lietuvos 
kaimo paveikslas, kritikuoja
ma santvarka, atvedusi žmo
gų į aklavietę. 

Rašytojų klube surengta
me šio pirmojo R. Granausko 
romano Duburys pristatyme 
kalbėjusi literatūros tyrinėto
ja prof. Elena Bukelienė pa
žymėjo, kad šiame kūrinyje 
— pilkos, nykios sovietmečio 
spalvos, žmonių likiminiai po
sūkiai. Tos sovietinio gyveni
mo sąlygos — tai savotiškas 
duburys, į kurį įkritęs žmo
gus arba išsikapsto vos gyvas, 
arba žūsta — tai ir surusinta 
Klaipėda, kur vyksta daug ro
mane vaizduojamų įvykių, ir 
žmogaus gyvenimo karikatūra 
— statybininkų bendrabutis, 
smėlio karjerai, alkoholizmo 

Ir pamilsite tą audrų 
blaškomą paprastą 

mergaitę" 
Ištisus dešimtmečius carų 

slopintą, iš Prūsijos į Lietuvą 
knygnešių slapta atgabentą, 
vėliau nepriklausomybės me
tais našiai iškerojusį, lietu
višką laikraštį ir knygą lie
tuviai didžiai vertino, mylėjo. 
Tos meilės spausdintam lietu
viškam žodžiui nebuvo atsi
sakyta ir tuomet, kada didelė 
tautos dalis, kad išvengtų į 
Lietuvą atnešamos Stalino 
„saulės", pasitraukė į Vokie
tiją. Ten, išvietintųjų sovyk-
lose, nors ir gan vargingose 
sąlygose gyvenant, kartu su 
visais išvykę rašytojai knygas 
rašė. Jos buvo laukiamos ir 
pas leidėjus ilgai neužsigulė
davo. Ypač gausus knygų bei 
kitų leidinių derlius buvo iš
augęs „Dievo paukšteliams" 
atskridus į Ameriką. Patys 
vaisingiausi buvo 50-ieji, 60-
ieji ir 70-ieji dešimtmečiai. 
Rašytojai knygas rašė, leidė
jai spausdino, skaitytojai jas 
pirko, skaitė ir didžiavosi au
gančiu jų skaičiumi savo kny
gų lentynose. 

Tačiau sekundės tikslumu 
keliaudamas ir nesustodamas 
laikas, daro savo. Jo tėkmėje 
palengva pradėjo retėti rašan
čiųjų, o tuo pačiu ir skaitan
čiųjų, skaičius. Nauja knyga, 
vis rečiau ir rečiau pradėjo pa
sirodyti. Pagaliau priartėta 
prie tokio taško, jog Ameriko
je (ir apskritai išeivijoje) gy

venančio rašytojo parašyta 
knyga yra tapusi retenybe. 

Džiugiai teko išgyventi 
malonią staigmeną, rankose 
laikant, prieš pusmetį Lietu
voje išleistą, New Yorke 
gyvenančios Birutės Empa-
kerytės-Lukoševičienės kny
gą Kelias nežinion. 

Kelias nežinion parašyta 
dienoraščio forma, tačiau ne
žymint dienomis, o suskirs
tant į 26 skyrius, nekuriuos 
dar perskeliant į skyrelius. 
Dienoraštį laive, pakeliui į 
Ameriką pradėjusi rašyti, 
gimnazijos nespėjusi baigti 
moksleivė (jos vardas, kurį to
liau, knygą skaitydami, suži
nosite — Nijolė), pati stebisi: 
„Žmonės pradeda rašyti die
noraščius vos pramokę rašyti. 

Nukelta į 4 psl. 

liūnas. Ištisa romane vaizduo
jamų veikėjų mirčių gran
dinė, pasak E. Bukelienės, 
patvirtina nenaują mintį, jog 
R. Granauskas — tragiškos 

pasaulėjautos rašytojas. 
Romano pratarmėje auto

rius dar kartą atsigręžia j la
biausiai pamėgtą savo kūry
bos herojų — seną, suvargusį 
kolūkietį. Tokie, kaip jis, 
mėgsta pasakyti: „Ooo!... jei
gu kas surašytų mano gyve
nimą — į tris knygas nesu
tilptų!"... Iš šių žodžių jau be
veik patikime, kad šis roma
nas bus apie tokį žmogų. Ta
čiau greitai tampa akivaiz
du, kad ši užuomina — tai 
tik rašytojo būdas suformuoti 
savo estetines nuostatas, es
minį atspirties tašką, nuo ku
rio bus žengiama į romano 
žanrą, sakė E. Bukelienė, iš
keldama klausimą, — ką iš 
tikrųjų reiškia toks seno žmo
gaus pasakojimas, žinant, kad 
jo gyvenimas visiškai papras
tas, niekuo neįstabus. Tokiais 
atvejais žmonės paprastai kal-

Rašyt. Romualdas Granauskas su savo naujausiu romanu Dubu
rys. Sauliaus Venckaus f Elta) nuotrauka. 

ba ne apie save, o „apie tą 
-'laiką, kuris išpuolė jiems gy
venti: prieškarį, karą, pokarį, 
tremtį, miškus po karo ir dar 
daug ką, apie ką ir dabar tik 
tiek tepasako: neduok Dieve, 
neduok Dieve"... 

. Jei galvosime, kad savo ro
mane Duburys R. Granaus
kas sutelkia savo dėmesį vien 
minėtam istoriniam laikui, 
aplinkybėms, nepalankiai nu
kreipusioms romano veikėjų 
likimus, suklysime. Pasak E. 
Bukelienės, autoriui svarbiau
sia — išreikšti savo santykį, 
savo rūpestį, užuojautą neži
nia už ką ir dėl ko kenčian
čiam žmogui, išgyvenančiam 
nuolatinę baimę, neviltį, nusi
minimą, alkį, šaltį, praradi
mus, mirtį. Autoriui nemažiau 
svarbus taip pat už sąmonės 
ir pažinimo ribų glūdintis 
klausimas — kodėl viskas bū
tent taip, kas gi mena būties 
mįsles? 

Atsakymą skaitytojai ras 
perskaitę R. Granausko roma
ną. Kad jis neužsigulės kny
gynuose, kad jis „pasmerktas 
skaityti" teigė ir romaną re
dagavęs Rašytojų sąjungos lei
dyklos vyr. redaktorius Va
lentinas Sventickas, kalbėjęs 
Duburio pristatyme. Juo la
biau, kad, pasak prof. E. Bu
kelienės, romano kalba pa
traukia skaitytoją, žodis tal
pus, nepalikta ne tik nebūti
nos frazės ar pastraipos, bet 
ir nereikalingo žodžio. Klasi
kinės formos, žanrinio kanono 
jutimas toks stiprus, kokio jau 
seniai nebūta mūsų plepioje 
literatūroje. 

Atsakydamas į pristatymo 
vedėjų bei skaitytojų klausi
mus, rašytojas R. Granauskas 
sakė, jog tai, ką rašė šioje kny
goje — pats patyrė savo kai
liu, pats gyveno romane apra
šytame Klaipėdos darbininkų 
bendrabutyje, kuriame „kilkė 
tomatų padaže", batonas ir 
butelis kefyro buvo kiekvienos 
dienos bendrabučio gyventojų 
maistas, neskaitant degtinės. 
Algimantas A. Naujoka i t i s 
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Kūrybos kraitis — brangus ir 
Lietuvai 

Šiurpūs praėjusio šimtme
čio penktojo dešimtmečio įvy
kiai pakeitė daugelio lietuvių 
gyvenimus. Vieni, gerai suvo
kę 1940 metų birželio 14 die
nos įvykių dramą — vežimus į 
Sibirą, pasirinko priverstinę 
tremtį, pasitraukė į Vakarus 
ir išvengė to likimo, kurį iš
gyveno tėvynėje pasilikusieji. 
Šiandien, neabejoju, kad jau 
daugelis Lietuvoje nebesmer-
kia tų, kurie, viską palikę 
tėvynėje, 1944 metų vasarą, 
antrą kartą artėjant sovieti
nei armijai, patraukė į Aus
triją, Vokietiją ir kitas Vaka
rų Europos šalis, vėliau j 
Australiją, Didžiąją Britaniją, 
JAV ir kitas laisvojo pasaulio 
šalis, kur susikūrė savo šeimų 
židinius ir tą aplinką, leidusią 
laisvai galvoti, dirbti, kurti. 
Tokio perversmo tada, 1944-
aisiais, neišvengė ir vos tik 
20-uosius peržengusi, muzikės 
kelią pasirinkusi Giedra Nas
vytytė, šiandien plačiai žino
ma kompozitorė Giedra Gu
dauskienė, gyvenanti Los An
geles. Liepos 10-oji — jos gy
venime taurios sukakties 
šventė, leidžianti pažvelgti į 
jos darbus, kuriais pelnytai 
naudojasi ir Lietuvos atlikėjai, 
atkūrus Lietuvos nepriklau
somybę nuolat populiarinan
tys jos vokalinę bei istrumen-
tinę muziką. 

Kūrybos keliai į 
gimtinę 

Sovietinės okupacijos me
tais apie Giedros Gudauskie
nės muzikinę kūrybą buvo nu
tylima, Lietuvos radijo fonote
kos fonduose nebuvo nė vieno 
jos kūrinio įrašo. Padėtis ėmė 
keistis tik prasidėjus Atgimi
mo laikotarpiui, kai pradėjo 
plėstis lietuvių asmeniniai 
kontaktai, kai Lietuvos radi
jas gavo G. Gudauskienės 
kūrinių įrašų kasetę. O joje 
buvo Raimondos Apeikytės ir 
Manigirdo Motekaičio skam
binami G. Gudauskienės for
tepijoniniai kūriniai: Sonata 
fortepijonui, „Los Angeles 
vaizdai", „Vilniaus prisimini
mai", „Impresijos trims lietu
viškoms patarlėms", variacijos 
lietuvių liaudies šokio „Sukti
nis" tema ir „Koncertinis tan
go". Tada, pamenu, šviesios 
atminties muzikologas Kazi
mieras Garlauskas, darbavę
sis radijuje, ir pasiūlė pareng
ti laidą apie kompozitorę G. 
Gudauskienę. Po šios sekė an
tra, trečia, ketvirta... Tai leido 
ne tik man, bet ir Lietuvos ra
dijo klausytojams geriau pa
justi G. Gudauskienės kompo
zicinio braižo savybes, tų kū
rinių nuoširdumą, melodingu
mą. Ar tai buvo sutapimas, ar 
ne, bet po šių laidų ne vienas 
vilnietis atlikėjas prašė kom
pozitorės kūrinių gaidų ir ne
trukus jais praturtino savo 
koncertinį repertuarą. O da
bar gana dažnai, ypač Lietu
vos muzikų rėmimo fondo, ku
ris ypatingą dėmesį skiria 
lietuviškos muzikos populiari
nimui, koncertuose nuolat 
skamba kompozitorės origina
lios ir harmonizuotos lietuvių 
liaudies dainos balsui su for
tepijono pritarimu, taip pat 
instrumentinės miniatiūros. 

Jos kūryba — atlikėjų 
reper tuaro puošmena 

Šiandien kompozitorės 
Giedros Gudauskienės vokali
nius kūrinius atlieka ne tik 
garsusis tenoras profesorius 
Virgilijus Noreika, bet ir į 
koncertinį gyvenimą aktyviai 
besiveržianti talentinga jauno
ji karta, tokie kaip daininin-

Komp. Giedra Gudauskienė. 

kai Judita Leitaitė, Natalija 
Katilienė, Aušra Cicėnaitė, In
ga Ulevičiūtė... Neatsilieka ir 
pianistai, kurie kompozitorės 
kūryboje suranda daug gai
vių minčių. Ne vienam parūpo 
pasidomėti G. Gudauskienės 
„Los Angeles vaizdais", „Vil
niaus prisiminimais", Sonatos 
fortepijonui antrąja dalimi 
(variacijomis lietuvių liau
dies dainos „Pasvarscyk, an-
tela" tema), skambinti juos 
koncertuose ir įrašyti radijuje, 
uždegančiai atlikti variacijas 
fortepijonui „Suktinio" tema, 
kūrinį, kuris praėjusių metų 
pabaigoje buvo išleistas Vil
niuje. Tarp G. Gudauskienės 
fortepijoninių kūrinių atlikėjų 
šiandien minėtini Lietuvos 
muzikos akademijos profesorė 
Veronika Vitaitė, tos pačios 
akademijos docentė, tarptau
tinio M. K Čiurlionio pianis
tų konkurso laureatė Alek
sandra Žvirblytė, docentė Ra
mutė Vaitkevičiūtė, Ispanijoje 
besidarbuojantis pianistas Ri
čardas Biveinis, Vaiva Tu-
maitė, ir kiti. Šie kuriniai po
puliarūs todėl, kad jie pianis-
tiški, patogūs atlikti, emocin
gi, raiškūs, turi ir virtuozinių, 
ir subtilaus susimąstymo mo
mentų, pagaliau, lietuviška 
tematika, lietuvių liaudies 
dainų bei šokių melodijų mo
tyvai jautria spalva paryškina 
jų nuotaikas. Visa tai, regis, 
suteikė jos kūriniams tą gyvy
bę, kuri suranda atgarsį in
terpretatorių širdyse. 

J a u t r ū s žodžiai apie save 

Prieš keletą metų papra
šiau kompozitorės G. Gudaus
kienės, kad ji nors trumpai 
papasakotų apie savo išgyve
nimus. Tai ji padarė ne tik 
užrašydama ant popieriaus, 
bet ir gyvu žodžiu perteikė 
magnetofono juostoje. Visa tai 
neretai paklausau ir paskai
tau, ir kiekvieną kartą per
mąstau, kokią tvirtą valią tu
rėjo ši moteris, būdama rū
pestinga žmona ir motina, su
gebėjusi svetimame krašte 
studijuoti kompoziciją, muzi
kologiją, pedagogiką, išsikovo
ti pripažinimą, mokyti ma
žuosius lietuvaičius šeštadie
ninėje mokykloje, mokyti ne 
tik lietuviško žodžio, bet ir pa
justi lietuviškos muzikos dva
sią, kurti jiems muziką ir kar
tu muzikuoti. Ir kai sukurtą 
„Meškiuką Rudnosiuką" statė 
lietuvaičiai JAV, Kanadoje, 
Australijoje, atgimusios Lie
tuvos Klaipėdos muzikinis te
atras tik 1992 metais šį kūrinį 
parodė savo scenoje. Džiau
giuosi, kad G. Gudauskienės 
užrašytus pasakojimus galiu 
panaudoti mano parengtuose 
„Muzikos kalendoriuose", ku
rie išleidžiami kasmet nuo pat 
nepriklausomybės atkūrimo. 
(Beje, jie muzikos mylėtojams 
atveria gana plačią lietuvių 
išeivijos muzikinio gyvenimo 
įvykių panoramą). 

Įvert inimas i r padėka 

G. Gudauskienė — viena 
ryškiausių lietuvių kompozito
rių moterų (turiu galvoje viso 
pasaulio lietuves moteris kū
rėjas), kuri per penkis dešimt
mečius svariai praturtino lie
tuviškos muzikos aruodus. 
Neatsitiktinai ji pirmoji tarp 
JAV lietuvių kompozitorių — 
moterų 1973 metais buvo pri
imta į profesinę JAV kompo
zitorių draugiją ASCAP, o 
1998 metais Lietuvos Res
publikos prezidento Valdo 
Adamkaus dekretu už nuopel
nus Lietuvos valstybei ir už 
pastangas garsinant Lietuvos 
vardą pasaulyje bei padedant 
jai integruotis į pasaulio vals
tybių bendriją apdovanota 
Lietuvos Didžiojo kunigaikščio 
Gedimino ordinu. Be abejo, tai 
tik išoriniai G. Gudauskienės 
nuopelnų įvertinimai. Bet gra
žiausia turbūt yra tai, kad 
jos muzika kartu su Lietuvos 
atgimimu lyg antram gyve
nimui grįžta į gimtinę, kad tas 
sugrįžimas yra laukiamas ir 
visur maloniai sutinkamas. 
Tai rašydamas, galiu pasaky
ti, kad pats tuo įsitikinau ne 
tik koncertuose Vilniuje, bet 
ir Kaune, Linkuvoje, Pakruo
jyje, Visagine, Šalčininkų ra
jone, Grikpėdžių Broniaus 
Nainio pagrindinėje mokyklo
je... Visur, kur skambėjo kom
pozitorės G. Gudauskienės 
muzika, abejingų nebuvo. Tai
gi, laukiant G. Gudauskienės 
vokalinių kūrinių rinkinio pa
sirodymo Vilniuje, reikia ti
kėtis, kad jis dar labiau su
žadins dainininkų smalsumą, 
o klausytojai išgyvens nepa
mirštamas įspūdžių akimir
kas. 

Ačiū, didžiai gerbiama G. 
Gudauskiene, už Jūsų metus, 
paaukotus muzikai, už tuos 
jautrius išgyvenimus, kuriuos 
sudėjote į savo raiškią muziki
nę kūrybą. Žinokite, kad ji yra 
laukiama ir branginama Lie
tuvoje. 

Vaclovas Juodpus i s 
muzikologas 

Žiedai ir senamiestis 
akvarelėje 

Lietuvos Mokslu akademijos bibl iotekai perduota vertinga Vokie
tijos dovana — mikrofilmavimo įranga. Šiuo simbolišku ak tu 
užbaigiamas Vokietijos ir Lietuvos projektas, skirtas Mažosios 
Lietuvos archyvinei medžiagai išsaugoti . 2000 m. pradėto projek
to, finansuojamo iš Vokietijos Federa l inės Vyriausybės lėšų, ben
dros išlaidos sudaro beveik 200,000 eurų (apie 700,000 Lt). Vo
kiečiu dovana įamžins Mažosios Lietuvos palikimą. 

Algirdo Sabaliausko (Elta) nuotr . 

Nauji LKMA akademikai 
Lietuvių katalikų mokslo 

akademija (LKMA) telkia vi
sų mokslo sričių katalikiškos 
pasaulėžiūros lietuvių moksli
ninkus, gyvenančius ne tik 
Lietuvoje, bet ir išeivijoje, sie
kiančius mokslo bei krikš
čioniškosios minties ir kultū
ros vienybės. 2003 m. sausio 
1 d. Katalikų akademijai pri
klausė 753 nariai iš jų 151 gy
veno užsienyje. Akademijos 
veiklai vadovauja visų narių 
renkama (korespondenciniu 
būdu) Centro valdyba. Ren
kama taip pat ir LKMA Revi
zijos komisija. Už nuopelnus 
mokslui — LKMA nariai pa
keliami akademikais, o už itin 
svarbią veiklą Akademijoje, 
materialinę paramą — renka
mi LKMA Garbės nariais. Nuo 
Akademijos įkūrimo iki 2003 
m. sausio 1 d. LKMA akade
mikais buvo išrinkta 40 moks
lininkų, o LKMA garbės na
riais — 6. 

LKMA buvo įkurta 1922 
m. rudenį, pusmečiu vėliau 
negu Lietuvos universitetas. 
Per 18 veiklos metų (1940 m. 
sovietų valdžia Katalikų aka
demijos veiklą uždraudė) daug 
dėjo pastangų Lietuvos katali
kų universiteto įkūrimui, o, jo 
neatidarius, organizavo Drau
giją Lietuvos Katalikų unr-

Ir pamilsite... 
Atkelta iš 3 psl. 
Vėliau meta. Aš gi priešingai: 
pradedu rašyti, kai dienų jau 
gana daug nutekėjo nežinion". 

Toliau dienoraštyje: pir
mieji žingsniai naujajame 
krašte. Darbas. Vakarais lan
ko ir užbaigia gimnaziją. Stu
dijos universitete. Draugai ir 
draugės. Daug vietos skirta 
Povilui ir Edvardui. Ypač Po
vilui, kuris, būdamas nepas
tovaus charakterio, skrajoda
mas nuo vienos „bitelės" prie 
kitos, Nijolei suteikia daug 
širdies skausmo. Dienoraštis 
užbaigiamas rašyti 1956 m., 
vedybomis su Algirdu. 

Knygos aplanke, šalia sa
vo nuotraukos, autorė rašo: 
„Ir ji (Nijolė, — P. P.) ėjo to
kiu keliu. Gyveno: juokėsi ir 
verkė, kaip ir mes visi. Ieškojo 
džiaugsmo, slėpė liūdesį nuo 
kitų ir savęs, žengė į nežinią. 
Ir, nors pakildavo audra, pa
keisdavo kelio kryptį, tačiau, 
jeigu skaitysite, matysite, kad 
ji stengėsi neišsukti iš to ke
lio, kuriuo ėjo, kurį tikėjo 
esant tiesų. Ir pamilsite tą 
audrų blaškomą, paprastą 
mergaitę, kuri stengėsi su 
meile sutikti ateinančią dieną, 
nors ta diena ir atnešdavo 
liūdesį" 

Kelias nežinion — skonin
gai išleista Kieti, su aplan

ku, viršeliai. Geras popierius, 
200 psl., lengvai skaitoma. 
Skaitydamas ne vienas joje 
įžiūrės ir save. 

Knygos Kelias nežinion 
autorė Birutė Empakerytė -
Lukoševičienė gimė Daržinin
kų km., Žaliosios valsč., Vilka
viškio apsk. Artėjant karui, su 
tėvais pasitraukė į Vokietiją. 
Atvykę į JAV, apsigyveno 
New Brittan, CT. Vakarais 
lankė gimnaziją. Išlaikė vals
tybinius egzaminus ir gavo 
gimnazijos baigimo diplomą. 
Po to studijavo ir studijas bai
gė Hartford universitete. Iš
tekėjusi už Antano Lukoševi-
čiauą, persikėlė gyventi į New 
Yorką. 

Birutė visą laiką dalyva
vo Lietuvių Bendruomenės 
veikloje. Gyvendama New 
Yorke daug metų buvo Tautos 
fondo tarybos arba valdybos 
narė. Keletą metų dėstė Mai
ronio lituanistinėje mokyk
loje. Veikė su ateitininkais. 
Buvo Katalikių moterų kultū
ros draugijos valdybos narė. 

Bendradarbiavo spaudoje. 
Jos novelės buvo spausdintos 
dienraštyje Draugas, žurnale 
Ateitis ir savaitrašty Darbi
ninkas. 

Birutė Empakerytė — Lu
koševičienė Kelias nežinion. 
Išleido ir spausdino UAB „Ju
de*". Tiražas 1,000 egz. 

P Palvs 

versitetui remti bei suvažia
vimus (1933, 1936 ir 1939 
metais), išleido keturių pava
dinimų knygas, finansiškai 
parėmė nemažai jaunų moks
lininkų, studijuojančių užsie
nyje. 

1956 m. LKMA dr. Stasio 
Bačkio iniciatyva, buvo atkur
ta išeivijoje Romoje. Čia jos 
centro valdyba veikė iki 1992 
metų, kol buvo perkelta į Lie
tuvą. Išeivijoje Katalikų aka
demija atliko daug svarbių 
darbų mokslinės, organizaci
nės bei švietėjiškos veiklos 
sferose. Stambesnėse lietuvių 
gyventose vietose buvo įsteigti 
skyriai (iš viso 12). Jie moksli
nei veiklai aktyvino lietuvius 
mokslininkus, dažnai dirban
čius toli nuo specialybės nu
tolusius fizinius darbus. 
LMKA išeivijoje suorganizavo 
11 suvažiavimų (beveik visi 
suvažiavimai vyko vis kitose 
vietose, tarkim Romoje, Či
kagoje, Bostone, Los Angeles 
ir kt.), išleido beveik pusšimtį 
įvairių pavadinimų leidinių, 
kurie saugomi svarbiose pa
saulio bibliotekose, įsteigė ke
lias institucijas. {vairiomis 
savo veiklos kryptimis LMKA 
garsino lietuvių mokslinius 
laimėjimus, Lietuvos vardą. 
Svarbus LKMA narių indėlis 
skelbiant pasauliui okupuo
tos Lietuvos padėtį bei tikė
jimą ir viltį būsima neprik
lausomybe. 

1990 m. LKMA buvo at
kurta Lietuvoje, o 1922 m. 
kaip jau minėta į tėvynę su
grįžo ir centro valdyba. Atkū
rus akademiją Lietuvoje, la
bai išplėsta leidybinė veikla 
(LKMA Metraštis yra tarp 
mokslinių prestižinių leidi--
nių). Pagal tradiciją, kas treji 
metai organizuojami suvažia
vimai: 1991 m. Vilniuje vyko 
15-tas, 1994 m. — Kaune 16-
tas, 1997 m. — 17-tas (Vilniu
je), 2000 — 18-tas (Kaune) 
suvažiavimai. 

2003 m. birželio 25-27 d. 
19-tas LKMA suvažiavimas 
vyko Šiauliuose. Dalyvauti su
važiavime pareiškė norą mok
slo darbuotojai iš 13 aukštųjų 
mokyklų bei 5 mokslo tyrimo 
institutų taip pat socialinių 
pedagogų, socialinių darbuo
tojų, gydytojų. 

Suvažiavime dirbo 19 sek
cijų, per dvi įtempto darbo 
dienas perskaityta per 200 
pranešimų. Paskelbti kores
pondenciniu rinkimų į LKMA 
Centro valdybą rezultatai. 
Naująją Centro valdybą suda
ro JE vysk. Jonas Boruta, SJ, 
habil. dr. prof. Antanas Tyla, 
habil. dr. prof. Vacys Milius, 
habil. dr. prof. Zigmas Zinke
vičius, habil. dr. prof. Sofija 
Kanopkaitė, dr. Elena Neniš-
kytė. Revizijos komisiją: ha-

3 Grigelio-

Dailininkė Virginija Šiau-
čiūnaitė jau kuris laikas savo 
paveikslus pasirašo Virgos 
vardu. Taip ją vadina pažįs
tami lietuviai ir daile besido
mintys kitataučiai, su kuriais 
jai lemta bendrauti artimiau 
(darbas ir kitkas) nei su savai
siais. Prieš trylika metų iš 
Lietuvos atvykusi į Santa Mo-
nica ir dabar gyvenanti Re-
dondo Beach mieste, V. Šiau-
čiūnaitė suskato Pietų Kalifor
nijoje surengti daug parodų — 
kalnuose Wrighwoode, Los 
Angeles slėnyje, pakrantėje, 
San Diego admiralitete, net 
L. A. apskrities pagrindinia
me meno muziejuje. Kultūros 
įstaigų pakviesta, ji protar
piais dėsto portreto tapymo ir 
akvarelės techniką dailės 
kursuose. 

Glaustai apie V. Šiaučiū-
naitės išsilavinimą dailėje, 
dėstymą Šiaulių pedagoginia
me institute, apie jos kūrybą 
rašoma neseniai išleistame 
biografinio žinyno JAV lietu
viai II tome. 

Nuo birželio 19 iki liepos 
18 d. Long Beach, CA, Pau
line ir Zeną Gatov galerijoje 
yra išstatyti patys naujausi 
Virgos darbai tema — „Flux 
of Nature. Watercolor". Gam
tos kaita? Tėkmė ? Virsmas? 
Tegaliu tiksliai pasakyti, kad 
tai nėra Jurgio Mačiūno ka
daise sumanytas avangardi
nis FLUXUS — iš bet kokios 
daiktinės gyvenimo įvairovės 
sudėlioti apčiuopiamą raišką. 
Toli gražu ne. Virgai rūpi 
subtiliu akva reliniu būdu vys
tomas darnus vaizdas. Ant 
vienos sienos paveiksluose re
gime gamtos žydėjimą, sukur
tą kruopščiai, lyriškai, su visa 
ornamentine spalvingu lapelių 
gausa, tarsi tai būtų teptuko 
odės žydinčiai augmenijai, bū
tent „Rudens akimirkose", 
„Rudens spalvose", „Fantas-

Dail. Virga Šiaučiūnaitė.* 
tiškuose žieduose", „Užmirš
toje šalyje"... 

Išspausdintame dailinin
kės pasisakyme skaitome: 
„Nuolat stebiuosi medžiagine 
ir em^ci^.s gamtos kaita. Metų 
laikų spalvos ir nuotaikos ma
ne visad sužavi. Šitokio išgy
venimo jausmas kaip tik ir nu
lemia darbo technikos pasi
rinkimą." 

Kitoje sienoje iškabintos 
urbanistinės akvarelės. Kelios 
vaizduoja Vilniaus senamies
čio namų sienų, perėjų, skers
gatvių, vartų šešėlių ir švie
sos plotmių sąskambius. Ir 
čia, kiek laisvesniu dažų lie
jimu, atsiskleidžia dailininkės 
akvarelinis įgūdis bei kompo
zicijos dama. Parodoje yra ir 
monotipijų. 

, Netrukus V. šiaučiūnaitė 
vienoje Palos Verdes miesto 
galerijoje rodys visai skirtin
gus karinius, labiau atlie
piančius šiuolaikinį meną — 
išradingus trimačius objektus. 
Bent šitaip suprantu jos neen-
tuziastingą aiškinimą. Pama
tysime. 

Pranas Visvydas 
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Virga Šiaučiūnaitė. „Rudens momentai". 
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nis, habil. dr. prof. Napalys 
Vitkauskas, habil. dr. prof. 
Vanda Žekonienė. 

Itin svarbu, kad suvažia
vime buvo paskelbti trys nau
jai išrinkti LKMA akademi
kai: bažnytinės teisės dakta
ras, Vilniaus arkivyskupas 
metropolitas kardinolas Aud

rys Juozas Bačkis, habil. dr. 
prof. Vytautas Merkys ir ha
bil. dr. prof. Vanda Žekonienė. 

Kaip ir ankstesniuose su
važiavimuose skaitytų prane
šimų medžiaga bus išspaus
dinta LKMA suvaž-avimo dar
bų 19-tame tome. 
Dr. Aldona Vasiliauskienė 

* 


