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Lietuva • V 

DR. ROMALDAS NAVICKAS 

Išeivijos spausdiniuose rašo
ma apie bendruomenių įsteig
tas mokyklas, jų kasdienę 
veiklą. Kartais joms truputėlį 
gnybteliama (D. Bindokiene. 
„Nejaugi mes jais nesididžiuo-
jame?", Draugas 2004.05.15). 

Kiečiau mokyklų atžvilgiu 
Ramunės Rakauskaitės („Ko
dėl verta vaikus leisti į litua
nistines mokyklas?", AL., 
2005.03.19) sudėliotos mintys 
paskatino kiek sistemiškiau pa
sigilinti į lietuvių vaikų mo
kymą ir mokymąsi svečiose 
šalyse. 

Emigrantines lituanistines 
mokyklas, matyt, kamuoja tos 
pačios bėdos. Tačiau medžiagą 
straipsniui rinkau ne kritikai, 
o ramiam kai kurių situacijų 
išsiaiškinimui. Tiesiog žvilgs
nis kitu kampu. Neatlikau ir 
specialių tyrimų, kuriuos tikrai 
derėtų atlikti. Tačiau surinkta 
medžiaga verčia diskutuoti ir, 
mano galva, apčiuopti kitus ne
gu jau aprašytus spaudoje so
pulingus dalykus. Todėl raši
nyje ir rasime klausimų, už
uominų be atsakymų ar aiški
nimų. Jei jie aktualūs - galima 
ieškoti atsakymų, nes siekis -
išlaikyti lietuvybe pasaulyje -
taurus ir, norisi tikėti, neturin
tis pabaigos. Griežtai nesutin
ku su Andriaus Tapino minti
mi, kad .išsiųsti labdaros pake
tai ar išspausdinti atsišaukimai 
vis dėlto nesuteikia kai ku
riems lietuviams teisės aktyviai 
kištis į Lietuvos gyvenimo įvy
kius ir piktintis, kad neat
sižvelgiama į jų nuomonę 
(„Lietuvos televizija susidomėjo 
Amerikos lietuviais", AL, 
2005.05.21)". Pagal jo suprati
mą aš irgi neturėčiau rašyti šio 
straipsnio, nes teks aptarti Lie
tuvos valdininkų darbo su iš-
eivijos mokyklomis kai kuriuos 
momentus. Labai būtų įdomu 
sužinoti, kiek gi į televizijos 
žurnalisto - grynaveislio lietu
vio - sakymą „atsižvelgė" Lietu
vos valdžia? Kažin ar tik A. Ta
pinas nepritartų sakymui, kad 
Lietuvoje jau subrendo „sun
kioji biurokratija" - kažkoks 
milžiniškas užtaisas mažam 
žvirbliui nušauti. („Sunkioji 
sistema", Tėviškės žiburiai, 
2005.05.24. Kanada.). O gal, pa
gal žurnalistą, nereikėjo to pa

matyti ir paviešinti? 

Aš irgi mažai tikiu, kad šis 
straipsnis duos ženklių rezul
tatų. Tačiau viešas pasakymas 
įgalina aptariamo klausimo da
lyvius nors t rumpam stabtelti, 
pasitikrinti ir priimti spren
dimą - diskutuoti a r nekreipti 
dėmesio. Juolab kad Lietuvos 
parlamentaras Petras Auštrevi-
čius irgi konstatuoja, kad lėšos, 
skiriamos lietuvybei užsienyje 
palaikyti, vaikų švietimui ir 
lavinimui, yra tiesiog juokingos 
ir visiškai neatitinka poreikio. 
Parlamentaro nuomone, apskri
tai emigracijos reikalų sprendi
mas pagerėtų, jei būtų įsteigta 
Seimo Emigracijos komisija. To
kios komisijos veiksmingumą 
patikrintų laiko tėkmė, bet da
bartinė komisijų gausa ir pi
liečių tapsmas „sunkiosios biu
rokratijos" taikiniu verčia kiek 
suabejoti ženkliais rezultatais. 
Juolab, kad atvirai sakoma: 
„Lietuvos valdžia skatina emig
ruoti ir niekada negrįžti" (A. 
Teišerskis, www.delfi.lt 2005. 
06.15). Šių metų birželio 15 d. 
Lietuvos Prezidentūroje įvyko 
pasitarimas, kuriame dalyvavo 
Seimo komitetų, Užsienio rei
kalų, Finansų, Švietimo ir 
mokslo bei Vidaus reikalų mi
nisterijų, Tautinių mažumų ir 
išeivijos departamento vadovai, 
Pasaulio lietuvių bendruome
nės, Lietuvių išeivijos institu
cijų, mokslo institucijų bei ne
vyriausybinių organizacijų at
stovai. Tai deramas žingsnis 
susikalbėjimo link. Aišku vie
na, kad ir vėl susikalbėjo pri
rašyti įvairių strategijų, prie
monių planų. Ką j au ką, bet 
popierius Lietuva tikrai moka 
rašyti. Betgi reikalus derėjo 
tvarkyti jau vakar arba bent 
šiandien. Neteko sutikti emi
granto, kurį tenkintų užsienyje 
užsidirbtų pajamų apmokestini
mo tvarka Lietuvoje. Tačiau 
valdininkai to nesprendžia -
nepadeda jokios patrankos, 
nepadės, mano galva, ir jokios 
strategijos. Juokaujama, kad 
prancūzams lengviau buvo 
užimti Bastiliją, nei lietuviams 
įveikti „sunkiąją biurokratiją". 

O lietuviukų mokymosi reika
lai svetur tikrai žinotini Lietu
vai. Tik pažvelkime, kiek viso-
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kiaušių renginių Lietuvoje: ko
vo mėnesį vyko išeivijos žinia-
sklaidos darbuotojų seminaras, 
gegužės - išeivijos lituanistinių 
mokyklų darbuotojų seminaras, 
birželyje - XIII Mokslo ir kū
rybos simpoziumas, liepą - Tra
kuose PLB ir PLBJS kraštų pir
mininkų suvažiavimas ir t.t. 
Džiaugtis reikia tokia gausa, 
bet kirba mintis, kad gausoje 
lyg ir dingsta vientisumas bei 
išbaigtumas. Ko gero žurnalis
tams tikrai nebūtų „sprogusi" 
galva nuo pusvalandinio pra
nešimo apie Lietuvos politiką 
plėtojant lituanistinį švietimą 
svetur, juolab kad kai kurie iš 
jų dirba mokytojais ir rašo apie 
mokyklų gyvenimą. Tiesiog 
„nuskilo" Lietuvių kalbos insti
tuto darbuotojai dr. Ritai Miliū-
naitei, kuri galėjo papildomai 
informuoti žurnalistus apie 
instituto kuriamą lietuvių kal
bos mokymo intemetinį žaidimą 
„Kieti riešutėliai" (www.lki.lt). 
Žaidimo pirminis pristatymas 
žada perspektyvų kalbos moky
mosi būdą, kuris tik3 ir jauni
mui, ir suaugusiems. Tačiau 
kažin ar šią informaciją išsi
vežė lituanistinių mokyklų pe
dagogų seminaro darbuotojai, 
nes į seminaro programą nebu
vo įrašytas šio instituto atstovo 
pranešimas... 

L ie tuva i r išeivijos 
m o k y k l a 

Nuvertus sovietinį režimą, 
išeivija buvo „atrasta". Įvairios 
Lietuvos institucijos kontakta
vo su išeivija, o Tautinių ma
žumų departamentas tapo ir 

išeivija 
išeivijos departamentu. Todėl 
nesigilinsime į kitų struktū
rinių vienetų veiklą, o tik ap
tarsime keletą momentų, kurie 
neabejotinai susiję su Tautinių 
mažumų ir išeivijos departa
mentu (toliau - TMID). 

Tokia institucija - n. tas tarp 
Lietuvos ir pasaulyje pamnisii, 
lietuvių, tikra: reikalinga. De
partamentas darc daug, kaa Le-
tuviai pasaulyje nesijaustų vie
niši. Reikia tik pritarti vienam 
pagrindinių s iek i , - -šsaugcti 
taute s paveldą, ypač lietuvių 
Kaitą. Gal po šimtmečio ar kito 
teki sieiis bus vertinamas pa
kankamai juokingai - demogra
fai liūdnai prognozuoja kad 
2050 metais Lietuvoje neliks 
lietuvių — tačiau šiuo metu 
samprata dėl lietuvių kalbos 
išsaugojimo ir puoselėjimo ne
ginčytina ir nekelia abejonių. 

Nesiimsime aptarinėti visų 
paveldo ar kalbos išsaugojimo 
krypčių ir būdų, tačiau visiems 
aišku, kad mokykla - viena 
pamatinių vietų mokantis kal
bos, ypač jei šeimos mišrios ar 
j au sulaukusios atžalų svetur. 
Mokyklų steigimąsi, kaip rodo 
realusis gyvenimas, labai ap
sunkina patalpų suradimas. 
Naperville (Illinois valstija) ne
seniai įsisteigusi mokyklėlė pa
talpų ieškojo bent dvejus me
tus. Patalpos - skenduolio ak
muo. Mokiniai mokosi tik vieną 
dieną ir jas pakankamai sunku 
kam nors kitam panaudoti. Tik 
džiaugtis reikia, kaip mokyklos 
sugeba nuo poros dešimčių 
vaikų išaugti iki trijų šimtų ir 
daugiau. Todėl juokingai skam
ba pastebėjimai, kad šešta
dieninės mokyklėlės neturi 
kompiuterinių klasių, moder
nių klasės lentų ar „superme-
todinių* naujovių. Kaipgi ne
pritarsi Sigitai Baizekienei, 
kuri teigia, kad .atsižvelgus į 
šiuolaikinį Amerikos gyveni
mą, į greitėjantį tempą, į nuola
tos įsiskverbiančią reklamų, 
televizijos programų, ir žinia-
sklaidos įtaką, stebuklas, kad 
vienas ar kitas vaikas, ypač tie, 
kurių tėvai patys užsieny gimę, 
tebeištaria lietuvišką žodį, tebe
laiko lietuviškas mokyklas, 
tebeturi noro dalyvauti lietu
viškose organizacijose. („Apie 
lituanistines mokyklas ir jų mo
kinius" Draugas, 2004.06.30). Aš 
tikrai nenoriu teigti, kad litua
nistinės mokyklos gali būti pe
dagoginėmis atgyvenomis. Tu
rime pavyzdžių, kai šeštadie
ninės mokyklos išsinuomoja 
patalpas privačiose mokyklose. 
Lengvai suskaičiuojama kiek 
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moko?-, išeivijos ---alkų. Bet nie
kas nesuskaičiuoja, kiek jų ne
simoko lituanistinėse mokyk
lose Mažas baigiančiųjų v-įga 
Seštad ieninių mokyklų kursą 
skaičius veikiau išryškina or-
S3r,:zacinę nei pedagoginę pu-
=te :r tam turi įtaką dar nesu
rasta išeivijos mokyklų vieta 
k:tu valstybių l i e t i m o siste
mose Tačiau yra valstybių vy-
- a i p . b ^ a kurios gal ir turėtų 
tartis kaip tautines bendruo
menes įsileisti į normalias mo
kyklas. 

Mokyklų dar+<? tva rkymą* 

Lituanistinės uokvkloft, ka.c 
,r -:sos organizacijos, savi dar
bo tvarką surašo dokumen 
tuose JAV Lietuvių bendruo
menės Švietimo taryba 2004 m. 

balandį eilinį ka r t ą patikslino 
ankstesnius i r patvirt ino nau
jus mokyklų darbo bei tvarkos 
nuostatus, kuriuose surašyta, 
kaip reikia dirbti . Viskas būtų 
puiku, jei tų pačių metų liepos 
mėnesį TMID nebūtų patvirti
nęs savų „Lituanistinių mo
kyklų nuostatų", kurie stipriai 
kertasi su JAV LB nuostatais. 
Išeivijos mokytojai gal tik iš šio 
rašinio sužinos apie tokią nuos
tatų gyvastį. Todėl ir pristatau 
keletą TMID nuostatų sakinių: 
„Lituanistinės mokyklos gali or
ganizuoti veiklą savo nuožiūra, 
bet... depar tamentas remia tik 
tokias mokyklas, kurios veikia 
pagal šiuos l i tuanistinių mo
kyklų bendruosius nuostatus". 
„Mokykla gali dirbti pagal savo 
sudarytą bendrąją programą, 
jei ji yra patvirt inta. . . depar
tamento ekspertų". .Individua
liosios lietuvių kalbos progra
mos sudaromos orientuojantis į 
Europos Tarybos priimtus kal
bos mokėjimo lygių apibrėži
mus (Al, A2, BĮ , B2, Cl , C2), 
pagal parengtus lietuvių kalbos 
mokėjimo lygių aprašus (A2 
„Pusiaukelę", 3 1 „Slenkstį" bei 
B2 „Aukštumą"). „Lituanistinių 
mokyklų mokytojų atestavimo 
tvarką nustato. . . departamen
tas". „Pasibaigus mokslo me
tams, mokykla pateikia... de
par tamentui nustatytos formos 
ataskaitą, kurioje nurodoma: 
grupių ir mokinių jose skaičius, 
pagal kokias programas buvo 
dirbta, kokie darbo rezultatai". 

Tokie sakiniai aiškiai rodo, 
kad TMID imasi tiesiogiai va
dovauti l i tuanist inėms mokyk
loms. Jrašas, kad TMID remia 
tik tas mokyklas, kurios vykdo 
departamento nuostatus, yra 
griežtai ne nuostat inis , o šanta-
žinis - ki taip nepavadinsi. Ir 
kaip turėtų elgtis mokyklos, jei, 
tarkim, bendruomenių valdymo 
institucijų nuostatuose rastųsi 
įrašas, kad vietos bendruome
nės remia tik tas mokyklas, ku
rios dirba pagal oendruomenių 
nuostatus? 

Čikagos l i tuanist inės mokyk
los prakt ika rodo, kad į duris 
gali pasibelsti ir dešimties me
tų amžiaus vaikutis , kuris kal
ba lietuviškai, bet nemoka ra
šyti ir skaityti . Ir jis nori pra
dėti mokytis tuoj pat, o ne lauk
ti, kol bus surašytos ir pa
tvirtintos programos. Galima 
džiaugtis, kad tik per tris de
šimtis šeštadienių vaikutis, bend
romis mokyklos ir tėvų pastan
gomis, išmoksta ir skaityti, ir 

rašyti, ir padainuoti. 

Mokyklų siekiai 

Paprastai ir aiškiai JAV Švie
timo taryba rašo, kad „lituanis
tinių mokyklų tikslas - auklėti 
jaunąją kartą sąmoningais lie
tuviais, išmokyti juos lietuviš
kai kalbėti, skaityti, rašyti, kad 
jie pamėgtų Ketuvių kalbą ir jos 
raštą; supažindinti su lietuvių 
tautos istorija, papročiais ir 
tradicijomis, kad jaunoji karta 
išlaikytų lietuviškumą". Tam 
gražiai pri taria ir Vida Buč-
mienė iš Cleveland, OH. („Se
na, bet nepasenusi tema: kodėl 
verta vaikus leisti į lituanistinę 
mokyklą". AL., 2005.06.11). To
dėl savotiškai galima atskirti 
lietuvybę ir žinias. Išeivijos mo
kyklos tikrai labiau puoselėja 
lietuvybę nei mokyklos Lietu
voje. Neatsitiktinai juk prade
dama aktyviai kalbėti, kad Lie
tuvos mokyklos turi atverti du
ris etnokultūrai. Tik Lietuva 
gali sau leisti dešimtokus per 
lietuvių kalbos egzaminą murk
dyti su akademikams skirta 
užduotimi - kaip rašyti žodelį 
kone - kartu ar atskirai. O iš
eivijoje gal ir žodis ąžuolas, o 
ypač Stelmužės ąžuolas, para
šytas be nosinės, netaps mirti
na nuodėme. Kitas dalykas bū
tų, jei šeštadieniukai laikytų 
Lietuvos valstybinius lietuvių 
kalbos, istorijos ar geografijos 
(gaila, kad nėra valstybinių 
tautos nemirtingų pasakų, dai
nų, šokių, dailės ir t.t.) egzami
nus. Ar turime Lietuvoje mo
kyklą, kuri per trumpą laiką 
baigusius lituanistines mokyk
las ir norinčius mokytis aukšto
siose mokyklose juos tam pa
ruoštų? Ir kodėl aukštosios mo
kyklos neturi savo priėmimo 
taisyklėse net išimčių išeivijos 
lietuviams? 

Mokyto jas i r metodika 

Bendruomenės tikrai deda 
daug pastangų lietuvybei ir mo
kyklai išlaikyti. Tačiau Lietu
voje, o ir pačioje išeivijoje, yra 
mokslininkų ir praktikų, kurie 
galėtų padėti spręsti konkre
čias mokymo situacijas. Bet 
Lietuvoje gyvenančiuosius pir
miau derėtų „panardinti" (yra 
toks vadybinis terminas) į rea
liją - konkrečios bendruomenės 
mokyklą, kad ją perprastų ir 
susikalbėtų su realybe. 0 šešta
dieninės mokyklos - tik trys 
dešimtys dienų arba, skaičiuo

jan t po keturias 30—40 minučių 
pamokėles, vienas šimtas dvi
dešimt skirtingų dalykinių už
siėmimų. Bet ir per tiek reikia 
pasiekti tam tikrų rezultatų. 
Juolab kad apie šeštadienių 
mokyklų mokinių namų darbus 
pakankamai sudėtinga kalbėti. 

Todėl ir galėtų toks ypatingas 
šeštadieninės mokyklos darbas 
tapti mokslo objektu. Juo la
biau, kad Lietuvoje ne tiek se
niai įsteigtas Lietuvių išeivijos 
institutas, kuriam tiesiog būtų 
prasminga neaplenkti ir mo
kyklos. Tačiau ir vėl reikia su
sikalbėjimo. Ypač, kad išeiviu-
kai sutaupo didelius pinigus 
gimtajai Lietuvai. Mat, Lietu
voje kiekvienas mokinys gauna 
pinigų „krepšelį", kuris perve
damas į jo pradėtos lankyti mo
kyklos iždą. Todėl vien Čikagos 
apylinkėse besimokantieji Lie
tuvai šiais metais sutaupė per 
vieną milijoną litų! Tad yra 
apie ką pagalvoti. 

O mokytojų, kaip sako mo
kyklų administratoriai (Laima 
Apanavičienė „Rūpestis vaikais 
- visų mūsų pareiga". 
AL.2004.09.23), nėra taip leng
va susilaukti. Juolab kad mo
kytojai, kaip teigiama, turi 
laukti ne materialinės paska
tos, o profesinės, šalia kitų 
darbų, atgaivos (o TMID net 
atestaciją susigalvojo). 

Čikagoje paprastai vos ne 
vieną valandą važiuojama į 
darbą, todėl paskaičiuokime -
apie dvi valandas užtrunka ke
lionė, dar valandą kitą reikia 
skirti pasiruošimui pamokai ir 
40-ties minučių pamoka. Yra 
pedagogų, kurie taip dirba de
šimtmečius. Ir kaip būtų puiku, 
jei Lietuva pasakytų, kad jie at
liko lietuvybei didelį darbą, 
todėl jiems, pradėjus dirbti Lie
tuvos mokykloje a r besitaikan
tiems į pensiją, pedagoginis 
darbo stažas bus padidintas 
tiek metų, kiek dirbo mokytoju 
šeštadieninėje mokykloje. 

Nukelta į 2 psl. 

TURINYS 
XIII Mokslo ir kūrybos 
simpoziumas. 

Santara Šventosios 
pakrantėje Leidiniai 

„I laisvę" fondo studijų 
savaitė Lituanus 
konkurso laureatai 
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VYTAUTAS NARUTIS 

Tryliktasis Mokslo ir kū
rybos simpoziumas įvyko bir
želio 30 - liepos 5 d. Lietuvoje. 
J is sutraukė mokslininkus ir 
kultūros darbuotojus iš JAV, 
Kanados, Japonijos, Anglijos, 
Italijos, Australijos bei ki tų pa
saulio kraštų. Nemaža dalis da
lyvių gimusi už Lietuvos ribų, 
neaplenkiant ir Sibiro bei kitų 
Azijos kraštų. Taip p a t susirin
ko Lietuvos universi tetų bei in
stitutų darbuotojai iš Kauno, 
Vilniaus, Klaipėdos bei Šiaulių 
apylinkių. Įdomu, k a d ir Lietu
vos mokslininkai džiaugėsi , tu
rėdami nedažną progą paben
drauti su savo kolegomis iš kitų 
miestų ir skirtingų mokslo šri
ftų, šį kartą simpoziume j a u 
matėme ir eilę j a u n ų moksli
ninkų, baigusių universi tetą 
Lietuvoje, dirbančių užsienyje, 
bet sugrįžusių į gimtinę su savo 
paskaitom, ypač chemijos/bio
chemijos sekcijoj. 

Naujam tūkstantmetyje Lie
tuva atsiranda nau jame slenks
tyje, kuriame skleidžiasi naujos 
galimybės ir nauji iššūkiai . Tai 
atsispindi ne t ik iškilusiu Val
dovų rūmų vaizdu, ar beveik 
baigtu tvarkyti modernaus 
Gedimino prospektu, bet ir be
sikeičiančių pramonės bei ver
slo profiliu. Tai atsispindėjo ir 
simpoziumo programoje. 

Pažvelgus į plenarinių sesijų 
ir atskirų posėdžių pavadini
mus, atsispindėjo valstybės už
sibrėžtos pirminės kryptys. 
Programos organizatorių dėka, 
įtraukti strateginių klausimų 
svarstymai. Simpoziume buvo 
perteikta arti ke tur i šimtai pra
nešimų; jame dalyvavo art i 
šimtas pranešėjų iš užsienio. 
Juose susirinkę dalyviai turėjo 
išskirtinę progą ka r tu susirink
ti ir ne tik pr is tatyt i savo te
mas, bet ir svarstyt i ateities 
kūrybos darbo krypt is . 

Šventiškas simpoziumo ati
darymas įvyko Lietuvos Respu
blikos Seimo rūmų salėje liepos 
30 d. ryte. Daugelis atvyko au
tobusais iš arkikatedros bazili
kos, kurioje kardinolas A. Bač-
kis aukojo šv. Mišias simpoziu
mo intencija, įkvepiančiu pa
mokslu sukaupdamas mokslo 
darbams. Seimo salėje prie 
mokslininkų prisidėjo Seimo 
darbuotojai, svečiai ir stebė
tojai. Įvykius stebėjo ir spauda 
bei fotokorespondentai, kurie 
dienos darbus perdavė pasau
liui internetu. Atidaryme daly
vavo ir tik angliškai kalbančių 
svečių, kurie galėjo užsidėti au
sines ir klausyt is vert imų iš lie
tuvių kalbos. 

Simpoziumas pradėtas prel. 

simpoziumas 

Grupė X m Mokslo ir kūrybos simpoziumo „variklių". Iš kairės: dr. Vytautas Narutis, Lietuvos švietimo vice
ministre, JAV LB Krašto vaklybos pirm. Vaiva Vėbraitė, dr. Stasys Bačkaitis, LR Seimo pirm. Artūras Pau
lauskas, prof. Vygintas Gontis. 

E. Putr imo invokacija, kurioje 
jis Šv. Rašto žodžiais paskatino 
simpoziumą įkvėptam darbui. 
Simpoziumą savo sveikinimo 
žodžiu iškilmingai atidarė at
vykęs Lietuvos prezidentas Val
das Adamkus. Savo kalboje pre
zidentas apžvelgė simpoziumo 
raidą Lietuvos ir išeivių gyve
nime - pasigirdo jo išreikštas, 
noras, kad išeivijoj sutelkti 
kultūros įnašai būtų priimti į 
tautos lobyną. Praeityje prezi
dentas simpoziume yra dalyva
vęs ne vieną kartą. Po prezi
dento kalbos šventiškam ryžtui 
nuteikė liaudies ansamblio me
lodijos su moderniais ritmais. 

Ryto sesijoje Mokslo ir švie
timo ministras Remigijus Mo
tuzas aptarė ministerijos vyk
domus darbus ir užmojus. Įva
dinėje sesijoje dalyviai klausėsi 
prof. Z. Zinkevičiaus paskaitos 
JLietuvių kilmės mįslę įme
nant" ir prof. G. Kuprevičiaus 
šiuolaikinių svarstymų - „Tra
dicinė, masinė ir modernioji 
kultūra". Sugrįžęs į Lietuvą 
dirbti mokslininkas D. Matulis 
svarstė temą „Mokslininkų grį
žimas" (atgal į Lietuvą). Sesija 
užsibaigė V. Vėbraitės paskai
ta, kurioje svarstoma išeivijos 
bendruomeniškumo vizija ir 
išdėstytas noras skleisti tau
toje, ypač mokyklose, pasiauko
jančio valstybės piliečio viziją. 

Dienos svarstymus išskirtinai 
prikaustė „Teletilto" plenarinė 
sesija „Lietuvos ir lietuvių vaid
muo tarptautinėje politikoje". 
„Teletilto" dėka buvo sujungti 
dalyviai Vašingtone ir Vilniuje 

ir galėjo kar tu diskusijose pasi
reikšti. Joje dalyvavo interneti-
niu ekranu iš Vašingtono Kon
greso narys T. McCotter ir 
Monterey Laivyno instituto po
litologas R. Neurich, moderuo-
jami ambasadoriaus V. Ušacko. 
Vilniuje dalyvavo V. Landsber
gis ir J. Paleckis, moderuojami 
prof. L. Donskio. Diskusijose 
iškilo Lietuvos vaidmens klau
simas buvusių sovietų respub
likų tarpe, pvz., Baltarusijoje 
ir kitur, tom šalim bandant 
žengti demokratėjimo keliu, 
naudojantis Lietuvoje palyginti 
pasisekusiu pavyzdžiu. Iškilo 
diskusijos, ar Lietuvos pozityvi 
rolė šių šalių tarpe bus kaip va
dovės ar moralinio autoriteto. 
Dalyvius nustebino atstovo 
McCotter įspėjimas, kad Rusija 
pastebimai ieško įtakos ir atei
tyje galėtų net pasiprašyti prii
mama į Europos Sąjungos na
res. 

Simpoziumas vyko Mokslo ir 
švietimo ministerijos globoje, ir 
jai vadovavo organizacinis pir
mininkas Dainius Numgaudis, 
ministerijos valstybės sekreto-
torius. Programos reikalais rū
pinosi Zenonas Rudzikas, Sim
poziumo tarybos pirmininkas ir 
Mokslų akademijos preziden
tas. Jam talkino Vygintas Gon
tis, Simpoziumo tarybos pirmi
ninko pavaduotojas ir Lietuvių 
mokslininkų sąjungos pirmi
ninkas. 

Simpoziumo plenarinės ir 
įvairios kitos sesijos vyko 
Mokslų akademijos patalpose. 
Šių paskaitų santraukas galima 

Inf. Vytautas Šliūpas (Auksučių fondo JAV vadovas) ir Šiaulių universiteto „Saulės" ansamblis. Auksučių ūkyje 
jtikes atvykstančius XIII Mokslo Ir kūrybos simpoziumo daK- tol I m. Hepo% 4 d. 

rasti internete XIII Mokslo ir 
kūrybos simpoziumo svetainėje. 
Simpoziumo mokslinės ekskur
sijos buvo įvykdytos važiuojant 
į Kauną, Šiaulius ir „Auksučių" 
ūkį, kuris j au buvo aprašytas 
Drauge. Mokslinė ekskursija 
aplankė ir lietuviško Kauno 
universitetus. Čia iškilo įdo
mus nusiskundimas - kai ku
riose srityse darbdaviai prade
da jausti stygių kvalifikuotų 
universiteto absolventų. 

Paskiri pranešimai buvo su
telkti į šiuos posėdžius: 

Lietuva ir lietuviai pasaulyje, 
Lietuva, jos švietimas ir moks
las ES erdvėje; 

Moksliniai tyrimai ir techno
logijos žmogaus sveikatai; 

Lietuvos gamta ir žmogaus 
aplinka; 

Lietuvių tautos ir Lietuvos 
valstybės, visuomenės ir kultū
ros dabartis, raida ir paveldas; 

Fundamentiniai tyrimai -
nuo idėjų iki technologijų; 

Moksliniai tyrimai ir techno
logijos žmogaus sveikatai; 

Saugus ir efektyvus trans
portas, jo vystymas šalies ir 
tarptautiniu mastu; 

Moksliniai tyrimai visuome
nei kurti; 

Saugi, ekologiška, ekonomiš
kai pagrįsta energetika. 

Liepos 5 d. XIII Mokslo ir kūry
bos simpoziumas Lietuvoje už
sibaigė priėmimo pietumis Lie
tuvos Respublikos Seimo rū
muose. J a m e Seimo pirminin
kas Artūras Paulauskas simpo
ziumą pasveikino ir pasi
džiaugė įvykiu, kuris jungė Lie
tuvos ir už Lietuvos ribų 
esančius mokslininkus bei dar
buotojus, ir ragino tęsti ateities 
vizijas. Aptardami įvykdytus 
darbus ir ateities užsimojimus, 
į dalyvius prabilo Mokslo ir 
švietimo ministras Remigijus 
Motuzas ir Simpoziumo tarybos 
pirmininkas bei Lietuvos moks
lų akademijos prezidentas Ze
nonas Rudzikas. Šiame pri
ėmime, JAV LB valdybos pirmi
ninkė ir prezidento patarėja 
Vaiva Vėbraitė dalyvius svei
kindama pabrėžė išeivijos svar
bą Lietuvos darbuose. JAV Sim
poziumo tarybos pirmininkas 
Vytautas Narutis atvykusių 
vardu padėkojo rengėjams ir 
ypač Mokslo ir švietimo mi
nisterijai, kurios globoje simpo
ziumas buvo įvykdytas, bei Vy
riausybei ir Seimui už para
mą. 

Atkelta iš 1 psl. ^ 
tokių mokytojų būtų šimtai, ar 
tūkstančiai? Manau, kad būtų 
dešimtys ir Lietuvos biudžetas 
nuo to nenuskurstų, bet koks 
gražus susikalbėjimas ir tėvy
nės paskata būti lietuvybės pa
siuntiniu! Sako, kad diplomati
nius ištarnavimo metus skai
čiuoja sumuodami ir neatsi
žvelgdami į geografinius taš
kus. Pasirodo, kad galima susi
kalbėti, tik reikia kalbėti. 

Pogrindinis seminaras 

Lituanistinių mokyklų va
dovų ir mokytojų seminaras 
Trakuose atkreipė dėmesį, kai 
viena mokytoja, perskaičiusi 
laikraštyje informaciją apie se
minaro įvykimą, širdingai šūk
telėjo: „Juk ką tik grįžau iš Lie
tuvos, būčiau žinojus..." 

Todėl mane ir sudomino ne 
tiek reikalingumas, kiek jo va
dybinis sprendimas. Perverčiau 
Amerikos lietuvį, tačiau jame 
apie tokį išeivijos darbuotojų 
būsimą seminarą informacijos 
neradau, o radau tik informa
ciją, kad toks seminaras įvyko 
(AL, 2005.05.14). Neradau to
kios informacijos ir Lietuvos 
pedagogams skirto savaitraščio 
Dialogas internetiniame vari
ante. Kalbinti išeivijos pedago
gai vienu balsu tvirtino, kad 
nežinojo apie tokį seminarą. O 
kokia seminaro iškili tema -
„Lituanistinis švietimas užsie
nyje"! Tačiau tai labiau orga
nizacinė, o ne metodinė tema, 
kuri skambėtų žymiai kukliau, 
tarkim, „Lietuvių kalbos moky
mas anglų kalbos aplinkoje" ar 
pan. Todėl, pasiėmus tokį susi
ėjimo ar sueigos darbo pavadi
nimą, derėjo kuo plačiau visus 
informuoti, kad bus gvildenami 
lituanistinio švietimo klausi
mai, skirti tam dalykui interne-
tinį puslapį, pateikti įvairias 
apklausas, surinkti įvairių pa
siūlymų ir t.t. Juolab kad tokia 
darbo tema labiau tiktų spren
dimų, kaip pagerinti plačiąja 
prasme lituanistinį švietimą už
sienyje, radimui, o ne vienos ar 
kitos pamokėlės parodymui. 
Tam juk skiriami metodiniai 
susiėjimai. 

Nuoširdžiai tikiu, kad dalyva
vę mokytojai iš Trakų išsivežė 
krūvą teigiamos patirties ir 
ypač įspūdžių. Bet gal semina
ras veikiau buvo skirtas Lietu
vos valdininkams pasigirti 
kaip jie daug dirba (pagal pro
gramą kalbėjo visą dieną), o ne 
konkrečiai kažką nuspręsti ar 
išmokti, tarkim, kaip reikia mo
kyti vaikus, kurie kalba lietu
viškai, bet nemoka rašyti ir 

skaityti? Dar yra tokių semi
narų darbo efektyvumo bei nau
dos sugrįžimo vertinimai. Ko
kią naudą gausiu aš, tarkim, ei
linis lituanistinės mokyklos 
mokytojas iš Trakų seminaro? 
O ką Lietuva atsiųs į Amerikoje 
organizuojamus vietinių moky
tojų, kurie patys juos finansuo
ja, kvalifikacinius kursus? 

Mokymo informacijos 
situacija 

Dabartiniame informacijos 
sraute gali greit pasiklysti ir 
daugiau laiko prarasti ieš
kodamas reikalingos informaci
jos nei ją skaitydamas. Aš rem
siuos tik savo asmenine patirti
mi, todėl lieku atviras bet 
kokiai kritikai, kad nesugebu 
tiksliai „įlysti" ten kur reikia. 
Atsiverčiu TMID puslapį. Ran
du jų lituanistinių mokyklų 
nuostatus, bet nerandu JAV 
Švietimo tarybos nuostatų ar 
informacijos, kokios bendruo
menės dar turi tokius nuosta
tus. Taigi, norint kiek giliau 
susipažinti su nuostatiniais 
reikalais, tenka „nardyti" po 
įvairių Europos, Azijos lietuvių 
bendruomenių tinklalapius, bet 
ten dažnai reikalingos informa
cijos nerandi. TMID tinklala-
pyje galime rasti , kaip Lietuva 
padeda išeiviams, bet nerasi in
formacijos, kaip išeiviai padeda 
Lietuvai. Ne šio straipsnio tiks
las surašyti bent dalį dovanotų 
kompiuterių, dolerių vaikų sto
vykloms, mokymų ir t.t. TMID 
puslapiuose neradau nuorodos, 
kad Lietuvių fondas šiemet, 
kaip ir anksčiau, skiria 25 
tūkstančių dolerių Dr. Antano 
Razmos vardo švietimo premiją 

""„asmeniui ar įstaigai, Lietuvoje 
ar užsienyje dirbantiems lietu
vybės išlaikymui bei pilieti
niam, tautiniam ir humanisti
niam ugdymui mokyklose ir 
universitetuose tobulinant lie
tuvių valstybinę kalbą ir švieti
mą". Kandidatus reikėjo teikti 
tik iki š.m. birželio 15 dienos. 
TMID sugeba pateikti įvairius 
Europos bendruomenių rengi
nius, bet Amerikos, Kanados, 
Japonijos ir pan. bendruomenių 
renginiai palikti už borto. Ir, ko 
gero, apie Lietuvių fondo inicia
tyvas žino tik Amerika, nors 
gal ir Japonijoje darbuojasi lie
tuvybės platintojas, vertas Dr. 
A. Razmos premijos. Nebent ši 
informacija būtų patalpinta į 
„Bernardinai" puslapio rubriką 
„Išeivija". Bet kas apie tai pla
čiai žino? Ir, apskritai, Lietu
vos informacinėms priemonėms 
dar reikia atrasti , tikrąja žo
džio prasme, išeiviją. Ar kam 
nors teko matyti, tarkim, per 

„Panoramą" kokią nors infor
maciją apie išeivijos veiklą? O 
kokių puikių darbų vykdoma ir 
vis lietuvybės labui. Kodėl Lie
tuvai to nesužinoti? 

TMID puslapiuose neradau 
nuorodos ir kaip vaikus reikia 
mokyti lietuvių kalbos, nors pa
tys ir nori tvirtinti mokymo 
programas. Gal ir netinka to 
reikalauti iš valdininkų, bet 
Amerikos bendrovė „Comcast" 
atveria naują mokymo kelią -
būdamas „Comcast" klientu gali 
iš tam tikro sąrašo pasirinkti 
žiūrėjimui bet kokį filmą. O jei 
tokį mokymo filmukų banką 
turėtų Lietuva? Trumpų, iš
raiškingų, metodiškai apdoro
tų. Juk praktiškai kiekviena 
išeivių šeima, ypač jei jose yra 
mokinių, tur i internetinį ryšį. 

Lietuvybė ir nemokamos 
stovyklos 

Regis tik šokinėti reiktų iš 
džiaugsmo, kad TMID Ameri
kos lietuvių jaunimui nemoka
mai organizuoja vasaros stovyk
las Lietuvoje. Departamentas 
šiais metais apmokės 10 ar 20 
asmenų stovyklavimo išlaidas. 
Tai tikrai puikus dalykas, tik, 
va, užkliūva atrankos kriteri
jai. Pateiktoje informacijoje, 
kad „labiausiai laukiami Lietu
vos stovyklose dar neatostogavę 
vaikai" (AL, 2005.05.28), iš
reikštas noras netampa skai
driuoju atrankos kriterijumi. 
Normaliai Amerikoje dirbančiai 
šeimai vienas tūkstantis dole
rių, ypač jei niekas neserga, 
nepadarė avarijų ar kitaip ne
įsipainiojo į turtinius ginčus, 
nėra dideli pinigai. Todėl finan
suoti savo vaikų kelionę į Lie
tuvą nėra taip jau keblu, nors 
kelionės išlaidos ir ženkliai 
viršija stovyklavimo kaštus. Ir 
kaipgi atrinks kandidatus 
TMID, jei pateiks norą pailsėti 
vienas šimtas Amerikoje gyve
nančių lietuvių? Kitas dalykas, 
jei rasis t ik penki norintys. 
Tačiau prašyte prašosi, kad to
kių stovyklų organizavimas bū
tų sietinas su lietuvybės išlai
kymu ir jos plėtojimu. Todėl 
tam ir galėtų būti skirti įvai
riausi konkursai, kurių nuga
lėtojams ir skiriami kelialapiai. 
Aš puikiai suprantu, kad labai 
sunku rasti tokių konkursų fi
nansuotojus ir t.t. Bet kon
kursai - pakankamai skaidri 
atranka. 

Pateikta medžiaga, manau, 
kiek praplečia žvilgsnį į litua
nistinių mokyklų situaciją ir 
išryškina darbo sistemingumo 
(susikalbėjimo) stoką. 

Jauniausieji . W.is T i n k i k k > « >r>« U ; • k , i 7.ijtmo Degučio nuotrauka. 
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Santara Šventosios 
KĘSTUTIS KEBLYS 

Algimantas Kezys neseniai 
rašė, kad Šviesa—Santara j au 
įleido šaknis Lietuvoje. Teisy
bė. O sprendžiant iš Kaunan 
persikėlusių Akiračių ir dina
miškų metinių suvažiavimų, 
galima sakyti, kad ne tik įleido, 
bet ir sulapojo. 

Šią vasarą Santaros suva
žiavimas vyko birželio 24-27 d. 
Šiauliuose ir Anykščiuose. Gal 
tiksliau būtų tokius santarėnų 
subėgimus vadinti studijų die
nomis (įvykiu, kurio metu kele
tas skaito paskai tas , praneši
mus, o didesnis būrys sėdi ir 
klausosi) negu suvažiavimu 
(kur organizacijos nar ia i a r at
stovai susirenka ką nors spręs
ti). Santara, galima sakyti, nie
ko nesprendžia,, nes j u k j i net 
ne organizacija, o t ik sambūris 
be narių sąrašo, be nario mo
kesčio ir be valdžios. Tiesą pa
sakius, tai ir ne suvažiavimas. 
Rengėjai atsisakė to tradicinio, 
nuo senų Kavolio laikų vartoto 
termino ir pavadino mandriau 
- konferencija. Gerai, tegul tai 
ir bus buvusi konferencija. 

Pirmoji diena papras ta i vyks
ta didesniam mieste, be abejo, 
norint atkreipti akylesnį žinia-
sklaidos dėmesį ir suteikt progą 
pasigėrėti Santaros suruošta 
programa tiems miestelėnams, 
kurie ar dėl laiko, ar lėšų sto
kos negali atvykti į Anykščius. 
Pradžia paprastai būdavo ar tai 
Vilniuje, a r ta i Kaune. Šiais 
metais ta garbė teko Šiauliams. 
Daugelis nemažą universiteto 
salę pripildžiusių klausytojų 
buvo šiauliečiai, net rūko ir 
spaudos bei televizijos darbi
ninkų. Kaip įprasta, konferen
ciją sveikino atvykęs preziden
tas Valdas Adamkus, priminda
mas visiems, kad čia susirinko 
ne šiaip sau būrelis pilkų 
akademikų, kad čia sambūris 
svarbus Lietuvai ir savo praei
ties darbais, ir ateities paža
dais. Prezidentui salė plojo 
karštai, bet sunku pasakyti, ar 
jai didelį įspūdį paliko likusi 
dienos programa. Išskyrus jau 
televizijos žvaigžde tapusį ir 
nepaliaujantį įdomiai kalbėti 
Leonidą Donskį (ir gal iš dalies 
pranciškoną Arūną Peškaitį), 
Šiaulių programa buvo gan pil
ka. Pranešimuose buvo daug 
įdomios informacijos, bet norint 
sužavėt šiauliškius, reikėjo ge
rokai gyvesnio pristatymo. 

P akranteje 
Anykščiuose ypatingo šmaikš

tumo ir reklaminio blizgesio 
nebereikėjo, nes du šimtai (sa
ko, tai rekordinis užsiregistra
vusių skaičius) ten atvykusių 
dalyvių žinojo, ko tikėtis, o jei 
kam ir pabosdavo kokia su
murmėta paskaita, visada galė
davo tyliai slinkt iš salės ir 
t raukt per šilelį pasigrožėti 
Šventosios pakrantėmis. Nors, 
reikia pasakyti, kad salė beveik 
niekad nepratuštėdavo, nepai
sant, kad didelė dalis klausy
tojų buvo studentai . Ir seni, ir 
jauni veržliai reiškėsi diskusi
jose, taikliai komentuodami 
pranešėjų samprotavimus, o 
kartais net aštriai jiems pa
prieštaraudami. Atrodo, kad 
programos sudarytojai neblogai 
atspėjo, kas susirinkusiems bus 
įdomu. 

Pranešimų temos buvo įvai
rios, bet aiškiai dominavo vi
suomeniniai - politiniai klausi
mai. Literatūra, kuriai ypač 
daug dėmesio būdavo Lemonto 
ir ankstesnėse Lietuvos Santa
ros konferencijose, šiais metais 
prisiminta tik vienu prane
šimu. Pagal rubriką .mažai, bet 
gerai", Saulius Žukas atpylė 
tikrai įdomų ir intriguojantį 
pranešimą vardu „Ar tikėti lie
tuvių l i teratūra: postkolonijinis 
požiūris". Tas postkolonijizmas 
tai tik mandingas vaipymasis, 
ir, laimei, šis terminas teliko 
pavadinime. Šiaip Žukas intri
guojančiai svarstė, ar ge
riausia tarybinių laikų litera
tūra išlaiko savo kūrybinį svorį 
šiuo metu, kai ją gaivinę ezopi-
niai bei rezistenciniai užtaisai 
jau nebesvarbūs. Užtai, kad 
literatūros buvo mažai, o politi
kos daug, atsakingi besikei
čiančios programų sudarytojų 
komandos interesai. Kauno įta
ka, sakytų žmonės. Ir ne be pa
grindo. Kauniečiai juk prak
tiški žmonės - už fikcijas jiems 
svarbiau tikras gyvenimas. 

Žinoma, literatūrą nuskriau-
simai taip pat turėjo šviesių 
taškų. Įdomi buvo „svetim
šalių" sesija, pavadinta .Jau 
slavai sukyla...". Čia (sklan
džia lietuvių kalba) šnekėjo 
ukrainietis Viktor Černišuk ir 
baltarusė Svetlana Naumova, 
ryškiai nusakydami savo kraš
tų politines ir etnines bėdas. 
Trečiasis sesijos pranešėjas 

(nors ne slavas, bet vis tiek lie
tuviškai šnekėjęs be akcento) 
Arvydas Juozaitis pasakojo apie 
buvusiojo Karaliaučiaus padėtį 
socialiniu, kultūriniu ir lietu
viškuoju požiūriu. Santarėnai į 
Anykščius atsivarė ir rimtų po
litikų — apie darbą ir įvykius 
Briuselyje kalbėjo europarla-
mentarai Justinas Paleckis ir 
Margarita Starkevičiūtė (pro
gramoje įrašyti Laima Andrikie
nė ir Aloyzas Sakalas nepasi
rodė). Justinas aiškino dalykus 
ramiai ir metodiškai, bet 
Margarita švaistėsi žaibais 
taip, kad jos nepažįstančiam at
rodė, jog ji yra Darbo partijos 
atstovė. Pasirodo, kad ne. Kietų 
moterų turi ir švelnesnės parti
jos. 

Labai gerai, k a d Santaros 
konferencijų rengėjai kasmet 
papildo savo paskaitininkų są
rašą naujau vardais. Šiais me
tais tų naujų vardų buvo itin 
daug: jau minėti „trys slavai", 
Artūras Pleškaitis bei europar-
lamentarai J. Paleckis su M. 
Starkevičiūte, o be jų dar ekono
mikos slopksniuoee pagarsėjęs 
Gitanas Nausėda, sociologė ir 
Baltijos tyrimų direktorė Rasa 
Ališauskienė, prezidento štabe 
dirbanti Nerija Putinaitė, filo
sofė Audronė Žukauskaitė, 
Šiaulių universiteto sociologas 
Jonas Ruškus. Nauji vardai ir 
nauji veidai įdomiai praskiedė 
„senųjų vilkų" pulką, kuone 
kasmet paskaitaujančių Santa
ros konferencijose. Amerikos 
„senbuviams* ir šiais metais at
stovavo Rimas Vaišnys, Liūtas 
Mockūnas ir Algis Mickūnas — 
sunku prisiminti metus, ku
riuose šis filosofas nebūtų šyp-
sojęsis, publikai smagiai be-
dėstydamas raizgytus sampro
tavimus. 0 tarp kasmetinių 
„naujabuvių" konferencijoje 
kalbėjo Leonidas Donskis, An
tanas Kulakauskas, Darius 
Kuolys, Gintautas Mažeikis (jis 
ir sumontavo visą Šiaulių die
nos programą), Arvydas Šlio
geris, Artūras Sverdiolas. 

Tokioj gausioj programoj (be 
abejo, pergrustoje, nes amžinai 
trūko laiko diskusijoms) negali 
tikėtis vien žvaigždžių pasiro
dymo. Buvo visko: ir puikiai at
liktų svaraus turinio paskaitų, 
ir visai neparuoštų pranešimų, 
ir migloj paskendusių svars-

šviesos-San taros suvažiavimo dalyviai. 

Santaros suvažiavime kalba dr. Kęstutis Keblys. 

tymų. Bendras įspūdis - Santa
ros paskaitininkai randa apie 
ką kalbėti ir dažnai pakalba vi
sai neblogai. Artūras Sverdio
las vertas medalio už šmaikš-
čiausią pranešimo pavadinimą: 
„Lėkštutėlė lėkštelė". J i s čia la
bai įtikinančiai kritikavo da
bartinės Lietuvos viešąją kul
tūrą, žiniasklaidos seklumas, 
vertybių nustatymą apklausos 
būdu. Darius Kuolys nuo šian
dienos grįžo į Didžiosios Lietu
vos kunigaikštystės laikus ir 
kompetentingai aiškino anų 
laikų laisvės sampratą bei mo-
tivaciją kautis už savo Respu
bliką, už pilietines teises, ku
rioms grasė Rusų imperija. In
formacijos tūriu buvo svarūs G. 
Nausėdos (Lietuvos ekonomikos 
augimo perspektyvos) ir J. Ruš-
kaus (Prostitucijos aukų reabi
litacijos programos Lietuvoj) 
pranešimai. 

Nepaisant Algio Mickūno he
rojiškų pastangų, Santaros kon
ferencijų juodoji skylė dažnai 
būna filosofijos sekcija. Antri 
metai iš eilės klausytojus įžei
dinėjo Arvydas Šliogeris. Jam 
priklauso ypatingas prizas už 
įžūliausią šios konferencijos 
pranešimą, kur iame jis pas
kelbė, jog nuo graikų laikų pa
saulyje nebuvo jokio verto filo
sofo, kad filosofiją sužlugdė 
krikščionybė ir gamtos mokslai, 
pasišovę parodyti, jog viską 
žino. Intriguojanti hipotezė, 
tačiau paleista be jokios argu
mentacijos, be rimtesnio svars
tymo, tampa kalambūru, kuris 
reiškia ne ką kitą, kaip panieką 
klausytojams. Niekas prieš tą 
neatsakingą išsišokimą nepro
testavo, nes neturėjo nei progos 
- pirmininkaujantis tuoj nu
traukė diskusijas, galbūt norė
damas apsaugoti kairiojo spar
no numylėtąjį filosofą nuo ne
malonumų. 

Santara būtų ne Santara, jei 
apseitų be meno ir vakarinių 
pramogų. Šiauliuose puikią 
programą dar puikesnėje mies-

Privačios diskusijos kartais būna įdomiausios... 

to muziejaus salėje atliko poe-
tas-skaitovas Rolandas Ras-
tauskas ir mušamųjų virtuozas 
Arkadijus Gotesmanas. Impro
vizacija pavadintas spektaklis 
buvo at l iktas preciziškai ir 
įspūdingai. Po pirmos paskaitų 
pilnos dienos Anykščiuose kon
ferencijos dalyvius linksmino 
V. V. Landsbergis, dainuoda
mas ir gitaruodamas savo dai
nas, kur ias vadino žiauriai 
gražiais romansais ir kaimiečių 
mantromis. Po to Landsbergis 
dar rodė du dokumentinius fil
mus: savo apie Henriką Nagį ir 
A. Reneckio apie Juozą Girnių. 
Filmai buvo turiningesni, bet 
mantros ir romansai smagesni. 
Dainavimą su gitara neoficia
liai dar tęsė barelio balkone 
Leonidas ir Jolanta Donskiai, 
per daug netrukdydami akty
viam barelio verslui bei publi
kos savitarpio bendravimui. 

Užsklandai paskutinį vakarą 
valgyklos prieangyj grojo klai
pėdietis Gintaras Grajauskas 
(gerokai sukritikuoto romano 

Erezijos autorius) su savo „Ro-
kefeleriais". Jauni ir kai kurie 
realybės nepripažįstantys pen
sininkai, užsikarusioje ausis 
smagiai pasišoko. Bet prieš tai, 
pasibaigus keistai Rimo Vaišnio 
paskaitai ir trumpam pasitari
mui, ką daryt ateinančiais me
tais, buvo dar vienas įvykis. 

Organizatoriai sugalvojo 
konferencijos dalyvius pavėžin
ti Anykščių siauruku (siau-
rabėgiu traukinuku), šalia Pun
tuko, pagrindine Anykščių tu
ristine atrakcija. Ekskursija vy
ko smagiai, tik netrukus kaž
kur viduryj gūdaus miško 
driokstelėjo siaubą varantys 
šūviai, traukinukas sustojo tar
si Londone ar Irake. Tado Blin
dos teroristų gauja išgrūdo vi
sus ekskursantus lauk, paėmė 
įkaitus ir nusivarė juos prie 
šimtamečio ąžuolo. 

Ir čia reikia paskelbti geras 
naujienas Fronto bičiuliams, 
ypač karingajai jų atmainai 
Pacifiko pakrantėse. Jų keršto 

Algimanto Žižiūno nuotraukos. 

šauksmas tapo išklausytas -
Blindos banditai užnėrė ant 
kaklo Egidijui Aleksandravičiui 
storą virvę, permetė ją per 
sausą ąžuolo šaką ir rengėsi 
karti. Ką tik kiek būtume nete
kę gabaus istoriko. Bet Edigijus 
šiaip taip išsilaižė, išsimaldavo 
pasigailėjimo, su ašarom pasi
žadėdamas niekad daugiau 
neabejoti 1941 m. sukilimu ir, 
šiukštu, nepiktnaudoti Išeivijos 
studijų centro Kaune vienapu
siškai liberalų propagandai. 

Blindininkai atlyžo ir pakvietė 
visą santarėnų kariauną alaus 
ir keptos kiaulienos vaišėm. 

Taip maždaug ir baigėsi du 
tūkstančiai penktųjų Santara 
Anykščiuose. Be didelių viršū
nių ir be gilių prarajų. Rū
kydami paskutinę cigaretę, 
prieš lipdami į autobusą, jau
nieji konferencijos dalyviai lyg 
ir sakė: buvo neblogai, beveik 
įdomu. Gal reiks ir kitais me
tais atsilankyt. Taip maždaug 
kalbėjo jų veidai. 

Leidiniai 
Lenkų desantas vasaros 
World Literature Today 

Pasirodė kas metų ketvirtį 
leidžiamo World Literature To
day fWLT) vasaros numeris. 
Retkarčiais ir lietuvių litera
tūrai dėmesio skiriančiame lei
dinyje šįkart - šiuolaikinės 
lenkų poezijos triumfas, mat, 
nuo 1969 m. University of 
Oklahoma bei WLT kas antri 
metai teikiamas Neudstadt lite
ratūrinis apdovanojimas šiemet 
paskirtas žymiam lenkų poetui 
Adam Zagajewski. (Jei kam 
•malsu sužinoti, tai Neudstadt 
literatūros premija, turinti ga
na did«lį „svorį* ir t un stambią 
piniginę išraiška. įiekianč-ią 

50,000 JAV dolerių. Apdovano
tasis taip pat gauna sidabrinę 
erelio plunksną bei žymens 
įteikimą liudijantį raštą.) 

A. Zagajewski laikomas vienu 
geriausiu XX a. lenkų poetu, 
greta Czeslaw Milosz, Zbigniew 
Herbert bei Wislawa Szymbors-
ka. Jis iš esmės tęsia „daiktiš
kos", bet meditatyvios, apčiuo
piamos, bet idealistiškos poezi
jos kryptį, išgarsinusią lenkų 
poeziją visame pasaulyje. 1945 
m. gimęs Lvove (dabartinėje 
Ukrainoje), augęs Gliwice, Len
kijoje, 1963 m. persikraustė į 
Krokuvą, kur Jogailos universi-

PASIKEITIMAS 

Neparašiau nė vieno eilėraščio 
jau mėnesius. 
Gyvenau kukliai, skaitydamas laikraštį, 
mindamas galios mįslę 
Ir paklusnumo priežastis. 
Stebėjau saulėlydžius 
(purpurinius, nerimastingus), 
girdėjau kaip paukščiai nutyla 
nakties nebylystėje. 
Mačiau saulėgrąžas nuleidusias 
galvas prieblandoje, tarsi nerūpestingas budelis 
būtų išėjęs pasivaikščioti po sodus. 
Saldžios rugsėjo dulkės nusėdo 
ant palangės ir driežai 
pasislėpė sienų, plyšiuose. 
Ilgai vaikščiojau, 
trokšdamas tik vieno: 
perkūnijos, 
pasikeitimo, 
tavęs. 

Iš lenkų kalbos vertė V. K. 

tėte gavo filosofijos bakalauro poezijoje gausu filosofinių mo-
laipsnį. Todėl neatsitiktinai tyvų. Visų pirma, ne be filosofi-
nuo studijų metų iki pat nau- jos studijų įtakos gimė ir svar-
jausiųjų rinkinių A. Zagajewski biausias poeto kūrybinis ap-

Pociaus AdUim Z3j53jcwsKl„ 

sisprendimas - rašyti „tiesia 
kalba", .išreiškiant realybę taip 
atvirai, kai ; tik įmanoma, tie
siogiai perduodant žmogiško
sios patirt ies turtingumą ir su
dėtingumą". 

Gary Havvkms straipsnyje. 
kuris yra tik vienas iš kėlių A. 
Zagajewski poeziją analizuo

jančių rašinių šiame WLT nu
meryje, teigiama, kad lenkų 
poeto eilėraščiai balansuoja 
tarp kasdienybės ir transcen
dencijos, juose ypatingai prie
šinamasi modernaus pasaulio 
ironijai ir skepticizmui. G. 
Hawkins teigimu, A. Zagajews-
ki kūryba yra rimta pačia ge
riausia šio žodžio prasme, nes 
joje principingai atsisakoma 
„garbinti perversijas". Sutinka
me su tokiomis įžvalgomis ar 
ne, tačiau neabejotina, kad bet 
kuris poetas gali pavydėti tokio 
dėmesio, koks A. Zagajewski 
skiriamas šiame žurnale. Ir 
poeto gerbėjams, ir jo kūrybą 
analizuojantiems kritikams čia 
pateikiama tikrai pakankamai 
medžiagos tolesnėms studijoms, 
diskusijoms ir apmąstymams. 

Beje, dėmesys A. Zagąjewski 
tarsi savaime priverčia atsi
gręžti į lenkų literatūrą apskri
tai. Todėl greta laureato kū
rybos bei jos analizės trumpai 
pristatomi keturi lenkų tau
tybės Nobelio premijos laurea

tai (Henryk Sienkiewicz, Wla-
dyslaw Reymont, Czeslaw Mi
losz bei Wislawa Szymborska). 
Matant tai, ne iš piršto laužti 
atrodo lietuvių kultūrininkų 
nusiskundimai dėl negauto No
belio - vis dėlto tai būtų ne tik 
vieno individo, bet ir visos tau
tos kultūros laimėjimas, kad ir 
kokie konjunktūriniai ar disku
tuotini premijos teikimo komi
teto narių sprendimai bebūtų. 

Šis tas žurnale liko neoku
puota lenkų literatūros desan
to. Kūrybos skiltyje spausdina
ma Claude Michel Cluny, Nan-
cy Morejon bei Jeanne Marie 
Beaumont poezija. Tradicinis 
žurnalo interviu - su New York 
poetu, vienu žymiausiu Šiuo
laikiniu indėnų kilmės poe, i 

Maurice Kenny. Kaip visada, 
gausu knygų recenzijų, kurias 
daug mažiau įdomu skaityti nei 
pačias knygas, ką jau kalbėti 
apie recenzijų recenzijas, tad, 
palikdamas tai dar nevarsčiu
siems naujojo WLT. apžvalgą ir 
baigiu. Vladas Kr iv ickas 



•>•) 
Į laisvę" fondo 

ELENA USEUENĖ 
Jau keturioliktą kartą J lais

vę" fondo Lietuvos filialas pa
kvietė šio fondo bičiulius ir vi
sus, kurie neabejingi fondo 
skleidžiamoms idėjoms, susi
rinkti studijų savaitėn: klausy
tis pranešimų, diskutuoti, ben
drauti i r linksmintis. Susitiko
me Kaune, vėliau persikėlėm į 
Kauno apylinkes - Kulautuvą. 

Diskusijų tema - Lietuvių re
zistencija 1941 m.: įvykiai ir jų 
vertinimas - buvo parinkta 
neatsitiktinai. Galbūt jai ir 
trūksta to globalumo, kurio 
daugelis buvome įpratę tikėtis 
iš studijų savaitės temų, tačiau 
vieno iš šiemet kalbėjusių pra
nešėjų, dr. Augustino Idzelio, 
teigimu 1941-ieji - „patys svar
biausi (aptariamo laikotarpio 
erdvės) metai Lietuvoje, kai so
vietizacija, rezistencija, masi
niai trėmimai, sukilimas, karo 
pradžia sekė vienas paskui 
kitą". Daugybė faktų, įvykių, 
nuomonių nuo tada liko neiš
sakyta ir nesusisteminta; iki 
šiol Lietuvos visuomenėje trūks
ta aiškumo, o dažnai ir tiesiog 
paprasčiausios informacijos 
apie tai , kas tais metais vyko 
mūsų valstybėje ir kaip tai pa
veikė mūsų tautos likimą tiek 
Lietuvoje, tiek ir išeivijoje. 

Pasak dr. A. Idzelio, nu
tautėjimas išeivįjoje - tai neži 
nojimas praeities, ir ypač tos, 
kurios dalyviai buvo jaunes
niųjų kartos tėvai ir seneliai", 
neparašę atsiminimų. Pranešė
jo nuomone, tą liudininkų ryšį 
su istorija būtina kūrybiškai 
panaudoti. 

Šią ir daugelį kitų su studijų 
savaitės objektu susijusių te
mų nagrinėjo nemenkas būrys 
istorikų. Apskritai, visos stu
dijų savaitės metu buvo labai 
ryški istorinė diskusijų kryptis: 
nuomonės buvo grindžiamos ne 
tiek emocijomis, prisiminimais, 
nuojautomis, kiek faktais ir jų 
interpretacija. Galbūt gali atro
dyti, kad tai sumenkina ne vie
no mūsų emocinį ryšį su šia 
praeitimi; jis ir taip daugelį 
dešimtmečių buvo plaunamas 
iš mūsų atminties, tačiau ar ne
bus tai dabar geriausias būdas 
gaivinti tą patį emocinį ryšį, 
suteikiant galimybę matyti pla
čiau? 

Kalbėdamas apie 1941 m. 
birželio esmę ir atgarsius, kitas 
pranešėjas - dr. Sigitas Jegele-
vičius teigė, kad ši problema 
pirmaisiais nepriklausomybės 
metais buvo greičiau politikos 
tema, tačiau dabar jau tapo is
torikų tyrinėjimų objektu - „gy
vąja istorija". Pranešėjo teigi
mu, birželio sukilimas prisi
menamas net ir po ilgalaikių 
sovietų valdžios pastangų iš
trinti jį iš žmonių atminties, o 
jo reikšmė" ir įamžinimas turėtų 
rūpėti toli gražu ne vien tų įvy
kių dalyvių šeimoms. Birželio 
sukilimo, kaip vieno ryškiausių 
II Pasaulinio karo įvykių, 
reikšmę pabrėžė ir dr. Arūnas 
Bubnys, pristatęs atskiras šio 
sukilimo fragmentus. 

Savo pladame pranešime dr. 
Arvydas Anusauskas konstata
vo, kad ir šiandien bendra Lie
tuvos pasipriešinimo istorija 
nėra parašyta - tėra bandymai 
tai daryti. Tačiau per 15 ne
priklausomybės metų kokybiš
kai pasikeitė pasipriešinimo 
vertinimas. Analizuodami par
tizanų dokumentus, dabarties 
istorikai stengiasi atskleisti tei
singumo siekimo problema, 
mat, to meto įvykių atgarsiai 
nenutilę ligi šiolei: ir dabar 
teismuose yra įvairių rezis
tencijos meto nužudymų bylų, 
kurias nagrinėjantys teisėjai 

* „Į laisvę" fondo studijų savaitė pasižymėjo ne tik paskaitomis, dis 

nesupran ta , kaip buvo reali
zuojamas teisingumas tada; 
kad tuo metu vykęs karas buvo 
teisėtas; kad egzistavo parti
zanų organizacinės struktūros" 
ir kad tai negali būti paprastos 
kriminalinės bylos, nors kaip 
tik tokiu požiūriu linkę vado
vautis šių bylų teisėjai. 

Pasak dr. A. Anusausko, pa
sipriešinime dalyvavo apie 5 
proc. tautos ir šiuo požiūriu 
Lietuva niekuo nesiskyrė nuo 
kitų valstybių, kuriose vienu ar 
kitu metu vyko panašus proce
sas. Ilgiau apsistojęs ties so
vietų teroro mechanizmu, pra
nešėjas apibendrino, kad, me
tams bėgant, pasipriešinimo 
slopinimo budai keitėsi, nors iš 
esmės sovietų valdžia Lietuvoje 
naudojo trečiajame ir ketvirta
jame XX amžiaus dešimtmetyje 
Azijoje bei Ukrainoje išbandy
tus tautų naikinimo meto
dus. Pranešėjo teigimu, tero
ras prieš lietuvius buvo vyk
domas „bangomis". Aukščiau
sias jo taškas buvo pasiektas 
1945-siais. Į sovietinio saugu
mo rankas tuomet buvo patekę 
apie 280,000 suaugusių Lietu
vos žmonių. Dr. A. Anusausko 
teigimu, absoliuti dauguma -
70 proc. Lietuvos partizanų 
žūdavo išduoti. 

Lietuvos pasipriešinimą pra
nešėjas pateikė kitų Baltijos 
valstybių bei Lietuvos kaimynų 
rezistencijos kontekste. Prane
šėjo duomenimis, Lietuvoje visą 
laiką buvo iki 7 kartų daugiau 
NKVD dalinių nei Latvijoje; ir 
pasipriešinimas Latvijoje (žino
ma, reikia atsižvelgti į gyven
tojų skaičiaus skirtumus) buvo 
mažesnis. Dar mažesnis jis bu
vo Estijoje. Pasak A. Anusaus
ko, nuo 1945-ųjų latviams 
įsitraukus į vokiškus dalinius, 
estų ir latvių pasipriešinimo 
potencialas buvo sunaikintas. 
Tuo tarpu lietuvių bei ukrai
niečių pasipriešinimas buvo to
lygus, o kartais lietuviai buvo 
ir kur kas aktyvesni. 

Itin detaliai 1941-ųjų birželio 
sukilimą Kaune istorijos per
spektyvoje pateikė dr. A. Idze-
lis. Pranešėjas teigė, kad tiek 
pasiruošiant sukilti, tiek ir pa
čiame sukilime akivaizdus ypa
tingas ateitininkų indėlis, o an-
tinacinė rezistencija skirstytina 
į dvi rūšis: organizuotą ir neor-
f»nizuotą. A. Idzelis paminėjo 
iki šiol gana skaudžią temą -
sukilimo ryšį su holokaustu - ir 
konstatavo, kad sukilimas ne
turėjo nieko bendra su žydu 
naikinimu. 

Logišku pranešimų ir disku
sijų tęsiniu tapo emocingas 
Tremties muziejaus Kaune va
dovo Kęstučio Kasparo pasisa

kymas: jis pristatė visus Juozo 
Daumanto knygos Partizanai 
leidimus. Po to vykęs susitiki
mas su 1941 m. birželio sukili
mo ir laisvės kovų dalyviais iš 
tiesų tarytum priartino anuo
metinius įvykius, apie kuriuos 
tiek diskutuota, ir priminė vi
siems, o ypač jauniesiems stu
dijų savaitės dalyviams, kad 
tuomet veikė tokie pat realūs 
žmonės, kaip ir jie patys dabar: 
jaunatviški, bebaimiai svajok
liai. 

Kad aptariamu laikotarpiu 
gyvenę žmonės visai kitaip su
vokė savo gyvenamo laikotarpio 
realijas, nei mes jas galime ver
tinti dabar, žinodami įvykių 
eigą, konstatavo prof. K. 
Skrupskelis, kiekvienais metais 
tikra to žodžio prasme pra
džiuginantis studijų savaitės 
dalyvius vis naujais savo 
pranešimais. Nors kartais atro
do, kad, profesoriui kalbant, 
kyla daugiau klausimų nei at
sakymų, vis dėlto tai tik padidi
na pranešimo vertę klausytojų 
pažinimui. K. Skrupskelis tei
gė, kad apie 1940-1941 metų 
įvykius mes žinom net daugiau 
nei galėtumėm tikėtis: „lietu
viški šaltiniai dar nėra iš
semti, mažai nagrinėti vokiš
kieji, o sovietiniai - nė nepa
liesti". Tačiau turėdami kro
niką mes vis dėlto nežinome pa
grindinių įvykių veikėjų mo
tyvų ir jų galvosenos. Tie, kas 
rašė tuos ar ki tus dokumentus, 
siekė savo tikslų, ir pačiame 

Taunofi karta ..J \»hrv 
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studijų savaitė 

kusijomis, bet ir dainomis. 

tekste jie nėra tiksliai išreikšti. 
„Dokumentas gali būti proble
ma, o ne atsakymas", - sakė K. 
Skrupskelis. Profesorius vieną 
po kito vardijo klausimus, į ku
riuos, anot jo, dar nėra atsaky
ta: ar Lietuvos okupacija buvo 
užprogramuota iš pat pradžių? 
Ar Laikinosios vyriausybės 
struktūros trukdė vokiečiams, 
ar lengvino jų darbą? Kada ir 
kokia informacija apie vokiečių 
planus pasiekdavo Laikinąją 
vyriausybe ir ką pastaroji ži
nojo apie tolimesnę vokiečių po
litiką? Keldamas šiuos ir dau
gelį kitų klausimų, prof. K. 
Skrupskelis kreipėsi į nemenką 
būrį jaunųjų istorikų, dalyva
vusių šioje studijų savaitėje, su 
pasiūlymu imtis darbo ir rasti 
atsakymus į šiuos klausimus. 

Savo pranešime K. Skrupske
lis ne kartą vartojo sąvoką „vie
šoji opinija", pabrėždamas, kad 
ji nėra pastovus dalykas bei ne
gali būti visiems bendra. Pra
nešėjas dar kartą atkreipė dė
mesį į tą gerai žinomą ir iki šiol 
gyvuojantį įvaizdį, „kaip lietu
viai pasitinka vokiečius su 
gėlėmis" ir teigė, kad keli, nors 
ir autentiški atvejai, nieko ne
gali pasakyti apie visumą: to
kiomis sąlygomis, kurios susi
klostė Lietuvoje 1940-1941 me
tais, visuomenė tampa frag
mentiška (to sąmoningai siekia
ma ir bet kokie platūs apiben
drinimai tik klaidina, ypač kol 
nėra būdų nustatyti ir apiben
drinti, kokia buvo to meto Lie

tuvos viešoji opinija. 
Tikru atradimu šioje studijų 

savaitėje tapo švedas Jonas Oeh-
man, gimęs ir augęs Švedijoje, 
prieš 16 metų dar nieko ne
žinojęs apie Lietuvą. Dabar šis 
jaunas žmogus ne tik laisvai 
kalba lietuviškai, kaip, beje, ir 
dar ne viena kita kalba, bet ir 
žino apie Lietuvos rezistenciją 
net kur kas daugiau, nei patys 
lietuviai. Ir ne tik žino pats, bet 
ir pasiryžęs supažindinti kol 
kas Švediją (o vėliau - žiūrė
sim) su tuo, kas vyko Lietuvoje 
1941-1953 metais. Kad išleistų 
J. Lukšos—Daumanto knygą 
Partizanai švedų kalba, J. Oeh-
man, teko pereiti 35 leidyklas, 
kol galiausiai knyga buvo iš
leista 13,000 egzempliorių tira
žu, kuris tuoj pat buvo iš
parduotas. Taigi Švedija, anot 
J. Oehman, tapo „pirmąja ša
limi Vakarų Europoje, savo kal
ba išleidusia tokios tematikos 
knygą". Tai pranešėjui atrodo 
tarytum pastanga grąžinti tą 
skolą Lietuvai, kai labai ilgai 
Švedijoje, kalbant apie mūsų 
valstybę nebuvo vartojama są
voka „okupacija", o tiesiog kon
statuojama, kad šalis priklauso 
paskirta knygos Sunkių trau

mų psichologija: ilgalaikiai rep
resijų padariniai žmonėms su
darytojai prof. Danutei Gailie
nei. Priimdama premiją, D. 
Gailienė sakė, kad idėja išleisti 
tokią knygą kilo todėl, kad „ir 
apie Vietnamo aukas esam 
skaitę, ir apie holokausto, bet 
nieko neskaitėm apie represijų 
aukas". Štai ši spraga ir pra
dėta užpildyti, bet, kaip sakė 
baigdamas savo pranešimą Jo
nas Oehman: „Tiek dar darbo 
reikia atlikti!" 

Gerasis Dieve, 

žmogaus Kūrėjau ir vieninte
lis Išlaisvintojau, su meile krei
piamės į Tave, tikėjimu išpa
žindami, kad esi suteikęs 
mums valios laisvę bei pasirin
kimo galimybę, kaip svarbiau
sią asmens orumo ir tautų su
verenumo pagrindą. 

Esi suteikęs mums laisvę, 
kaip dvasinės žmogaus prigim
ties žymę ir Tavo, Dieve, pa
veikslo ir panašumo liudijimą, 
tuo pačiu ir teisę šią brangiau
sią Dangaus dovaną ginti. 

Tu vienas, Dieve, žinai, kiek 
kartų Lietuvos istorijos kelio
nėje turėjome ginti savo žmo-

Gitara sau pritardamas, dainuoja svečias J. Oehman. 

giškąjį orumą ir tautinę laisve 
didžiausių aukų, skausmo ir 
praradimų kaina. Psalmės žo
džiais tariant, Tu tebesaugai 
odmaišiuose surinktas naiki
namųjų Sibiro tremčių ašaras, 
Rainių, Medininkų, Vilniaus 
ir tėvynės giriose pralietą 
kraują... 

Tikime, kad Tavo malone, ii 
šio pasiaukojimo ir kraujo vėl 
prisikėlė nepriklausoma Lietu
va. 

Todėl šiandien, susirinkę i 
Studijų savaitę, pirmiausia pa
vedame Tavo tėviškam gailes
tingumui ištikimuosius, he-
roiškais gyvenimais ir mirtimis 
išsaugojusius laisvės dvasia. 
Tai jų dėka Lietuva visuomet 
buvo laisva savo sieloje, o Vyčio 
ir trispalvės jokia okupacija ne
nukabino iš širdžių. 

Šiandien dėkojame Tau, Vieš
patie, už atgautosios laisvės do
vaną, kaip gėrio kūrybos gali
mybę. 

Dėkojame už laisvės dovaną, 
kaip gėrio liudijimą pasauliui -
„gerą pavyzdį" ir viltingą įkvė
pimą tautoms, kurioms tebėra 
paneigta apsisprendimo teisė -
Čečėnijai, Tibetui, visiems ku
riuos engia „nuodėmės struk
tūros" ir naikina nūdienos „blo
gio imperijos". 

Kaip ir neseniai patirtos re
zistencijos dienomis, taip ir 
šiandien prašome Tave, Dieve -
išsaugok visų pirma mūsų dva
sinę laisvę ir riterystę laisvėje 
- kad niekada nepanaudotume 
savosios laisvės kitų pavergi
mui, kitų vergijos pateisinimui 
ar konformistiškam, konjunktu-
riškam, išdavikiškam vergijos 
pasaulyje toleravimui. 

Suteik mums Kristaus iš
minties kovoti su priespaudos 
formomis, kurios pasireiškia ir 
demokratijose bei suvereniose 
šalyse - kad įstengtume pasi
priešinti laisvę žudančiai ko
rupcijai, socialiniam neteisin
gumui, žmogaus gyvybės ir 
esminių teisių negerbimui. 

Palaimink mūsų laisvės pas
tangas Tu, Kuris per apaštalą 
esi pasakęs: „Esate brangiai at
pirkti, todėl nebūkite žmonių 
vergai". 

Kun. Robertas Grigas 

Invokacija „Į laisvę" fondo XIV 
studųų savaitę pradedant. Kaunas, 
Karininkų ramovė, 2005.06.30 
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Sovietų Sąjungai. Lyg iššūkį 
pranešėjas vertina ir galimybę 
(jau atsirado tokių vilčių) iš
leisti šią knygą ir rusų kalba. J. 
Oehman pranešimas buvo pa
lydėtas labai gausių plojimų, 
kuriuose sumišo ir nuostaba, ir 
susižavėjimas, ir viltis. > 

Tas geranoriškas nusiteiki
mas ir itin rami atmosfera tapo 
išskirtiniu šios studijų savaitės 
bruožu: nė vienas prelegentų 
nesukėlė bent kiek didesnės au
ditorijos nepritarimo bangos, 
diskusijos vyko ypač kryptin
gai, dalykiškai ir kartu labai 
šiltai, nors šį kartą studijų for
matas buvo kiek pakeistas - ki
taip nei visuomet, nebebuvo 
diskusijų moderatorių, nukrei
piančių diskusijų vagą. Ypatin
ga ir tai, kad šį kartą nemažai 
dėmesio, tiek parenkant temas 
diskusijoms, tiek pramogų pro
gramą, buvo skirta jaunimui. 
Pasibaigus dienos diskusijoms, 
da.arum.asis patirtimi ir ben
dravimas nenuslopdavo iki 
veiyvo vakaro: vyko krepšinio 
varžybos, damų vakarai, šokiai. 
rf: įtarta --.sus nustebino stu-
r.. u ?a--a,te<i pranešėjai, ne tik 
pristatę pranešimus, bet ir 
j'„«kJeide kitus savo talentus: 
prof. K. Skrupskelis su žmona 
puikiai Šoko klasikinius pramo
ginius šokius, o J. Oehman dai
navo tiek gerai žinomas, tiek ir 
savo kūrybos dainas. 

Kaip ir kiekvieną kartą, 
Šiemet buvo jteikta tradicinė „J 
laisvę* fondo įsteigta Rezisten
cijos premija, š i kartą ji buvo 

Lituanus žurnalo konkurso 
laureatai 

Lituanus žurnalo penkiasde
šimt metų sukakčiai paminėti 
mokslinių straipsnių konkurso 
laureatais buvo išrinkti Gie
drius Subačius, lietuvių kal
bos profesorius Ulinois univer
sitete Čikagoje ir Alfred Bam
mesberger, lingvistikos profe
sorius Eichstatt katalikų uni
versitete. Abiem autoriam buvo 
įteikta po 500 dol. premija. 

Giedrius Subačius savo 
straipsnyje „Development of 
the Cyrillic Orthography for 
Lithuanian in 1864—1904" (Ki-
rilikoe abėcėlės taikymo lietu
vių kalbai 1864—1904 metais 
raida) apžvelgė rusų valdinin
kų ir kalbininkų pastangas pri
taikyti kirilikos raidyną lietu
vių spaudiniams. Iki šiol, lietu
vių kalbininkai mažai skyrė 
reikšmės ir dėmesio šių leidi
nių ortografijai. Profesorius Su
bačius šią temą jau nagrinėja 
keletą metų ir apie šią ir kitas 
lietuvių kalbą lietiančias te
mas yra paskelbęs per 60 mok
slinių straipsnių bei redagavęs 
eilę knygų. Vilniaus universite
te, 1983 metais, jis įsigijo ma
gistro laipsnį iš lietuvių kalbos, 
o 1988 metais doktorato. Vė
liau, 1999, Lietuvių kalbos ins
titutas jam suteikė habilituoto 
daktaro laipsnį. 

Alfred Bammesberger, savo 

straipsnyje „Mapping the Posi-
tion of Lithuanian ir the Twen-
ty-First Century" (Numatant 
lietuvių kalbos vietą dvidešimt 
pirmajame amžiuje) narginėja 
lietuvių kalbos istorines šaknis 
ir tolimesnę jos ateitį- Profeso
rius Bammesberger susidomėjo 
lietuvių kalba prieš 40 metų 
studijuodamas lingvistiką Mu-
enchen ir Yale universitetuose, 
taip pat bendraudamas su baltų 
kalbininkais, tarp jų WilHam 
Schmalstieg ir Zigmu Zinkevi
čių. Eichstatt universitete 1966 
metais jis surengė konferenciją 
baltų kalbos klausimais ir ta 
proga išleido straipsnių rinkini 
Baltistika: Aufgabtn und Jff-
thoden (Heidelberg: Wint«r, 
1998). 

Šių'dviejų autorių straipsniai 
bus išspausdinta rudenį išlei
džiamame Lituanus numeryje, 
kurio tikslas yra paminėti 100 
metų nuo spaudos atgavimo 
Lietuvoje. Lituanus žurnalą re
daguoja Violeta Kelertienė, Či
kagos Illinois universiteto Lie
tuvių katedros vedėja ir profe
sorė. Žurnalo kaina yra 20 doL 
metams. Prenumeratas reika
lais galima kreiptis Internet* 
www Jitusmusuorg. arba paltu 
Lituanus, 47 West Polk Str. Su-
ite 100-300, Chicago, IL 60606-
2000. 

http://da.arum.asis

