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Laužas ant Salduvės kalno 
1998 m. birželį sukako lygiai 

pusė amžiaus, kai ant Sal
duvės kaino prie Šiaulių sovie
tiniai okupantai ir jų talkinin
kai sudegino „Žiedo" kny
gynui ir jo savininkui Feliksui 
Maksvyčiui priklausiusias 
knygas — iš viso pęr 200,000 
egzempliorių. Apie tą nepa
prastą laužą, negesusį keletą 
dienų, yra pasakoję senesnieji 
Šiauliečiai. 

Liudo Jakavičiaus 
pavyzdys 

F. Maksvytis — suvalkietis, 
zanavykas. Knygų leidyboje 
bei prekyboje šis žmogus yra 
nuveikęs bene daugiausia. 
Pradedant 1933 m., kai Šiau
liuose įkūrė „Žiedo" knygyną, 
jo iniciatyva buvo spausdina
mos ir platinamos maldak
nygės, žodynai, literatūra vai
kams, kalendoriai, kitokio po
būdžio knygos. 

Savo verslą pradėjo, baigęs 
gimnaziją ir kiek pasimokęs 
Klaipėdos prekybos institute. 
„Žiedo* knygyną atidarė, šiek 
tiek sutaupęs pinigų bei pa
ėmęs kreditą. Dalį knygų 
spausdino Šiaulių „Titnage", 
dalį — Telšių vyskupijos 
spaustuvėje! Vien maldakny
ges F. Maksvytis leido šešių 
pavadinimų, jos buvo skirtos 
vaikams, jaunimui, inteligen
tijai, senesniems. Jas rašė 
Įlsitii£kurijo8 kancleris Rapo-
ra* Knodis, buvęs vienuolis do
minikonas Kazimieras Du-
nau8kas. Maldaknyges tvir
tindavo Telšių vyskupas Justi
nas Staugaitis. 

Tuo metu jaunajam F. Mak
svyčiui Šiauliuose didžiausias 
konkurentas buvo Liudas Ja-
kavičius-Lietuvanis. Jis čia 
persikėlė 1919 metais iš Ry
gos, kur apie dvidešimt metų 
turėjo knygyną ir spaustuvę. 
Laikraščio Rygos naujienos, 
įvairių kalendorių ir knygų 
leidėjas, aktyviai kovojęs dėl 
lietuviškos spaudos atgavimo 
carizmo metais, neslėpė savo 
patirties nuo jaunojo kolegos, 
išmokė nemažai naudingo. L. 

Jakavičiaus knygynas „Lietu
va" 70 metų sukakties proga 
pelnė valstybinį apdovanojimą 
už aktyvią veiklą dėl lietu
viško spaudos atgavio ir pro
duktyvią lietuviškų knygų lei
dybą. Gedimino ordiną įteikė 
pats prezidentas Antanas 
Smetona. 

F. Maksvytis per ima 
leidybine veiklą 

Likimas buvo palankus F. 
Maksvyčiui. Tuo metu su
bankrutavo ne vienas knygy
nas, jam sekėsi. Tai matyda
mas senasis L. Jakavičius 
1938 metais perleido F. Maks
vyčiui ir knygyną, ir savo pen
kių kalendorių bei knygų lei
dybą. L. Jakavičius apie savo 
gyvenimą parašė atsimini
mus, juos pavadindamas Lie
tuvos dievai dėkoja, kad pa
dėjote kovoti už lietuvišką 
spaudą su rusų žandarais. 

Istoriniu požiūriu vertingus 
atsiminimus F. Maksvytis iš
leido 10,000 egzempliorių tira
žu. Deja, tik nedaug to tiražo 
knygų spėta išplatinti — jos 
pasirodė labai nepalankiu 
metu — 1940 m. birželį- Teko 
jas paslėpti, tikintis geresnių 
laikų. O-pats L. Jakavičius 
tais metais su šeima išsikėlė į 
Anykščius, neilgai begyveno 
— mirė 1941 m. liepos 12-ąją. 

P e r dešimtmeti — beveik 
pusės milijono t i ražas 

Tik atsitiktinumo dėka 
1940-siais F. Maksvytis išven
gė Sibiro. Karo metais jis tęsė 
pamėgtą knygiaus darbą. Yra 
išlikęs įdomus dokumentas — 
kauniškiame laikraštyje Atei
tis 1943 m. lapkričio 29-tąją 
išspausdintas Myk. Ryliškio, 
poeto Fausto Kiršos tekstas 
apie tai, ką Šiauliuose per de
šimt metų pavyko nuveikti 
knygyno „Žiedas" savininkui 
bei knygų leidėjui F. Maks
vyčiui. Jame, be kita ko, ra
šoma: „F. Maksvyčiui per de
šimt metų dirbant labai įvai
riose sąlygose ir permainose 
vis dėlto pasisekė išvaryti 

platų darbą spaudos dirvoje. 
Atspaudinta: 1. Maldaknygių 
— 17,1200 egz. 2. Įvairių kny
gų — 28,500 egz. 3. Vaikų lite
ratūros — 28,000 egz. 4. Žo
dynų — 17,000 egz. 5. Kalen
dorių — 179,000 egz. Iš viso 
424,050 egz. Visas minėtų 
knygų tiražas išplatintas. Ki
tų leidyklų leidinių „Žiedas" 
išplatino apie 800,000 egz'. Tas 
rodo nemenką „Žiedo" pajėgu
mą, skirtą kultūrai. Kaip dau
gelis knygynų „Žiedas" vertėsi 
ir rašomųjų dalykų prekyba. 
Senais laikais F. Maksvytis 
savo prekybos reikalais pa
laikė santykius su Vokietija, 
Čekoslovakija, Prancūzija, Ita
lija ir kitomis valstybėmis". 

Pats F. Maksvytis prisime
na, kad „Žiedo" dešimtmetis, 
vykęs jo namuose Vaisių gat
vėje 26, buvo labai iškilmin
gas. Jame dalyvavo daug bi
čiulių, visai Lietuvai žinomų 
garbingų žmonių: rašytojai — 
Faustas Kirš*a, Alfonsas Šeš-
plaukis-Tyruolis, Jonas Mar-
cinkus-Tauronis, Anatolijus 
Kairys, dr. Domas Jasaitis, 
Varpų, almanacho mecenatas, 
svečiai iš Kauno — Operos ir 
baleto teatro — solistas Anta
nas Kučingis ir E. Kardelienė 
bei kiti. 

Degančias knygas 
saugojo rusu kareiviai 

Tai buvo paskutinė šventė 
šiuose namuose. Matant, kad 
vėl gresia rusų okupacija, da
lis knygyno turto buvo išvežta 
paslėpti į Luokę pas Kazimie
rą Dunauską. Nors knygyno 
pastato bombos nesunaikino, 
nemaža dalis knygų, čia apsi
lankius jau naujiems „tvark
dariams", buvo sutrypta, su
mindyta, suplėšyta. Apie pre
kybą maldaknygėmis arba ne
priklausomos Lietuvos laiko
tarpiu išleistomis knygomis 
nebebuvo nė kalbos. Jas išda
lino į namus ir išslapstė. 

Tą 1948-ųjų birželio vakarą, 
prieš baisiojo vežimo pradžią, 
pas F. Maksvytį užsuko kai
mynė Guzinskienė iš tos pat 
Vaisių gatvelės. Pas ją antra-

•' 

Nuotr. Balio Buračo. 

jame namo aukšte gyveno en : 

kavedistas, jis ir šnipštelėjo: 
„Naktį veš". 

Žmona su vaiku nedelsdama 
išsiruošė į kaimą prie Arioga
los, o F. Maksvytis su jų name 
gyvenusiu nuomininku inži
nieriumi naktį praleido ligo
ninėje pas pažįstamą gydy
toją. 

Rytą gatvėje šalia banko su
stabdo nepažįstama moteriškė 
ir sako: „Ponas Maksvyti, į na
mus neikit. Jūsų namas ap
statytas kareiviais". 

Namuose likusi dukra. Ką 
daryti? Nueina pas bičiulį — 
buvusį Mokytojų seminarijos 
direktorių Tarvydą, paprašo, 
kad šis surizikuotų ir nuėjęs 
prie jų namų šnibšteltų: „Tė
vas laukia pas Motiejaičius". 
Dukra netruko atbėgti. Per
nakvoję išvažiavo į Mažeikius. 
Savo namuose daugiau neteko 
nakvoti. 

Tai, kas atsitiko po to, pa
pasakojo kaimynai, bičiuliai, 
pažįstami. Jo bandytas išsau
goti knygas dvi dienas vertė į 
sunkvežimius ir vežė į Sal
duvės kalną. Paskui apipylę 
benzinu degino. Žmonių arti 
neprileido. Degančias knygas 
saugojo rusų kareiviai. 

Tarp tų maždaug 200,000 
egzempliorių buvo nemažai 
itin vertingų. Ypač tos, kurios 
buvo iš L. Jakavičiaus kolekci
jos: Aušros, Varpo, Tėvynės 
sargo komplektai, 11-os metų 
Rygos naujienos, Valančiaus, 
Daukanto knygos. Degė ir L. 
Jakavičiaus Lietuvos dievai 
dėkoja, kad padėjote kovoti už 
lietuvišką spaudą su rusų žan
darais, dailiais odos viršeliais 
įrištos maldaknygės, knygos 
vaikams, nemažai leidinių 
apie spaudos draudimo laiko
tarpį, knygos, turėjusios di
delės reikšmės lietuvių kultū
ros istorijai ir tautinei savimo
nei. 

Maksvyčių namus 
uiėmė M. dumauskas 

Netrukus po baisiojo knygų 
laužo Salduvės kalne Maks
vyčių namuose apsigyveno 
Motiejus Šumauskas su šei
ma, atvykęs čia kaip srities 

KAZYS BRADUNAS 

BARBARAI BIJO RAIDĖS 

Barbarai bijo raidės: 
Teisyno degintam moly 
Maldos pergamente, 
Eilėraščio knygoje 
Ir Šventraščio ištraukos nuorašo 
Skiautelėje. 

Barbarai dreba prieš raidę, 
Kuri išmuša durklą, 
Švelniai užgauna lyrą 
Ir moko žodį skanduoti 
Giesmei. 

Ir barbarai iš pasalų 
Raidę pasmaugia, 
Kanopom sutraiško sąnarius 
Ir įmeta ugnin. 

O raidė vėl gyva — 
Lyg legendinis paukštis, 
Kyla liepsnų sparnais 
Ir nusileidžia 
Kalėjimo sienoje 
Laisvę šaukiančiu įrašu. 

Nuotr. JUOKO Kregidiio. 

kompartijos pirmasis sekre
torius. 

F. Maksvyčiui vis dėlto pa
vyko išsisukti nuo Sibiro. Jis 
mano, kad todėl, jog vis kėlėsi 
iš vieno miestelio į kitą. 

L. Peleckis-Kaktavičius „Lie
tuvos aide" Nr. 88 išspaus
dino straipsnį „Dar ir dabar 
senasis knygius sapnuoja de
ginamas knygas Salduvėje". 
Prisimenu ir aš. Atrodo, kad 
dar vakar mano tėvas padė
davo knygyno savininkui pa
ruošti vaikų žaidimams spal
votus „kauliukus" („Žmogau 
nepyk"). Mat po karo sunku 
buvo gyventi ir tėvui teko už
siimti medžio tekintojo darbu, 
kad išmaitintų savo šeimą. 
1948 m. degė ne tik Salduvės 
kalne padegtos knygos — pir
miau degė ir pats „Žiedo" kny
gynas. I Salduvės kalną dides
ni vaikai valtimi persikeldavo 
per ežerą. Dažnai iš degančio 
laužo iškrapštydavome ir dar 
nespėjusių sudegti vaikiškų 
knygučių. Atsimenu vieną to
kią — ploną, spalvotą, apie 
stirniuką. O kaip būdavo sma
gu žiemos vakarais leistis su 
rogutėmis nuo Vaisių gatvės 
kalno... Nr. 26, tai iš ten buvo 
išvežamos knygos sudegini
mui ant Salduvės kalno. 

Apie žmones, apie 
a tmin t i 

Nepaprastas dalykas atmin
tis. Bėga metai, didindami 
mus supančių* žmonių būrį. o 
ji tebesergsti anksčiau sutik
tuosius, su kuriais lemtis su-
saistė ypatingai. Ir įvykius, 
susijusius su praeityje sutik
taisiais, prisimename geriau
siai. Taip mintiju klausyda
masi senų laikų knygiaus Fe
likso Maksvyčio, „Žiedo" kny
gyno savininko, dorai dirbusio 
dar ir leidėjo darbą. Kad toji 
veikla buvusi naši, liudija jos 
dešimtosioms metinėms skir
tas Ateities dienraštyje iš
spausdintas Fausto Kiršos 
straipsnis, pabrėžęs, kad vo
kiečių okupacijos metais kny
gynas nebuvo užsidaręs, o Fe
liksui Maksvyčiui per dešimt 
metų pavykę išspausdinti 
171,200 egzempliorių maldak

nygių, 28,500 egz. įvairių kny
gų, 17,000 egz. žodynų, net 
179,000 egz. kalendorių, kad 
„Žiedas" išplatino net 800,000 
egz. kitų leidyklų leidinių. Ta
čiau kalbai nukrypus į anas 
jaunas, sumanymų pilnas die
nas, niaukiasi pašnekovo vei
das. Yra dalykų, kurių negali 
neprisiminti, apie kuriuos ne
gali nekalbėti. Knygos žmogui 
Feliksui Maksvyčiui — toks 
skaudus prisiminimas. O tas 
skaudus prisiminimas yra 
laužas ant Salduvės kalno, ku
ris visai prie Šiaulių. Nepa
prastas tai buvęs laužas, nes 
jame degė knygyno turtas, jo 
perimto iš Liudo Jakavičiaus, 
iš Lietuvanio slapyvardžiu pa-
sirašinėjusio varpininko — 
žurnalisto ir redaktoriaus. 
Savo veikla Liudas Jakavičius 
spartino ir artino lietuviškos 
spaudos atgavimą, o 1904-
1918-aisiais Rygoje redagavo 
ir leido įvairiausius lietuviš
kus spausdinius. Būtent šis 
žmogus, jausdamas, jog mąžta 
jo jėgos, dairydamasis darbo 
tęsėjo, numatė, kad juo galėtų 
būti Feliksas Maksvytis — 
žmogus, gimęs po knygos 
ženklu. 

— Ar įsivaizduojate aštuonis 
sunkvežimius knygų, kurios 
virto pelenais? — klausia Fe
liksas Maksvytis, ūmai kim
telėjusiu balsu. Ir nuo to klau
simo nėra kur dėtis, — šitiek 
metų — nuo 1948-jų — žmo
gus sielvartauja. Sielvartauja 
ne dėl materialinės netekties, 
o dėl kur kas didesnio praradi
mo: juk degė Varpo, Aušros, 
Tėvynės sargo rinkiniai, dau
gybė retų leidinių, turėjusių 
išskirtinę tautinės savimonės 
žadinimo misiją. 

įspėtas apie pavojų, F. Mak
svytis kurį laiką slapstėsi, 
dažnai keitė darbovietes. Jo 
namą Šiauliuose nusižiūrėjo 
vienas partinių šulų, — jam, 
beje, daug kas tiko tuose na
muose... 

Tiesa, likimas buvo malo
ningas F. Maksvyčiui — jam 
pavyko išvengti tremties, ka
lėjimų. Iki šiol Valerijos ir Fe
likso namuose dažnai kalba
ma apie knygas, vėl susikaupė 
biblioteka, vaišinga namų šei
mininkė pasiūlo visada svečiui 
kvapnios kavos^ pyragaičių. 
Greičiausiai šiuose svetinguo
se namuose vyraujančios at
mosferos pasiilgtos tėvynės 

ramybę atranda ir senieji dar 
Šiaulių laikotarpio bičiuliai — 
Čikagoje gyvenantis" poetas 
vertėjas profesorius Alfonsas 
Šešplaukis-Tyruolis, rašytojas 
Anatolijus Kairys. Jų knygos 
leidžiamos ir mūsų leidyklose-
Labai dalykiškai prie. tautie
čių kūrybinio sugrįžimo gim
tinėn prisideda ir Feliksas 
Maksvytis, — ne viena jų pir
miausia ir buvo apsidžiaugta 
šiuose namuose. Cia; buvo 
skaitoma spaustuvės dažais 
kvepianti prof. Alfonso Tyruo-
lio-Šešplaukio sudaryta ir iš
versta Vakarų poezijos antolo
gija, kuri, kaip ir antologija 
Nemarioji žemė, pristatė 
mums nepažįstamo kūrėjo 
kraitį, kauptą Vakaruose. 
Šiose knygose — daugybės 
metų kantrus triūsas, kurio 
dėka viena po kitos rodėsi ir 
Anatolijaus Kairio knygos..., o 
pačiam Feliksui Maksvyčiui 
labai rūpi priminti šviesųjį 
Liudą Jakavičių, pats kaupia 
apie jį prisiminimus. Tiesa, 
metai, jau šlubuojanti sveika
ta daugelio darbų atsisakyti 
verčia. Tad ir šie žodžiai te
būna paskatinimas Liudo Ja 
kavičiaus-Lietuvanio gyveni
mu ir veikla susidomėti praei
ties tyrinėtojus. O pats Felik
sas Maksvytis vis prisimena jo 
žodžius: „Aš jau praeities 
žmogus ir gyvenu tik praeiti
mi. Šių dienų gyvenimas yra 
jūsų rankose. Mano noras, 
kad jūs bent kiek pasimoky
tumėte iš mūsų darbų tėvynės 
meilės ir dirbti jai". 

Felikso Maksvyčio 
atsiminimai. 

Maldaknygių, knygų ir 
žurnalu laužas. Kaunas. 

„Aušra", 1998 
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LIETUVIŠKI KĘSTUČIO 
STANČIAUSKO PROJEKTAI 

Žymusis džiazo bosistas 
Kęstutis Stanciauskas vaikys* 
tėję visai negalvojo, kad bus 
muzikantas. Pusti trimitą jis 
pradėjo, būdamas septynerių 
- lankė Cicero Šv. Antano pa
rapijos pradžios mokyklos or
kestrą, po to - Marąuette Par
ko mokyklos orkestrą, tačiau 
greitai jį metė. Antraisiais 
gimnazijos metais Kęstučio 
bendraklasis pakvietė jį ateiti 
į visiškai kitą, ne mokyklinį 
ansamblį. Prieš tai vakarą 
pasirepetavęs, busimasis mu
zikantas kitą dieną tapo pro
fesionalaus, trylikos žmonių 
ansamblio „Snukst" (jo savi
ninkas buvo lietuvis Šniukšta, 
tačiau orkestre niekas ne
kalbėjo lietuviškai) trimitinin
ku. Šis orkestras, Kęstučio žo
džiais tariant, buvo visko pa
grindas ir pradžia. 

Orkestro muzikantai grojo 
įvairiausiuose renginiuose 
įvairiausių tautų, įvairiausio 
stiliaus muziką. Kiekvieną sa
vaitgalį badavo surengiami 2-
3 koncertai, jie vykdavo įvai
riausiose Čikagos vietose -
vieną naktį gražioje, praš
matnioje salėje, kitą - papras
čiausioje smuklėje. Grojimas 
orkestre suteikdavo didelio 
malonumo ir savarankiškumo, 
- j u k už koncertus mokėdavo! 

„Snukst" orkestrą Kęstutis 
lankė iki pat gimnazijos pa
baigos. Paskutiniaisiais mok
slo metais busimasis muzi
kantas pradėjo lankyti kon
servatoriją, mokytis kompo
zicijos, fortepijono. Jis pajuto, 
jog muzika pradėjo jį ypatin
gai traukti, ir nusprendė, kad 
konservatoriją lankys ir to
liau. 

"Coffee House" 
Baigęs gimnaziją, Kęstutis 

ne tik pradėjo studijuoti mu
ziką, - jis pradėjo gyventi sa
varankiškai ir išsinuomojo bu
tą. Vieną vakarą, sugrįžęs na
mo, laiptinėje susitiko nepa
žįstamą žmogų, kuris paklau
sęs, ar Kęstutis esąs muzi
kantas, įteikė jam bosinę gi
tarą. Daugiau to žmogaus 
jaunasis muzikantas niekada 
gyvenime nematė, tačiau su 
bosine gitara jau nebesisky
rė. 

Kęstutis norėjo groti džiazą 
- taigi su draugu Robert Mor-
tier (kuris, beje, džiazą groja 
ir dabar) atidarė savo kavinę, 
pavadinę ją „Coffee House". 
Muzikantai gamino kavą, gro
jo džiazą ir norėjo daug ką 
išbandyti. Tuo pat metu Kęs
tutis tęsė savo studijas kon
servatorijoje - studijavo for
tepijoną, kompoziciją, anglų 
kalbą. Trimito pamokas jau
najam muzikantui dėstė Či
kagos simfoniniame orkestre 
grojęs C. Geyer, mušamųjų 
mokytoju buvo to paties or
kestro narys R. Knap. Jis ir 
supažindino Kęstutį su džiazo 
muzikavimo paslaptimis. Tuo 
metu. 1968-1969-ai8iais, vyra
vo nuomonė, kad rimtas muzi
kantas džiazo negroja. 

Klajonėse 
Neilgai trukus Kęstutis su

galvojo, jog jų džiazo ansam
blis turėtų važiuoti koncer
tuoti į New Yorką, Bostoną, o 
gal net ir į Europą. Nuvykę į 
netoli Bostono esantį Vermon-
to miestelį, jie surengė kon
certą, o po to sugalvojo pasi
likti ilgesniam laikui. Ver-
monte ansamblis išleido pir
mąją savo plokštelę ir pavadi
no ją „Eckankar". Šis žodis 
reiškė dvasinį ieškojimą, o į 
plokštelę buvo įrašytos Kęstu
čio ir jo draugo džiazo kompo
zicijos. 

Vennonte muzikantai taip 
pat bendradarbiavo su teatru 
- jie parašė muziką Brandeis 

University pastatytam J. W. 
Goethe „Faustui" ir ją atliko. 
Kęstutis tuo pačiu metu lankė 
New England konservatoriją. 

Iš Bostono ansamblis nuvy
ko į New Yorką, kur 1971 m. 
muzikantai išsiskirstė, visi 
patraukė savo keliais. Kęstu
tis sugrįžo į Čikagą ir paniro į 
„verdantį" muzikinį gyvenimą 
- grojo su įvairiausiais muzi
kantais įvairiausiose vietose. 
Grojo trimitu ir bosine gitara. 
Po to trumpam nuvyko į Ver-
montą, o iš ten visam laikui 
sugrįžo į Čikagą. 

I Čikagą sugrįžus 

1974-1975 m. Čikagoje Kęs
tutis įkorė savo džiazo an
samblį „Streetdancer", kuris 
gyvuoja iki šiol. Ansamblio 
pavadinimas gimė iš Kęstučio 
poezįjos, kurią jis - tik sau -
rašo anglų kalba. 

Ką tik susikūrusi grupė 
„įsisuko" į muzikinį gyveni
mą, išleido savo plokštelę. Iš 
viso „Streetdancer" ansamb
lis išleido 4 plokšteles, vieną 
kompaktinę plokštelę įrašė 
pernai. Džiazo scenoje Kęstu
tis susitiko su žymiais džiazo 
atlikėjais Milės Davis, Chick 
Corea. Koncertai su jais, mu
zikanto žodžiais tariant, buvo 
kaip sapnas. 

Kęstutis ne tik grojo -
Čikagos teatrams „Organic 
theatre", „Goodman theatre", 
„Chicago contempory dance 
theatre" jis rašė muziką ir ją 
atliko. Sugrįžęs į Čikagą, Kęs
tutis jau grojo tik bosine gita
ra. 

„Streetdancer" ansamblio 
nariai, Kęstučio žodžiais ta
riant, yra aukščiausio lygio 
<į*î yn muzikantai ne tik Či
kagoje, bet ir visoje Ameriko
je. Dažniausiai jų grupė kon
certuoja penkiese, o jų atlie
kamas džiazas priskiriamas 
„progressive jazz* krypčiai. 
Nuo pat „Coffee House" laikų 
„Streetdancer" ansamblyje 
groja Robert Long. Kartais 
Kęstutis koncertuoja ir su ki
tais muzikantais, kurie taip 
pat turi savo grupes, taip pat 
leidžia savo plokšteles. 

Lietuviški projektai 
„Streetdancer" grupės įkū

rėjas Kęstutis Stanciauskas 
sako, jog jo grupės nariams 
visada įdomus jo lietuviški 
projektai. 

Praėjusių metų rudenį Čika
goje kartu su „Streetdancer" 
muzikantais koncertavo Lietu
vos džiazo žvaigždė Neda Ma-
lunavičiutė. Visi kartu jie gro
jo ne tik Jaunimo centre, bet 
ir keliuose Čikagos klubuose. 
Pagrindinis šio reginio tikslas 
buvo išgauti lietuviško ir ame
rikietiško džiazo derinį. 

Kęstučio Stančiausko nuo
mone, amerikietiškas ir euro-
pietiškas (arba lietuviškas) 
džiazas skiriasi. Amerikietiš
ko džiazo tikrasis pamatas -
bliuzas ir jo afrikietiškas rit
mas (dabar jau susimaišęs su 
Pietų Amerikos, Kubos, Brazi
lijos muzika). Amerikietiško 
džiazo ritmas - gyvas, įvairus, 
spalvingas. EuropietiŠkas 
džiazas nėra blogesnis, jis tik 
gal kiek kitoks - gal kiek švel
nesnis, abstraktesnis, taip 
stipriai nepaveiktas bliuzo. 

Koncertas su Lietuvos roko 
dainininku Andriumi Mamon
tovu buvo antrasis K. Stan
čiausko ir jo grupes „Street
dancer" lietuviškasis projek
tas. Neatvykus A. Mamonto
vo muzikantams, ansamblio 
nariams reikėjo greitai išmok
ti Andriaus atliekamų dainų 
partijas. Kęstučio manymu, 
Andrius Mamontovas - tikras 
roko muzikos talentas, jį gali
ma lyginti su roko daininin-

SPALVŲ IR LINIJŲ ERDVĖJE 

Kęstutis Stanciauskas, grojantis su savo džiazo grupe „Street
dancer*, Balzeko muziejuje buvo surengęs neįprastą spektaklį, 
pavadintą „Living spirits" arba „Minčių teatru". Jame susivieni
jo muzika, poezija ir šokis. Šis netradicinis renginys ii rudeni tu
rėtų būti pakartotas Lemonte ir Čikagos centre - Chicago Cultu-
ralCenter. 

kais iš Anglijos ir Amerikos. 
Trečiajame, netradiciniame 

lietuviškame Kęstučio Stan
čiausko projekte susiliejo 
džiazas, šokis, poezija, susi
vienijo įvairių kartų meninin
kai. Renginyje, pavadintame 
"Living spirits" arba „Minčių 
teatru", savo eilėraščius skaitė 
poetė Eglė Juodvalkė, lietuvių 
poetų ir rašytojų kūrinius -
Rūta Mockuvienė, Aušra Ve-
ličkaitė ir Audrė Budrytė, vai
dino ir šoko aktoriai Haroldas 
Šilionokas, Vaidas Petkevičius 
ir „Streetdancer" ansamblio 
muzikantas T.S. Henry Webb. 
Rytis Januška kūrė šviesų 
žaismą, o Kęstučio grupė grojo 
savo džiazą- „Džiazas, - sakė 
Kęstutis, pasakodamas apie šį 
netradicinį sumanymą, - tai 
dialogas, kurio metu muzikan
tai 'kalbasi', ir ritmą turi ne 
tik muzika, ritmiškai pulsuoja 
poezija ir šokis". Moterų skai
toma eilės ir jų balsai skam
bėjo lyg džiazo ansamblio in
strumentai, o pats kūrimo, im
provizacijos procesas buvo įdo
miausias dalykas. Muzikanto 
manymu, svarbu ir tai, kad 
spektaklyje vienijosi ne tik 
menas, čia bendros kalbos ir 
temos ieškojo visi lietuviai - ir 
išeiviai, ir neseniai iš Lietuvos 
atvykusieji. Beje, šis netradi
cinis spektaklis galbūt šį ru
denį vėl bus pakartotas Le
monte ir Čikagos centre - Chi
cago Cultural Center. 

Kęstučio nuomone, išeivijos 
ir Lietuvos lietuviai turėtų 
daugiau bendrauti, vienas ki
tam padėti. Tam jie turėtų iš
naudoti bet kokią pasitaikan
čią progą, n6s jų čia, Čikagoje, 
yra tiek daug. „Lietuvybė, -
sakė jis, - tai ne koks nors 
muziejinis eksponatas, bet gy
vas, nuoširdus bendravimas, o 
mano lietuviški projektai yra 
mažas žingsnelis to bendravi
mo link". 

Svajonė 
Kęstutis Stanciauskas gimė 

Vokietijoje, o užaugo Ameriko
je. Jis dar niekada nematė 
Lietuvos. Savo tėvų gimtinės 
vaizdą jis susikorė iš knygų ir 
pasakojimų. Lietuvą Ameri
kos lietuvaitis daugiau su
pranta, o ne įsivaizduoja. Apie 
dabartinę Lietuvą jis sakosi 
daug sužinojęs ir iš Lietuvos 
atvykusių muzikantų, su ku
riais teko kartu groti. Kęstutis 
džiaugiasi, matydamas, jog 
visi lietuvaičiai labai skirtingi, 
ir džiaugiasi, jog šis skirtu
mas egzistuoja. 

Kęstučio Stančiausko svajo-

Nuotr. Jono Kuprio 

nė - savo akimis pamatyti-tė
vų žemę, o ten nuvykus, savo 
džiazą groti lietuviškame 
džiazo festivalyje. 

Emilija Andrulytė 

TAI m LIETUVOS 
ISTORIJOS DALIS 

Birželio 5 d. Chicago Art In
stitute patalpose, Michigan 
Ave ir Adams Str., Čikagos vi-
durmiestyje, atidaryta vidu
ramžių Lenkijos meno paroda, 
pavadinta „Sparnuotų raite
lių šalis: Lenkijos menas 
1672-1764 metais". Parodoje 
eksponuojama apie 150 įvai
rių paveikslų, stiklo, aukso, 
sidabro papuošalų, baldų, tek
stilės pavyzdžių, ginklų, skul
ptūrų ir kt., sukurtų minėtų 
dviejų šimtmečių laikotarpiu. 

Galima sakyti, kad parodoje 
sutinkame ir Lietuvos istori
jos dalį, nes tuo metu Didžioji 
Lietuvos Kunigaikštystė buvo 
Liublino unija prirakinta prie 
Lenkijos karalystės. Nors Lie
tuva turėjo tam tikrą savi
valdą, abiejų valstybių valdo
vai daugiausia sėdėjo Kro
kuvoje, tad ten ir kituose Len
kijos miestuose bei pilyse 
buvo kaupiami įvairūs lobiai, 
meno kūriniai, ne tik iš visos 
Europos, bet ir iš Rytų, kur ši 
milžiniška šalis turėjo daug 
valdų ir kitokių ryšių. 

Parodą verta aplankyti ir 
dėl eksponatų, ir dėl to istori
nio laikotarpio ryšio su Lietu
va. Muziejaus valandos pir
madienį, trečiadienį, ketvir
tadienį ir penktadienį (taip 
pat Švenčių dienomis) yra nuo 
10:30 vai. r. iki 4:30 vai. p.p; 
antradieniais — nuo 10:30 
vai. r. iki 8 vai. vak. (antra
dieniais už įėjimą nereikia 
mokėti), o šeštadieniais ir sek
madieniais muziejus atidary
tas iki 5 vai. p.p. Paroda tęsis 
iki rugsėjo 6 d. 

LORDUI YEHUDI 
MENUmS SKIRTAS 

KONCERTAS 

Pianistas Gabrielius Alekna, 
pirmasis Lietuvos muzikas, 
studijuojantis garsiojoje New 
York Juilliard School ir gau
nantis visas mokslo išlaidas 
padengiančią stipendiją, vasa
rio 26-27 dienomis dalyvavo 
Tarptautiniame Hilton Head 
pianistų konkurse, kuris vyko 
Hilton Head Island (North 
Carolina).' I i beveik 100 pia
nistų, atsiuntusių savo atlie
kamos muzikos įrašų, buvo at-

Prieš savaitę Čiurlionio ga
lerijoje atidaryta dailininkės 
Eglės Bredikienės karinių pa
roda. Tai jau antroji persona
linė dailininkės paroda. Pir
mąją prieš metus laiko Či
kagos meno mėgėjai galėjo 
pamatyti toje pačioje galeri
joje. 

Šioje parodoje eksponuoja
mus darbus galėčiau paskirs
tyti į keletą ciklų: orna
mentinius, augalinių motyvų, 
kriauklių, drugelių ir ciklą, 
kuriame atsiranda žmogaus 
figūra, šiuo atveju — moters. 

Norėčiau papasakoti apie 
Eglės kūrybinę biografiją. Eg
lė dailę studijavo Lietuvoje. 
Pradžioje ji įgijo odininkės 
specialybę aukštesniojoje Kau
no meno mokykloje, vėliau 
tekstilininkės — Vilniaus 
Meno akademijoje. Kaip odi
ninke, ji turi nemaža patirtį, 
yra sukūrusi įvairių funkcinių 
ir dekoratyvinių odos dirbinių. 

Pastarojo meto dailininkės 
kūrybą galėčiau susieti su jos 
patirtimi, kurią įgijo, dirbda
ma kaip odininke ir tekstili
ninkė. Piešinių ornamentiką, 
linijas, spalvinius plėmus be
tarpiškai galima vaizduotėje 
perkelti į jau nuaustus kili
mus. Šią retą techniką, kuria 
dabar dailininkė kuria, ji yra 
naudojusi anksčiau, kuomet 
ruošė projektus ir eskizus 
būsimiems tekstilės darbams. 
Dirbdama šia technika, daili
ninkė naudoja vašką, temperą 
ar guašą. Dažų sluoksniai de
dami vienas ant kito, raižo
mos linijos, kurios, persipin-
damos viena su kita, palieka 
įspūdį, tarsi siūlai ar audinių 
sluoksniai dengtų vienas kitą, 
iš to išaugindami vientisą 
piešinio raštą. 

Noriu sugrįžti prie parodoje 
eksponuojamų darbų. Pirmoje 
salėje dauguma kūrinių — kom
pozicijos, kuriose vaizduojama 
moters figūra. Žmogus Eglės 
kūryboje atsirado prieš kelis 
metus. Tačiau šie darbai, nors 
skirtingi savo tematika, nėra 
stipriai atitrūkę nuo likusių 
paveikslų. Visuose darbuose 
dailininkės stilius lieka tas 
pats, ornamentika, kurioje ne 
tiesmukiškai, tačiau aiškiai 
jaučiama lietuvių liaudies tek

stilės dirbinių įtaka. Tai tri
kampių, eglutės, kryželių or
namentai, ištirpstantys er
dvėje ir vėl netikėtai atsiran
dantys plokštumoje. Pati daili
ninkė yra sakiusi, kad lietuvių 
audiniai, jų spalvos ir pie
šiniai, yra palikę gilų pėd
saką, jai dar bestudijuojant ir 
vėlesnėje jos kūryboje. 

Taigi — ar paveiksluose vaiz
duojamas žmogus, kriauklės, 
drugelių sparnai, kurie grei
čiau virsta abstrakcija, negu 
realistiniu motyvu, visur yra 
jaučiamas vientisumas, ne tik 
dėl to, kad viskas yra atlikta 
ta pačia technika ir išlaiko 
ryškų menininkės braižą, 
tačiau taip pat daugumą 
darbų jungia ta pati kalba 
apie būties, visatos, egzisten
cijos prasmę. Erdvės pojūtis 
yra kiekviename darbe: ar tai 
būtų moteris pirmame plane, 
apsupta dramatiškai besi
keičiančių raudonai juodų 
spalvinių plėmų, ar kriauklių 
piešinys, virstantis abstrakčiu 
motyvu. UnikaU technika, ku
ria dailininkė kuria, linijos, su
siliejančios viena su kita, per
sipinančios, dingstančios ir vėl 
atsirandančios, suteikia pa
veikslams gylio, taip, kaip ir 
dekoratyviuose tekstilės dar
buose, ne tiek piešinio, kiek 

subtilios technikos pagalba 
yra sukuriamas begalinės er
dvės pojūtis. 3 

Galima būtų kalbėti apie 
kiekvieną darbą atskirai, ta
čiau norėčiau apibendrintai 
išskirti keletą ciklų. Tai — anks
čiau minėtos moterys, naujas 
žingsnis dailininkės kūryboje. 
Drąsa ir stiprus braižas ryš
kiai matomas ne vien todėl, 
kad moters figūra , kaip pa
grindinis motyvas, atsiranda 
pirmame plane, tačiau taip 
pat atsirandančia nauja spal
vų gama, kontrastais, kurie 
rodo, kad menininkė yra 
ieškojimų kelyje. Kiti ciklai, 
kuriuose yra kriauklių, druge
lių motyvai, virsta tik prie
mone dailininkei kalbėti apie 
gyvenimo prasmę ir egzisten
cijos trapumą. Ornamentiniai 
darbai yra labai dekoratyvūs, 
išlaikantys rimtį ir susikau
pimą. Norėčiau išskirti „Laiš
kus". Tai paveikslai, išsiski
riantys savo spalvomis, vi
siškai balti su vos matomu 
žalsvu piešiniu — krintančiais 
lapais. 

Visi paveikslai parodoje la
bai vientisi: juos jungia spal
vos, linijų ornamentika, ta 
pati technika. Tačiau kiekvie
nas jų unikalus, su savo min
timis ir turiniu. 

Nora Auirienė 

LORDUI YEHUDI 
MENUR1N SKIRTAS 

KONCERTAS 

Pažaislio vienuolyne birželio 
6 d. įvyko koncertas, skirtas 
legendinio smuikininko bei 
dirigento lordo Yehudi Menu-
hin (1916-1999) atminimui. Jo 
metu skambėjo F. Šuberto 
simfonija Nr. 4 ir Dž. Rosinio 
JStabat Mater". Abu kūrinius 
dar būdamas gyvas Pažaislio 
festivaliui parinko pats lordas 
Y. Menuhin. 

Pirmą kartą Lietuvoje ir fes
tivalyje griežė Lenkijos orkes
tras jSimfonia Warsowia", 
kurį prieš penkiolika metų 
įkūrė Y. Menuhin. Koncerte 

taip pat dalyvavo solistai iš 
Vokietijos, Portugalijos, Aus
trijos, Lietuvos bei Kauno val
stybinis choras, dirigavo Lon
dono simfoninio orkestro, di
rigentas William Boughton. 

Daugelio pasaulio festivalių, 
filharmonijų bei fondų prezi
dentas, 26 mokslo įstaigų 
garbės daktaras, UNESCO-gę-
ros valios ambasadorius šią 
vasarą Lietuvoje būtų viešėjęs 
septintąjį kartą. Pasak Pa
žaislio festivalio koordinato
riaus, Kauno filharmonijos- di
rektoriaus Justino Kiįpilęs, 
Y. Menuhin labai vertino Lie
tuvos muzikantus bei svajojo 
su jais vienuolyne atlikti šiuos 
korinius. (Elta) 

rinkta dvidešimt, ne vyresnių 
kaip 28-erių metų muzikan
tų. Konkurso dalyviai buvo 
pakviesti ir išlaikomi organi
zatorių lėšomis. Gabrielius 
Alekna ne tik laimėjo n vietą 
ir piniginę premįją, jis taip 
pat buvo pakviestas į 2000 
metų vasarą Sapporo mieste 
(Japonijoje) vyksiantį Pacific 
Music festivalį. Visas muzi
kanto išlaidas ir kelionę ap
mokės organizatoriai, o filma-
juostėje įrašytą konkurso lau
reatų koncertą platins Hilton 
Head Orkestrą, 

BlrftsUo B d. lordo Tefcadi Menuhin Marinimui skirtą 
dirigavo AgUjos dirigentas WUU*jn Boughton. Nnotr. Eltos 

BirftsUo C d. VUsisas •nlissfclUtn dktttajaaM Skargos k t o m įvyko koncertas, skirtas ssanUdainkui, 
dirigentui Yehodl ftfeamhln ( l t l t - l f t f ) atminti. Nootr. Khos 
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Leidiniai 
ISPANIŠKI MIRTIES PĖDSAKAI 

„Baltų lankų* leidyklos se
rgą Rinktinė lietuvių poezija 
papildė — greta H. Radausko 
ir T. Venclovos rinktinių — A. 
Mackaus Trys knygos. Subtili 
knygelė, be didžiulių komen
tarų, be milžiniškų straipsnių, 
tik su dviem atsisveikinimo 
kalbomis: V. Kavolio ir Z. Ka
tiliškienės. Trys svarbiausi 
eilėraščių rinkiniai — dar vie
nas, botinas atsigręžimas į 
Mackų, įdomų ne tik kaip 
originalų klasiką, bet ir dėl 
savo netradiciškos išeiviui pa
dėties. Jis — išeivijos poetų 
generacijos žmogus, po aklinų 
sienų subyrėjimo, kaip ir visi 
jie lyg ir naujai turėjęs pasi
rodyti, lyg ir neatrastąja že
me" turėjęs virsti. Ir visgi su 
juo buvo kitaip. 

A. Mackus Lietuvą pasiekė 
anksčiau negu kiti egzilio poe
tai. 1972 m. Lietuvoje buvo 
išleista jo knygelė. Tik tas su
naikinimas, tragizmo patirtis 
buvo kitaip pristatyta; buvo 
jaukinimosi etapas, tačiau 
klaidingas, ne tie kontekstai 
jam buvo įrašyt; iadėl po At
gimimo mus užgriuvusios iš
eivijos poezijos kontekste 
Mackaus poezija „bombos" 
įspūdžio nepadarė. Jį imta tik 
autentiškiau suvokti. Va, šita 
vieta įdomiausia: Nagio visiš
kai " nebuvo, Nyka-Niliūnas 
atėjo iŠ nežinios, Liūne Sute
ma visai negirdėta, bet Ra
dauskas ir Mackus buvo anks
čiau. Tuo metu jie lyg buvo ir 
ajeSuTC rį 

Dabar gi yra naujų kon
tekstų perskaitymo metas. 
Skaitai ir matai — kažkokio 
siurrealizmo, kažkokio kubiz
mo, kažko iš modernios lite
ratūros, modernaus meno pa
siimta. Vientiso vaizdo suar
dymas, suaižymas, sužeisto 
daikto eksplikacįja, vizualaus 
ornamentiškumo stilistika, 
pagaliau visa kokio negatyvu
mo prioritetas (ne jo pergalė, 
bet valdžia). Yra natiurmortas 
mirusios ir sudėliotos gamtos, 
kurį Mackus labai sėkmingai 
pirmąkart lietuvių literatūroje 
panaudoja. Ir vis tik neaplei
džia dviprasmiškos padėties 
nuojauta. Minimų tendencijų 
žodžiai .kažkokio, kažkokio" 
leidžia galvoti, kad iš tiesų 
Mackaus poezija dar nėra per
skaityta, dar ne visi konteks
tai įrašyti. Tačiau, kita vertus, 
lieka įspūdis, kad per tuos 
dešimt metų jis yra per daug 
perskaitytas, įdėtas į aiškius, 
nekintamus rėmus, iššifruoti 
visi vaizdiniai. 

Iš tiesų, Mackaus eilėraščių 
egzistuojančio perskaitymo 
nepaneigsi — jis daugiausia 
siejasi su išeivįjos išgyveni

mais, su egzilio patirties 
reikšmėmis, su tragiško as
meninio gyvenimo įrašymais, 
ir, kaip visi perskaitymai, toks 
jis yra uždarytas pats savyje, 
išaiškintas ir nusistovėjęs. Bet 
dėl nusistovėjusio aiškumo in
triguoja ir kitaip įsiskaityti. 
Be to, atėjo metas skaityti 
pačius tekstus, o ne kontek
stus. Galėtų būti bandymas 
skaityti jį kaip neoekspresio-
nistinį (neoekapresionizmas 
mūsų literatūroje nebuvo ryš
kus) poetą. Yra Mackaus poe
zijoje vaizdo drastika, riks
mas, — dar vienas skaitymo 
variantas. Galima atrasti, kad 
Mackaus poezija — gražus 
mišinys tarp angliškos lite
ratūros, minties, idėjų prasme 
(iš dalies ir eilėraščio kon
strukcijos) ir emocinio, vaizdi
nio prado, ateinančio iš ispanų 
romansų, iš Lorkoa poezijos. 
Kas sukimba iš tų dviejų lite
ratūrų — tai intriga, kurią ga
lime perskaityti Mackaus eilė
raščiuose. Lygiai tiek, kiek jis 
gręžiasi į lietuvių folklorą, 
raudą, į maldą, o tiksliau į li
taniją, lygiai tą patį jis girdi 

— intonavimo pagrindu — is
paniškame romanse. Per in
tonavimo tapatumą pritrau
kiami vaizdiniai, siužeto at
plaišos, santykis su pasauliu. 

Konkrečiai iš Lorkos pasiim
ta mirties adoracija arba kal
bėjimas per mirtį ir apie mirtį. 
Ko gero, tai yra tam tikras ko
das arba mokykla, kaip kal
bėti apie negatyvią patirtį. 
Tai, ką Ispanija išgyvena 
maždaug 30-taisiais metais, 
pateikė literatūrines raiškos 
pavyzdį, tikusį egzilio pa
tirčiai. Tai yra mokymasis 
išsakyti mirties interakciją. 

Negatyvi patirtis, mirties 
adoracija, desperatiškas, atvi
rai demonstruojamas jausmas 
— skamba iškilmingai ir bau
ginančiai. Paneigimai šiuolai
kiniam žaidžiančiam žmogui 
gali būti ne tik atstumiantys, 
bet ir visai nepriimtini. Kyla 
klausimas, ar tokių pirmūnų 
poezija gali būti skaitoma va
karais, ar ji gali suteikti 
.teksto malonumo" pojūtį. J šį 
klausimą reikia atsakyti taip: 
tai yra kitokio malonumo 
skaitymas. Jo modelio princi
pas tas, kad skaitydamas gali 
galvoti. Taigi ši poeząja iš da
lies reikalauja intelektualinio 
pasiruošimo. Bet ją galima 
skaityti visiškai emociniu 
kodu. Mackaus poezija nera
mina, provokuoja ir provokuo
ja galvoti, bet veikia visų pir
ma savo emociniu santykiu ir 
vaizdais, kurie provokuoja 
jausminį išgyvenimą. 

Jurga Perminsite 

ALGIMANTAS MACKUS 

Mirtis yru pasenęs ir nuvėsęs 
saulėleidis viri Lietuvos gamtovaizdžio: 
pavasary saulužė ištekėjo 
už svetima kalba prašnekusio mėnulio. 
Mirtis yra iškrypėliai malūnai, 
už auksiną krintą į žvarbią vėjo pusę: 
vidurnakty išslinko mergina 
slapta sumalt padienio darbo grūdus. 

Mirtis yra fanatiški artojai, 
apakęs kraujo sakramentas su žeme: 
kaip žvėrys sužeisti pakyla jie ii guolių 
ir dūžta atsimušę į cementą vakare. 
Mirtis yra į frontą sugrąžinti 
pikti ir ciniški kareiviai su medaliais: 
į šviną puolė išbadėjus mergina, 
netekus ašarų išverkti savo daliai. 

Mirtis yra pageltę manuskriptai, 
senųjų knygų tituliniai lapai: 
pelėsių kronikai ir išnykimo daton 
suriko žilas Vilniaus antikvaras. 
Mirtis yra į patį žemės turtą 
ištįsusių kolonijų žemėlapiai: 
į prievartą paklojo Marija — 
į krikštą — savo kūno liemenį. 

Mirtis yra ii Afrikos žemyno įtraukti 
naujų respublikų vardai istorijos žabangon: 
netekus žado, klupo negrė Marija, 
suspaudus ankštą amuletą rankom. 
Mirtis yra sunaikintos valstybės, 
žemėlapiuos ištrintos upės iki marių: 
dainuoja sausrą negrė Marija 
lelijų, ledo ir lietaus kalba. 

Mirtis yra spalvoto stiklo ir vandens, 
archyvuose neblunkantis kolažas: 
su saule atsikels mergina, 
su sauluže atsigulė į patalą. 
Mirtis yra prieš juodą arba baltą 
alyvų kalną ir ugnies pamokslą: 
dainavus sausrą, gimdo Marija 
į mirtį, kaip išnykusį gamtovaizdį. 

Tolsta mūsų egzilė, 
tolsta mūsų kalba. 
Žilvine, Žilvinėėli, 
bespalvė plyšta puta. 

Kraujo neišmatuosi, 
skausmo neišdalinsi. 
Žilvine, Žilvinėėli, 
ką pasirinksi? 

c 

— Kas yra duota, kas yra ihinkta? 
— žemė duota, mirtis išrinkta. 

— Kas yra duota, kas yra išrinktai 
—Nieko neduota, tik viskas išrinkta. 

Į Eglės pasaką grįžta puta. 
Žilvine, Žilvinėėli! 
Tmi tiek ir tebuvo duota, 
tai tiek ir tebuvo skirta. 

ChmpelB, 
Chicago 

PLATELIŲ 550 METŲ JUBILIEJUS 

JurgU Gitnbutas 

Kmpotitoriaus Banjaarino GorfculskJo (IMt-ltM) datai rinki
nyje, kuri g»(iii*« pradUoJe įskrido bendras Oram „Bosabe 
Rceordt" ir Vilniaus plokšteliu studijos padalinys, įrašyta lž po
puliarių situnto ir devinto deafaatneelo kariniu. Buvo išleista ka
setėse ir kompaktiniuose diskuose. Nuotr. Kitos. 

Plateliai. Serija: Lietuvos 
valsčiai. Leidykla .Versmė", 
Vilnius 1999. 800 puslapių, 
iliustruota. Redakcinė komisi
ja: V. Mačiekus (pirmininkas), 
V. Milius, K. Misius, M. Kaza
kevičiūtė, P. Krikščiūnas, M. 
Slušinskaitė ir P. Jonušas. 
Knygos išleidimą rėmė Lietu
vos architektų sąjunga ir Lie
tuvos tūkstantmečio direkcija. 
Tiražas 2000. Knygos pabai
goje duota tokia santrauka: 
„Plateliai į Žemaitijos ir visos 
Lietuvos istoriją įėjo kaip vie
nas iškilesnių ekonomikos ir 
kultūros centrų. Unikalus 
Platelių ežeras ir jo vaizdingos 
apylinkės savo pirmaprade 
gamta ir archaiškomis sėdybo
mis nuo seno žavi kiekvieną 
čia apsilankantį. Todėl, ku
riant Žemaitijos valstybių 
parką, neatsitiktinai buvo ap
sistota ties Plateliais. 

„Monografijoje apibūdinama 
Platelių valsčiaus istorija, pa
teikiama politinių kalinių ir 
tremtinių atsiminimų, skel

biama Beržoro kaimo istorijos 
studija. Rašoma apie tradici
nius verslus (žemdirbystė, 
gyvulininkystė, bitininkystė, 
žvejyba), tradicinį maistą, au
dinius, turgus ir paprotinę tei

sę, kalendorinius ir šeimos 
(gimtuvių, krikštynų, laidotu
vių) papročius, kapines, liau
dies mediciną ir sanitariją, 
liaudies meteorologiją ir kt. 
Spausdinamas didelis, per pa
staruosius 70 metų užrašytos 
tautosakos pluoštas, Platelių 
apylinkių vietovardžiai". 

Būtų per daug suminėti čia 
visus 47 straipsnius ir jų auto
rius. Išskiriame pagrindinius, 
ilgiausius, pakankami moks
liškus: Kazio Misiaus istorine 
tematika, 107 puslapiai; St. 
Buchavecko apie mokyklas 
1941-1944 metais — 42 p.; 
Jūratės Korsakaitės užrašyti 
tremtinių atsiminimai — 39 
p.; Virg. Jocio Beržoro istorinė 
— urbanistinė raida — 38 p.; 
Pov. Krikščiūno ir Aušros 
Žičkienės parengti tautosakos 
tekstai — 172 puslapiai. Kny
gos turinys pakartotas anglų 
kalba, tačiau santraukų nėra. 

Atrinksiu keletą įdomybių, o 
jų toje knygoje daug. Pirmiau
sia apie veikalo ištakas. 1991 
metais Platelių seniūniją ty
rinėjo Vilniaus universiteto 
kraštotyrininkų ramuva. Dir
bo 108 kraštotyrininkai, vado
vavo dėstytojas Venantas Ma
čiekus. Beveik pusė ekspedici
jos dalyvių buvo etnografinės 
medžiagos rinkėjai, jiems va
dovavo prof.hab.dr. Vacys Mi
lius. Darbavosi dar 9 istorikai, 
11 kalbininkų, tautosakinin
kai. Knyga parengta toje eks
pedicijoje surinkta medžiaga, 
literatūros šaltiniais ir archy
vais. Plateliai parodyti 1526, 
1585, 1613 metų žemėla
piuose, o dokumentuose pa
minėti XV amžiuje. Apie 
šimtą metų Platelių valsčius 
priklausė Kęsgailoms. Apie 
1536 m. Platelių vietininku 
karalienė Bona Sforca paskyrė 
Jurgį Bilevičių. Jai mirus, 
Plateliai atiteko jos sūnui ka
raliui Žygimantui Augustui. 

Jau 1551 metais Plateliai va
dinami miestu, nors teturėjo 
apie 40 sodybų. XVII-XVIII 
amžių sandūroje ten pradėjo 
kurtis žydai. 1795 m. invento
riuje mieste nurodyta 40 
krikščionių ir 13 žydų šeimų. 
1833 m. miestelyje būta 55 
medinių namų, 517 gyventojų. 
Tuo metu parapinėje moky
kloje buvo beveik 30 mokinių. 
Mokyta lietuviškai ir rusiškai. 
Po 30 metų mokinių skaičius 
padvigubėjo. Bažnyčia įsteigta 
XVI a. pradžioje. Dabartinė 
medinė kryžminio plano baž
nyčia, statyta 1744 m., yra 
viena gražiausių iš nedaugelio 
tokių genų išlikusių bažnyčių. 
1923 m. Plateliuose buvo 645 
gyventojai, maždaug tiek pat 
ir po 60 metų. 

Monografijoje surašytos Pla
telių ir Gintališkės valsčių gy
venvietės. Stebina kai kurių 
kaimų dydis (1923 metais): 
Babrungėnai su 240 gyvento
jais, Beržoras — 326 gyv., Do-
vainiai — 342 gyv., Gilaičiai 
276, Kuliai — 338, Medsėdžiai 
275 gyventojai. Nuostabus yra 
Platelių ežeras: 7 salos, plotis 
iki 3,4 km, gylis iki 50 metrų. 
Vidutinis ežero lygis yra 146 
m virš jūros lygio, o surenka 
net 17 mažų upelių. Knygoje 
yra kelios puikios ežero nuo
traukos. Kita ypatinga foto
grafija rodo Beržorą palei 
Platelių ežerą iš lėktuvo. 
Beržoru žavėjosi Ieva Simo
naitytė, Česlovas Kudaba, dai
lininkai Antanas Gudaitis, 
Adomas Galdikas, Viktoras 
Vizgirda (knygoje klaida: A. 
Vizgirda). Jie visi įamžino tą 
žavų Žemaitijos valstybinio 
parko kampelį savo kūri
niuose. 

Vaizdingi ir originalūs Pla
telių apylinkių vietovardžiai. 
Pateiksiu kelis pavyzdžius iš 
K. Eigmino ir N. Michailovo 
paskelbto sąrašo, kuriam skir-

Nuotr. Algio Jakftto. 

Nuotr. A. Stasiulio. 

ti 27 knygos puslapiai: Ba
brungas — upeliai ir ežeras, 
lešnalis — ež., Žiedelis —ež., 
Auksalės sala ir miškelis, Ki-
kilinė — sodyba, Kunigo upė 
(įteka į Platelių didįjį ežerą), 
Gaidsalė, Mižlaukis, Pikt
ežeris, Bildekis — pieva, Vilk-
subinė (kaimo dalis), Patūziai 
— kaimas, Rojinis kalnas, 
Buivydinė — buvusi sodyba, 
Kirkininė — miškas, Bried-
laukė (pieva), Briedsale (eže
re), Klynukas — ežero valkš
na, Pryšupis — kita valkšna, 
Ožkos rėžis. 

Dar verta stabtelėti ties 
buv. karališkuoju Platelių 
dvaru dėl jo spalvingos,.gal ir 
skandalingos istorijos, kuriai 
skirta keletas K. Misiaus pus
lapių. Rusijai pavergus Lie
tuvą, 1797 m. caras Povilas I 
padovanojo iš Prancūzijos at
kakusiam Marijonui Šuazeliui 
Platelių seniūniją. Jo sūnus 
grafas Oktavijus Šuazelis su
situokė su grafaite Sofija Ty
zenhauzaite iš Rokiškio. Jau 
anksčiau Sofija buvo pažįsta
ma su Napoleonu, o po to pri
vačiai draugavo su Rusijos 
caru Aleksandru I Taujėnuose 
ir Vilniuje. Jiedu buvo susiti
kę ir Varšuvoje. Tasai caras 
buvo Sofijos sūnaus Aleksan
dro krikštatėvis. Grafienė So
fija parašė 5 knygas, jų tarpe 
Barbora Radvilaitė ir romaną 
Halina Oginskytė arba švedai 
Lietuvoje. Pastarasis kūrinys 
— apie Žemaitiją, švedų puo
lamą Platelių pilį. Jinai 
parašė dar atsiminimus apie 
carą Aleksandrą I (išleisti 
Paryžiuje 1829 m. ir vėl 1862 
m. prancūzų kalba). Po vyro 
mirties 1840 m. Florencijoje 
Sofija Šuazelienė su sūnum 
Aleksandru apsigyveno Plate
liuose. Jauniausiasis Sofijos 
sūnus Liudvikas gyveno Plate
liuose iki 1940 metų pabaigos 
ir išvyko Prancūzijon, gavęs 
jos pilietybę. Lietuvos žemes 
reforma nelietė svetimų pi
liečių, tad ir Šuazelis valdė 
daug žemės ir miškų, už ku
riuos vėliau gavo apie 2 mi
lijonus litų. Jis mokėjo kalbėti 
žemaitiškai, buvęs labai apsi
leidęs senbernis. 1930 m. į 
Platelius iš Kauno ištre
miamas buvęs ministras pir
mininkas Augustinas Volde
maras visus metus praleido L. 
Šuazelio dvare. Felikso Bugai-
liškio ir Zigmo Toliušio pa
stangomis Platelių dvaro 
meno turtai pateko į Telšių 
„Alkos" muziejų: apie 100 pa
veikslų, per 1,000 dokumentų, 
brangių baldų, indų. Pasku
tinysis Šuazelis nenorėjo tu
rėti nieko bendra su Lietuva 

Platelių monografija yra - i-
troji tos serijos. Kitos dvi yra 
Žagarė, ir Obeliai. 
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Šiais metais birželio 27 d. 
Hollywood Palladium salėje 
spindulys" ruošia 50-ties 
metų veiklos jubiliejaus šven
te-

Ansamblį, tuomet labai ma
žą sekmadieninės mokyklos 
mokinių šokėjų grupę, 1949 
m. pradėjo Ona Razutienė, tos 
mokyklos mokytoja. Vėliau, 
išmokusi liaudies dainų ir 
šokių, grupė tapo „dainų ir 
šokių grupe — jaunimo an
sambliu", globojamu Šv. Kazi
miero parapijos ir visų Los 
Angeles lietuvių, besirūpi
nančių išlaikyti lietuviškumą 
augančiose kartose. 

Apie 1957 m. ansamblis iš
siplėtė už mokyklos ribų, 
įsijungė į Lietuvių Bendruo
menę. 1977 m. pasirinko labai 
simbolišką vardą spindulys", 
kuris spindėjo ir spindi ne 
vien tik Los Angeles lietu
viams... Jau 1954 ir 1955 m. 
atliko programas Internatio
nal Institute, supažindino 
amerikiečius, kurie beveik 
nieko nežinojo apie naujus 
ateivius lietuvius. 

Per tuos 50 metų „Spin
dulys" dalyvavo visose tauti
nių šokių šventėse, nuo pat II 
Dainų šventės Čikagoje bei 
Toronto; šoko ir dainavo Dis-
neyland, Pasaulinėse paro
dose New York ir Spokane, 
WA. Pasirodė per televiziją 
(1961 m.), dalyvavo įvairiuose 
"amerikiečių renginiuose. 1965 
m. už puikų pasirodymą Haw-
thorn apdovanotas taure. 

1977 m. gastroliavo: Vokieti
joje, Italijoje, čia dalyvavo au
diencijoje pas popiežių Paulių, 
kuris suteikė ansambliui spe
cialų palaiminimą. Po to kelia-

POEZIJOS MYL 
Poezijos ir dokumentikos po

pietė Clevelande buvo nedrą
siai ruošta, abejojant, ar atsi
ras pakankamai poezijos my
lėtojų paskirti jai šviežią, gai
vią, gamton viliojančią pava
sario sekmadienio popiete. Ir 
Štai gegužės 23 d. Clevelande 
jų atsirado tiek, kad perėjus į 
konferencijų kambarį žiūrėti 
„dokumentikos", teko gerokai 
pasispausti ir pridėtinių kė
džių atsinešti. 

Popiete organizavo LB Cle-
velando skyriaus valdyba su 
Dievo Motinos parapijos reikš
minga talka. Popietę vedė val
dybos kopirmininkas Raimun
das Šilkaitis. Pagal programą 
savo poeziją skaitė Dalia Sta-
niškienė (ją pristatė Birutė 
Kasperavičienė); Aurelija Ba-
lašaitienė (pristatė Dalia PuŠ-
korienė); Balys Auginąs (pris
tatė Dainius Degėsis); Vytas 
Landsbergis (pristatė Remis 
Bistrickas). Taip pat buvo 
pakviestas atsitiktinis svečias 
Liutauras Degėsis ir pristaty
tos Balio Gaidžiūno poezijos 
premijas laimėjusios mokinės 

Poezijom pmvmsmri* "99 aiman ac 
Janusevičiua g f g u i ė * 19 d. d a l y 
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PLNDULIUI" 50 
U 
) į Šveicariją, Prancūziją ir 
ngliją. 
1982-1983 —Australija! Da-
vavo Lietuvių dienose Mel-
>urne ir Sydnėjuje. 1985 m. 
ietų Amerikoje; puikiai paši
ldė Sao Paulo (Brazibja), 
ontevideo (Urugvajus) ir 
uenos Aires (Argentina) lie-
įviams. (domu, kad Austral i-
is ir Pietų Amerikos lietuvius 
;ebino ansamblio jaunimo 
lisyklinga lietuvių kalba... 
1987 m. vasario 28 d. „Brynu 

al iaus" programos metu 
Spindulio" vadovei O. Razu-
;enei staiga iškeliavus į 
mžinybe, jos darbą tęsia 
uk tė Danguolė, su nemažes-
,e energija ir pašventinimu 
lunimui . 
„Spindulys" ir toliau spindu-

iuoja visose švenčių rengi-
ūuose. 1994 m. išleido puikiai 
tagamintą vaizdajuostę Mes 
lainuojame ir 326 puslapių 
mygą Ona Razutienė ir Los 
ingeles jaunimo ansamblis. 
Janguolė sėkmingai tęsia mo-
inos pradėtą darbą. Tėvai, 
cadaise šokę ir dainavę an
samblyje, dabar veža į repeti-
:ijas savo vaikus, kai kurie — 
vaikaičius, nuoširdžiai remia 
insamblį. Ansamblis turi gra-
taus prieauglio, gražaus jau-
limo ir, dideliam mūsų 
ižiaugsmui, dar ilgai mums 
spinduliuos. 

„Spindulys", padedamas bu
vusių „spindulių" komiteto, 
kruopščiai ruošiasi šiai ypa
tingai šventei — Auksiniam 
Jubiliejui, ir kviečia lietuvius 
gausiu atsilankymu moraliai 
ir materialiai paremti jau
nimą. 

V. Baltutienė 

VTO JŲ ŠVENTĖ 
Vaiva Bučmytė bei Aurelija ir 
Žavinta Maleckaitės. 

Dal ia Staniškienė, kurios 
poeziją iki šiol skaitėme pe
riodinėje spaudoje, pirmąjį 
savo eilių rinkinį „Einu namo" 
išleido prieš porą metų. Jo s 
poezija — šilta, asmeniška, 
pilna meilės šeimai, pilna gy
venimo džiaugsmo, vidinės 
harmonijos, dėkingumo Die
vui i r visiško pasitikėjimo Juo . 

Aurelija Balašaitienė, žur
nalistė, rašytoja ir poetė, daug 
rašant i periodinėje spaudoje, 
išleidusi keturias beletristikos 
knygas, savo poezijos r inktinę 
ruošia išleisti Lietuvoje. Iki 
šiol jos eilės tebuvo spausdina
mos periodinėje spaudoje. Jos 
skaitytos poezijos temos — 
abstrakčios ir ganėtinai tam
sios: tai žmogaus didybė ir 
menkystė; tai kietos širdys — 
ir pasaulio, ir žmogaus; tai 
vienuma i r neviltis, kelianti 
mint is ka ip piktus milžinus, 
su kuriais negali kovoti. 

Balys Auginąs, žinomas ir 
patyręs poetas, yra išleidęs 
keturis poezijos rinkinius. J i s 
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IO redaktore Janina RlskatS (kairėje) lr 
•vo knygos sutiktuvėse „Vagos" knygyne, t 

i Literatūra • mena 

sies LB jaunimo tautinio ansamblio „Spindu 
League. Kairėje - ansamblio vadove Danguoli 

ctyvus LB jaunimo ansamblio „Spindulio" m 
lė, L. Polikaitis. Kun. G. Grušas, svečiuodama 
kuris po to buvo nuvežtas i Toronto kr} iiią ka 

apie mintį, lengvą, eilių meistęas ir 
tylią, meilią, kurią jis savo rinkinių J š 
į eilėraštį lyg rožę. Jo „Žvėrynas" c- api 
akščios, pilnos gražių važiuojantį iš niek 
lintį — nuskinti, krū- apie kandį, nuo š> 

nusiminę ir pan.) ir merkusią ir lindin 
fikacijų: paukščiai kai- tiese, apie varną, i 
iškus ir kabina savo ir atidavusią jį šu 
; ant šakų, kad šie „dovanotiem sūriai 
liūdni ir nebylūs; vil-
ą žlugtą skalbia ir ple-
įta, betirpstanti iš juo- baigta Vytauto I 
žia. Itin dažnai prasi- sukurtu filmu apie 
dvynės ilgesio, laisvės riką N&gį ^ 
o motyvai. Landsbergis gars< 
is iš Lietuvos Vytas 

žiūri". 
Ši poezijos puot 

ergis — savo drau-
esiog „Vytukas", ketu-
ikų tėvas, prisistatė 
esubrendėlis poezijoje, 
iot Marcelijaus Marti-
kuo žmogus daugiau 

tuo jis skaidrėja. 0 Vy-
tezija esant i niūri. J i s , 
•uošęs spaudai rinkinį 
tinkas", paskai tė eilių 
»ų apie išvežtus ange-
mongolą, skaičiuojantį 
jalas ir nematantį , 
ažėja skaičius jo sau-
aikų, apie meilę ir žve-
• kitus „vaikiškai bai-
lykus". 

visai atsit iktinis sve-
Lietuvos — Liutauras 
; pasirodė esąs vaikų 

sudarytojas Benediktas 
Juotr. Eltos 

kumentiniais filn 
jis ypač brangus, r 
statyti tiltus tarp 
turų ir kuria filmu 
mingiausius išei 
vius, skirdamas ji 
mokyklų mokinis 
filme šalia paties 1 
ba Birutė Nagi* 
Geda, Kazys Brad 
sas Nyka-Niliūn* 
bauskas. Džiaug 
toks filmas yra si 
jis rodomas Lieti 
lose, žadinant ja 
domėjimą poeto 
kūryba, gaila, kai 
formacijos šaltini) 
buvo panaudoti. 

Oni 

PALYDĖTA I 
PAVASARIO 

Trumpų eilėra: 
mais ir senosiomi 
mėmis Vilniaus 
Kazimiero Sarbie^ 
gegužės 30 d. ba 
Poezijos pavasaris 

Baigiamajame, . 
vasario vakarą j 
prizų. Geriausia f. 
tovė aktorė- BdiU 
dovanota Vilniaus 
valdybės kultūn 
prizu. Už lietuvių 
timus į užsierlio k 
galerijos dqvana -
atiteko viešniai 
Anai Harison. „/ 
galerijos prizą 
Marijos Rilkės v* 

• m o k s l a s 

ys" šokėjai po pasirodymo Baltic Americ 
Varnienė. 

•iai (ii kaires): kun. G. Grušas, T. Dabtyi 
is Los Angeles mieste Velykų rytą pasven 

askaitė iš 
niekur" ir 
i traukinį, 
r į niekur, 
esos prisi-
ią po stal-
įdusią sūrį 
įims, o šie 
t į akis ne

buvo už-
andsbergio 
poetą Hen-
matografas 
a savo do-
ais. Mums 
5S jis ryžosi 
abiejų kul-
; apie reikš-
ijos lietu-
3s Lietuvos 
ns. Šiame 
Eenriko kal-
lė, Sigitas 
mas, Alfon-
i ir Joku-
antis, kad 
muktas, kad 
/oš mokyk-
inimo susi-
asmeniu ir 
ne visi in-

i jį kuriant 

Šilėnienė 

OEZIJOS 
*AUKŠTĖ 

iių skaity-
žydų gies-

įniversiteto 
ijaus kieme 
jėsi 35-asig 

'oszįfos pa-
eiįsta daug 
fėztjOs skai-
Zizaitė ap-

rniesto savi-
B skyriaus 
^oezfjos ver-
ilbą „Vartų" 
- paveikslas 
Iš Švedijos 
rkos" dailės 
ž Rainerio 
tunus i lie

tuvių kalbą pelnė vertėjas 
tanas Gailius. Dienraštis 
tuvos rytas apdovanojo pi 
ir eseistą Valdą Kukulą 
geriausią esė Poezijos pavt 
rio a lmanache. Poetas VU 
Braziūnas tapo Vilkavišku 
jono savivaldybės prizininl 

Atsisveikindamas su šie 
t inę poezijos paukšte, i 
kūrybą skaitė 1999 n 
„Poezijos pavasario" laure 
Jonas Juška i t i s , kiti lieti 
poetai, šventės svečiai, 
kiniais vargonėliais groji 
archaiškas giesmes gie 
Mečislovas Litvinskis. 

LIETUVIŲ EGZODi 
LITERATŪROS PARO. 

Lietuvių išeivių kultūro 
li teratūros faktai bei įvy 
atskleidžiami parodoje J 
sugrįžti", kuri birželio 4 di 
penktadienį, buvo atida 
Maironio lietuvių l i terai 
muziejuje Kaune. Joje ek 
nuojama daugiausia išc 
rašytojų per paskutinį 
šimtmetį dovanota liter 
rinė medžiaga. 

Dvi muziejaus salės, aki 
' šiai parodai, apima tris 

eivijos kultūrinio-literatūi 
gyvenimo laikotarpius. Pii 
joje salėje eksponuojama 
ra tūr inė spauda, žymia 
rašytojų kūryba, premiji 
knygos. Ši salė skirta 
Šytojams, savo kūriniai* 
nomiems dar nepriklauso: 
Isietuvoje — Vincui Kr 
Mickevičiui. Ignui Šei 
Faustui Kiršai, B e n u 
Brazdžioniui, Jonui Ais 
Antroje ekspozicijos salėji 
siveria dar . platesnė ir 

. ręsnė „išeivijos kul ta i 
f Mera turinio gyvenimo p 
ramą.- • 

Atidarymo šventėje dal 
vo rašytojai Bernardas E 
džionis, Kazys Bradūnas, 
zys Almenas,' Rimvydas 
bajoris. I š t raukas iš liet 
išeivių kūrybos skaitė akt 
Virginija Kochanskytė ir 
monas N o r e i k ^ smuiku Į 
Undinė Kukarėnienė. (Eit 

no-

SANTAROS-t 
KONFERE 

1998 m. blršeli 
VUnius-A* 

PROGBJ 

BirieUo 17 diena: „Valdžia, i i* 

Vilniaus universiteto Tea t ro salė, 

Algis Mlekūnas „Laisvos spaudoi 
Laura* Bielinis .Politinių atareot 
Zenonas Rekaš ius .Pora erzinan 
vidaus ir užsienio politikoje" 
Moderuoja Arvydas Šliogeris 

Saulių* Stoma „Žiniasklaida, pur 
Inga Nausėdienė „Trys Lietuvoa 
( J i e t u v o s rytas", JLietuvoa aidas", 
taut ines mažumas Lietuvoje. -
Saulius Žukas „Kob^o Lietuvoa i 
Moderuoja Kęstutis Petrauskis • 

Vakarinė programa: „Užupio pervt 
akademyos studentų pasirodymas 
rež. Jonas Vaitkus, 18 vai., Bernai 

B ir i eUo 18 dienas „Iatoi 

Anykščių poilsio namai „Šilelis", V 

Jūratė Klaupienė „Kas yra istori 
LDK XVI a. politines istorųos intei 
tikroviškumo problema" 
Reinas Raudas „Istorijos drambl; 
Moderuoja Egidyus Alekaandravil 

Antanas Kulakauskas „Istorija, 
naujų pilių statyba* 
Diakuatja jk įmanoma tinoti, kai 

D. Dalyviai: Egidijus Aleksandraviči« 
i"0 Trimonienė, Vytautas Urbonavitii 

Moderuoja Irena Vaišvilaitė 
tn- Vakarinė programa: 
,te- Archeologuos archyvų video progn 
»tą kolekrijos), 19 vai. programa 
už Akustinės muzikos koncertas „Lai 

M . spindulys". Dalyvauja Rokas Radi 
ias Aistė Smilgevičiūtė. 20.30 vai. 
ra-
i. 
ne
rvo 
etų 
t*8 Anykščių poilsio namai „Šilelis", ^ 
vių 
an- Gintautas Mažeikis „Simbolini 

ir kultūra* 
lojo Mindaugas Kvietkauskmm JRek 

diskurso raida iki 1940-ųjų* 
Virginijų* Kin&nmRis „Vartoju 
vizualumo ir vizualinio teroro" 

)A Moderuoja Gintautas Mažeikis 

Birželio 19 diena: „Pop 

ir Rokas Radzevičius „Lietuvoa ro 
aai deftimtmetis" 
eję Diskusija populiarioji kultūra L 
ną, Aurelųus Katkevičius, Edmundaa 
yta i Mikutavičius, Šarūnas Nakas , Iri 
ros Moderuoja Kazys Almenas 

^" Vakarinė programa: K. Os t rausko 
fa skaitymas. Kauno akademinio dra 
[tu" rež. Erika Stankevieiūtė. 19 v a i 

Lietuvoa video menininkų darbų f 
t 0 8 naratyvo". Pristatys Sonata žarna 

nio 
no- BirieUo 10 diena: „Tesu 
ite-
, s i u Anykščių poilsio namai .Šilelis*, 
>tos 
ra" Rimvydas Šilbajoris Autoriau 
ži* pjesėse" 

ioje (įytiM Padegimas jSaliea teatrii 
vei- pasaulinės sekinąs ir duobėta kai 
>ui. Vaidas Seteris JSkiapai nuo nsn 
•dui prasmingumas Algirdo l andsbar 
*ui. Moderuoja Vaidas Jauniškis 
at-' 

vai. Diskusija „Šiuolaikinė dailės sil 
nio. Dalyvauja Laima Kraivytė, Agni 

Vytenis Rhnkus, Jonas Valatkev 
Madaruoja Kęstutis Nastopka 

va • 
a i -

Šfl-
vių Vakarinė programa: „Laimes žibu 
risi 
Lai- Norinčius dalyvauti konferencųojy 
roja gistruotis ALF namuose ( šv . Jono 
) 36 91 , darbo dienomis nuo 11 iki 

DRAUGAS 

ŠVIESOS 
NCLJA 
o 17 90 d. 
rkšUai 

lOvaL .! 

m svoĖaamtmmm 
i reikšmė" 
ipų įtakoa ziniaaklaidai" 
čių reiškinių Lsstuvos 

vasklaida, kvafliasklakia-
dienraščiai .'•'• 
„Respublika") apie 

tmones?" '. 

trsųos" Muzikos 
„Meno forte 
dinų g. 8/8. 

rijosi 

' * 
u n n u i g. 80,11 vai. 

įjos šaltinio 
rpretadjosir 

ys ir penki aklieji* 
ius 

kultūros ekologija ir senų 

p buvo iš tikrųjų7* 
ta, Algis Mickūnaa, Bita 
ia, Albinas Kuncevičius, 

• - : • f ; < ' . * - • . 

ima (II V. Urbonavičiaus 

n e s žiburys — meilės 
sevičiusir 

aUarioji kultūra-

Alnisus f. 80,10 vai. 

• mastymas ir populiarioji 

lamos tradidja Lietuvoje: 

no galia: tarp išlaisvinto . 

7-8 

ietuvoja*. Dalyvauja 
Malūkaa, Marijus 

pjeses „Hamletas ir kiti* 
LTOOS teatro aktoriai, 

Bmmmm „Video ba 
ravičrat*.aOvaL 

tmairkUii 

Vimiaosg.80.10vaL 

m\ 
Knenyoa 
Basi '- - j - ** -
imas (.pasauno 
gmdramoaa)* 

Atadįs: tapti ar tapti". 
Narušyte, 

ičiua. 

irio 

s Anykščiuose, prašome re-
>g.5)tel.22 3g98,faka.22 
18 vai. 


