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Modernaus meno burtai 

Neseniai ir mes išgyvenome 
kelias kultūringas ir pakilaus 
džiaugsmo dienas. Ir beveik 
visi (ligi kūdikių imtinai) su
gužėjo i meno parodą. Pama
tyti ne bet kokį meną, o tą 
neapčiuopiamą. Atsajų, kaip 
dabar įprasta vadinti. Žodžiu 
— paties moderniškiausio. 

Kažkada spaudoje buvome 
skaitę apie pustrečių metų 
amžiaus dailininko atsajinę 
parodą. Stebėjomės. Iš kur 
tam, vos tik iš vystyklų išlin
dusiam, margapilviui, talen
tas atsirado? Ir dargi moder
nus: abstraktiems, nekasdie
niams dalykams! 

Bėdulis, atsimenu, tada ir 
sako: „Anava, kaip tas tale-
tingas geltonsnapis skuba gy
venti. Palauktų, bent kol ūsų 
daigai ims apsireikšti. Kol ta
lentas bent patyrimu apžels. 
O dabar — toks ten ir me
nas...Tikriausiai tik pentar-
dos kiaušinio lukštas!" 

Ir tu man šitaipos pasitai
kyk! Netrukus po to nuos
prendžio atsiranda pas mus 
toks jau barzdotas talentas. Ir 
čia pat, mūsų panosėje, išs
tato viešumon savo kūrinius. 

Anądien man skambina bi
čiulis Bėdulis: 

— Ar kartais neketini pa
kelt sparnų į parodą? — Ir 
aiškina visas jam žinomas 
smulkmenas. — Girdi, rengia 
ją iš kažkur atvykęs praša
laitis menininkas. Žinoma, su 
bendruomeninių organizacijų 
pagalba. O pats, žinotumei, 
toks jau pasišiaušės ir barzdo
tas — tikrais neeiliniais gabu
mais apžėlęs... 

Bėdulis — ne melagis. Kul
tūringas ir šviesus, žmogus. Ir 
ne šviečianti plikė, didingai 
nusitiesusi išmintimi į pat pa
kaušį, daro jį kultūringu, bet 
toji maloni dvasios šiluma, 
kuri sruvena iš jo žemaitiškos 
sielos. Pažįstu jį seniai. Dide
lis poezijos gerbėjas-. Kai nus-
riaubia keletą „pirščiukų" — 
įkvėpimo potvynis prasiver
žia. Tamošių Bekepurį užsi
merkęs visą ištisai išpleškina. 
Ir žmona inteligentė — didelė 
meno ir muzikos mecenatė. 

O aš pats — skaitau miste
rijas. Mėgstu paslaptingas žu
dynių istorijas televizijoje. 
Dievinu Edgar Alan Poe. Ko
dėl, manau, sau neleisti turėti 

Balys Auginąs 
Humoreska 

malonumą? Užeiti ir man į 
abstraktinio meno parodą pa
dilginti nervų? 

Ir atskambinu Bėduliui sa
vo sutikimą. 

Mus pasitinka nekasdie
niškai išsipusčiusios sienos, 
mirguliuojančios įvairiaspal
vėm dėmėm. Tarsi kas būtų 
nerūpestingai paliejęs dažus. 
Parodos tvarkytojai sudarė 
kiek gerėlesnį vaizdą. Saky
tume, išauklėtų, orių asme
nybių įspūdį: mandagiai ant 
pirštų galų stypčipdami, jie 
man priminė angliškuose fil
muose matytus kadrus. 

Ir kai mano bičiulis neatsar
giai, nors ir labai nuoširdžiai, 
nusičiaudi — visi lankytojai, 
sopulio pilnais veidais, atsisu
ka į jį, neabejotinu papeikimo 
žvilgsniu. 

O nuosava žmona, kuri turi 
nepaprastai didelį talentą ne
prašyta viešai reikšti savo 
nuomonę, ir šį kartą nesusi
laiko, nepateikdama šilto pri
tarimo: 

— Eik jau, Albinai! Nebūk 
meška. Visi, kaip stabo iš
tikti, žiopso į mus. Nagi, ar tu 
jau atpratai, kaip geroj me
niškoj draugijoj elgtis? Juk 
galėjai bemaž visą meną nuo 
sienų nupūsti! 

Tačiau mano bičiulio taip 
greit nenuginkluosite! Ne iš 
tų silpnučių jisai! 

— Va, Inute, tu geriau pa
žiūrėk į tas pakabintas kelnes 
ant sienos... 

— Kokias kelnes? — mudu 
su Albino pačiuke budriai 
įtempiame akis. 

— Gi, va, aiškiai nupieštos 
kelnes. Ir dar naujai suglais
tytos — durdamas rodomuoju 
į pakabintą meno kūrinį pa
aiškina bičiulis. 

Iš tikrųjų — iš pirmo žvilgs
nio kažkas panašaus sušmė-
kščioja akyse. Lyg ir primena 
kelnes. 

Betgi Albino žmona suabejo
ja: 

— Kažin jau... Tik negali 
būti... — Netiki ji. — Negi 
toks garsus dailininkas pieštų 
paprastas kelnes? Juk čia ne 
realistinė paroda, o abstrakci-
nio meno. Vadinasi, nekas
dieniškus dalykus išvysime. 

Ir ponia suraukia savo pai-
sytinius antakius. Stengiasi 
atspėti paveikslo idėją. 

U dail. Juozo Bagdono kūrybo*. 

O Albinas, užsispyrusio že
maičio kruopštumu, ir šiaip 
galvą kreipia, ir taip. Ir iš 
apačios pasilenkęs į paveikslą 
pasižiūri: 

— Gal tos kelnės ir nekas
dieniškos, velns žin. Petnešų 
ir diržo nematau. 0 gal tai 
golfo kelnės, a? Kaip manai? 

Ir apjuosęs nosį akiniais, 
pasineria aiškintis į katalogą. 
Ieško kelnių pavadinimo. 

— Kooo-mpoo-ziici-ja, — 
švelniu subtilumu, nudžiugęs 
išslebizavoja. 

— Matai, ne kelnes, — pra
džiunga ir mūsų ponia. 

— Na, bet sakyk tu man, 
kas gi čia iš tikrųjų būtų? — 
vis dar neatsikvošėdamas Al
binas kreipiasi į mane. 

Bet ir aš pats nesuvokiu, 
kaip iš tų meniškų džiunglių 
išbristi. 

— Aišku kas, — sakau, — 
gi parašyta: kompozicija. 

Tik poniai viskas, atrodo, 
paprasta. 

Na, žinoma, čia kompozici
ja. Ek, jūs, neišmanėliai. Ir 
kaip originalu dargi. Kokie 
šešėliai. Ir atšešėliai. Origi
nalus temos pasirinkimas! Sa
vitas formų traktavimas. 

0 Albino veido išraiška, 
kaip praskydusio kiaušinio. 

— Aaa? Negi tau, Inute, aiš
ku?— stebisi jis. 

Nustembu ir aš: 
— Ponia, meną išguldote 

kaip žinovė! Taip ir jauti me
no kritiko pastabumą! Mums, 
vyrams, čia kelnės vaidenasi, 
o tamstai ir forma, ir atliki
mas, ir tematika pro jas švyti. 

Bėdulienės skruostuose 
blyksteli žaros. 

— Matote, — ji kukliai pri
sipažįsta, — aš visada skai
tau meno parodų aprašymus 
ir įvertinimus. Taip ir įsigyja
mas meno skonio pajautimas. 

Slenkame pasieniais toliau. 
Bėdulis jau nebebado pirštais 
paveikslų. Atidavęs katalogą 
žmonai, leidžia pirma jai at
pažinti paveikslus. Pasirodo, 
be katalogo šitame abstrakti
niame atsajizme žmogus esi 
visiškai be galvos. Prašleivo-
tum ir pro savo tikro tėvo por
tretą jo neatpažinęs' 

0 mūsų kritikė, matau, ne 
pėsčia. Pirma žvilgt į katalo
gą, tik paskui, — radusi pa
veikslo numerį ir pavadinimą, 
dėsto savo išmintį. 

— Štai, keturiasdešimt pir
mas... Aha, štai lis. „Užbur
tam miške". Žiūrėkite kokios 
dieviškos, skaidrios spalvos. 
Tai ne paveikslas, sakyčiau, o 
kerai. Meno magija. 

Kantriai išklausęs, Albinas 
pūkšdamas kimba ui savosios 
žodžių: 

— Inute, kad tu irgi. Gi čia 
jokio miško nėra. Tik dėmių 
prišlakstyta. Lyg kas rašalą 
botų paliejęs. Ir ištaškęs vi
sur. Atsimenu, kartą panašiai 
ir su manim nutiko mokyk
loje. Paliejau ant savo ra
šomojo. Ir žinau, kas išėjo9 

Nagi, kiškis. 
Mūsų vadovė užsiliepsnojo 

rūstumu: 
— Aš negaliu suprasti, kokie 

jus realistai! Ligi pat nuogiau-
sio stuburkaulio! Jokio poe
tiško nusiteikimo, fantazijos — 
ne kruopelytės! Argi bereikia 

Medžių pinklės. Nuotr. V. Kelero 

čia miško, jei pats susidarai 
miško nuotaiką? 

Bet Albinas ima kaisti. Jis 
mėgsta nuoširdžiais žodžiais 
pasisvaidyti. Įrodyti savo že
maitišką teisybę. 

— Nieko tu, Inute, nežinai. 
Tu gi mieste užaugusi. Jei 
nėra medžių, tai koks tau gali 
būti miškas? AŠ čia padoraus 
skynimo nesudaryčiau. 

— Dėl to. kad tu ne menin-
kas — stengiasi priblokšti gy
venimo draugė. — O iš kur tu 
ištraukei, kad jis užburtas, o 
ne degantis? Juk čia pakan
kamai ugnies! Raudonų taškų 
ir rutuliukų iki valiai pripeizo-
ta. Man tai jau, ponuliuk, 
prašau aiškiai taškyti. Jei nu
piešta antis — tai matau, kad 
antis. O ne koks kralikas, sa
kykim. Ir dar užburtas. 

Apie mus suplūsta ir dau
giau liaudies. Matyt, išgirdę 
ponios aiškinimus ir kais
tančius meno debatus. Žinia, 
kiekvienam smalsu išgirsti 
žinovo nuomonę. Glaustis prie 
nusimanančio skverno ir 
įsikibus jo laikytis. Na, o juk 
nedaug dar kas nutuokia apie 
dar visai nežinomą naująjį 
meną. 

Matau, Bėdulio žmonelės 
skrybėlaite virstelėjo ant de
šinio šono. Na, manau sau, 
laikykimės — bus audra! 
Tačiau ji tebegyvena taikingo 
meno koegzistencija. 

Atsidustu. Kaip gražu, kai 
žmonės meną skaito, kaip at
verstą knygą! 

— Ir iš kur tiek vaizduotės 
pas ponią? Atrodo, kad 
tamstai šis atsajusis menas 
nėra per kiečiausias riešutas? 
Ak, meno paslaptys tamstai 
tik gryni niekai! — Šūkteliu, 
entuziazmo bangos užpiltas. 

— Ak. ponai, — pakele 
mūsų aišk.ntoja savo rankute 
su tviskančių deimantų žie
dais, — prie meno reikia eiti 
atvira širiimi. palaipsniui jį 
pažinti, stengtis išgyventi kar
tu su da:. ninku, pajusti, ka 
kūrėjas jautė kurdamas... 

N'uo kūrybinio darbo mus 
šiurkščiau-iai nutraukia iš

gąstingas'vaiko klyksmas. 
— Girdi, Albinai? — Sakau, 

— prisimeni tą pustrečio pa
vasario kūrėją? Gal ir iš čia 
atvestų kūdikių koks genijus 
ant motinos krūtinės klykia, 
keldamas protestą, išvydęs 
kūrybos išniekinimą... Pro 
mus iš kitos pusės praskuba 
Pleškaičiai su kūdikiu ant 
rankų. 

— Tai kurgi taip skubiai 
iriatės? — Užkalbina sveikin
damasis Albinas. 

— Norim pasiteirauti pa
veikslo kainos. 

— Pirkit, pirkit bus aplais
tymo! Kurį? — Albinas smal
sumo paraką padega. 

— Anoj salėj — sako Pleš-
kaitienė, — penkiasdešimt 
pirmuoju numeriu pažymėtas. 
Žinotumėt, vaikas vis toks 
neramus, toks neramus... Ir 
unkštė vis, kaprizingas... Tik 
priėjome prie ano paveikslo... 
Kaip jis pavadintas, Mikuti? 

— „Slibinų kova", — atsakė 
liepsnojančiom akim vyras. 

— Nesuprantu, — įsiterpiau 
pokalbin, tokį baisų paveikslą 
ir norite pirkti! 

— Tikrai baisus. Ir nepa
prastas. Vaikas iš karto nusto
jo kniurkti. Toks geras pasi
darė, kaip katiniukas. Einam 
prie kito — vėl vargonus palei
do. Grįžtam atgal — tyliai 
man galvą ant krūtinės 
padėjo. Kad nors murkt! Čia 
man ir kilo mintis. Esu gi bu
vęs pedagogas ir žinau, kad 

menas yra — anot Foersterio 
— geriausia auklėjimo prie
monė. Taigi ir nutarėm pirkti, 
kad būtų vaiką kuo pagąs
dinti. Gi negali vaiko mušti, 
taigi čia menas bus vietoj 
diržiuko, taip sakant.. Bet at
siprašome, skubame, kad kas 
susigundęs pirma mūsų to 
šedevriuko nenupirktų... 

Ir pakniopstom linktelėję, 
prasmego minioj. 

Mudu su Bėduliu taip ir li
kome bežadžiai. — Ir kūdi
kius, žalčiai, atsigabeno, — at
sikvošėjęs niršta Albinas. Pa
tys nesuprantam to užburto 
meno, tai kam dar mažutėlius 
į nuomarį varyti! 

Apsukam dar vieną ratą per 
kupinas meno menes. Sten
giamės pagauti „daiktų dva
sią". Vėl apžiūrinėjam visus 
paveikslus. Rūpestingai. Visas 
dėmes, figūras, brūkšnius, su
tepimus, apšlakstymus, tep
tukų nuvalymus, vingių vin
gius. Visus tuos paslaptingus 
velniaženklius, anot Albino. 
Ieškome meno, tarsi vidur
amžių alchemikai. Tik jie 
ieškojo to paslaptingojo „filo
sofinio akmens", o mes 
ieškome ir iš paskutiniųjų 
stengiamės surasti „filosofinę 
meno tiesą". 

Ir keista — juo daugiau 
trokštame perprasti meną, tuo 
labiau jis mums grimsta į 
miglas. Pagaliau ir prakaitas 
ima sunktis. 

— Jau mano kailis sušlapo 
nuo to akių monijimo, nuo vi
sos tos mistikos, — sudejuoja 
Bėdulis su tokia liūdna iš
raiška veide. Net man jo pa
gailo. Ir dairosi žmonos. 

Ją surandam susitaršiusiu 
kuodu. Bemosikuojančią, su
plukusią ir dar tebaiškinančią 
tamsiai liaudžiai. Tokiai pat, 
kaip mudu. 

— Ir todėl, kai žiūrime į šį 
naująjį meną, nenorom pakyla 
dvasia. Jis verčia mus kentėti, 
nes tose neatpažintose for
mose gyvena menininko siela, 
negyvos formos tragiškai pra
byla į mus... 

Akiniuotas visuomenės vir
šūnių atstovas nemandagiai ir 
karingai stukteli mus alkūne. 
Jis vedasi barzdotą jaunuolį. 
— Dėmesio, gerbiamieji. Leis
kite jums pristatyti mūsų ge
nialųjį. Gal maestro malo
nėkite keletą meniškų žodžių? 

Dailininkas kukliai barzdoje 
paslepia šypseną. 

— Koks mano kūrinys 
tamstoms geriausiai patinka? 
— susikišdamas rankas į kiše
nes, prasižergęs klausia. 

Mudviejų nuostabai, Albino 
kritikė staiga už visą minią 
pasiaukoja, nelyginant kokia 
solistė, skambančiu varpeliu 
maloniai pakutena menininko 
paširdį: 

— Štai, mielas dailininke. 
kūrinys, kuris verčia mane. ir. 

Camto* Natiurmortas. Nuotr. Elton 

manau, visus čia esančius, 
išgyventi aibę jaudinančių 
minčių. Visą skalę jausmų. 
Sukrečia sielą ir atskleidžia 
kūrėjo turtingą v;daus pa
saulį. Štai jūsų „Vakaras". 
Rausva deganti žemė. Tamsus 
dangus. Medžių ištiestos ran
kos. Maldaujančios... 

Tą akimirką įvyksta kažkas 
šiurpiai nemeniška. Dailinin
kas parausta. Žengia ata
tupstas nuo savo paveikslo. 
„Negi. kaip tam liaudies pa
sakų katinui būtų kopūstlapis 
ant uodegos užkritęs0" — Dū-
moju sau nesusigaudydamas. 
G dailininkas puola vėl atgal 
prie paveikslo. 

— Griūna menas — ne ki
taip, šnibžda man į ausį Albi
nas. 

— Kuris asilas pakabino, 
išdrįsęs išniekinti mano kūri
nį? Įžūlumas'. Pakabinti ap
verstą? 

Mus, paprastus mirtinguo
sius, prislėgė klaiki tyla. Va
dinas, ne juokais menas aukš
tyn kojom sėstelėjo! 

Ir atvertęs atgal paveikslą, 
barzdotas kūrėjas piktokai tarė: 

— Kas jums sake, ponia, 
kad žemė dega? Aš čia pavaiz
davau jūrą. Ir ne dangus, bet 
pragaras. Ir ne medžiai, o mi
rusių šešėliai. Kenčiančios 
dvasios, vadinasi. 

— Bet... bet, dailininke, — 
mikčiojo suglumusi mūsų 
meno žinovė, — kataloge pa
sakyta aiškiai, kad tai „Va
karas"... 

Dailininkas plėšte išplėšia iš 
jos rankų katalogą. 

— Melas! Visur klaidos ir 
nerūpestingumas! Aiški klai
da. Korektūros, ponai, šis 
mano kūrinys vadinasi „Vėli
nės pragare". 

Žvilgteriu į akiniuotą visuo
menės viršūnę, kurio neatsa
kinga veikla klaidina liaudį. 
Tai jo čia privelta tiek orga
nizacinių nesusipratimų! O jis 
stovi nejudrus, pilkšvai bal
tas, tarsi nulietas stulpas. Jei
gu būčiau menininkas — pa
sakyčiau — kaip „obeliskas". 

Albino žmona — nebūtų Bė-
duliene. Kai reikia — ji geba 
panaudoti tą „moterišką šeš
tąjį jausmą". Iš kiekvienos 
bėdos ji išsisuka. 

— O gal geriau pavadin
tume „Vėlinių vakaras pra
gare"? Kaip manote0 Ir skam
ba poetiškiau. Ir čia yra 
užtenkamai vakaro žarų — 
štai, rusva spalva. Ir to vai
duokliško pilkumo. Ir štai. 
dervos tamsumo. Ir kenčiančio 
kontrasto, išsiliejančio gedu
lingu liūdnumu. 

I apstulbusio dailininko 
barzdą ima grįžti gyvybė. Ir 
jis iškilmingai viešai paskel
bia: 

— Ponios prašomas, sutinku 
šį kūrinį pavadinti „Vėlinių 
vakaras pragare"... 

Tai buvo ištarta tokiu genia
liu balsu, tartum dailininkas 
būtų padaręs didžiausią pa
slaugą visai lietuviškai di
džiajai bendruomenei. 

— Jdomu. ką ponia pasa
kytų apie mano paskutinį 
kūrini .Atomiškąją Madoną"? 

Ir pilnas kūrybinio 
veržlumo, dailininkas iš pat 
mirtingos minios panoses pa
veržęs mūsų vienintelį meno 
švyturį, nusiveda Albino mo
terį antrojon pusėn — į kitą 
menę. prie kito savo genialaus 
kūrinio. 

O mudu su Bėduliu taip ir 
paliekame už abstraktinio 
meno ribų... 
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Aptariant prof. A. Damušio knyga M. Mažvydo bibliotekoje Vilniuje. Iš kairės: „Dienovidžio" redak
torė A. Žemaitytė, Pasaulio lietuvių bendruomenės atstovas Lietuvoje G. Žemkalnis, prof. A. Darnu
sis ir J. Damušienė. Nuotr. Algimanto Žpfciūno 

suomenei, poli::kams susi
pažinti su Lietuvos laisvės 
kovomis. Be to, Vakaruose gy
venantis išeivijos jaunimas, 
geriau skaitantis anglų kalba, 
tegul susipažįsta su skaudžia 
Lietuvos istorija, lietuvių pasi
priešinimu okupantams. V. 
Majauskas sakė. kad visiems 
savo vaikams jis nupirkęs po 
A Damušio kr.ygą. O G. 
Žemkalnis, elektroniniu paštu 
gavęs Indonezijoje gyvenan
čios dukraites pageidavimą 
atsiųsti anglų kalba išleistos 
literatūros apie Lietuvą ir jos 
istoriją, tuoj pasiuntęs A. 
Damušio knygą. Turėdama ją, 
dukraitė žada su Lietuva ir 
jos istorija supažindinti savo 
bendraamžius Indonezijoje. 

Knygos sutiktuvėse ne iš 
vieno kalbėjusio išgirdau pa
siūlymą išversti į lietuvių 

Adolfo Damušio knygos 
sutiktuvės Vilniuje 

Algimantas A. Naujokaitis 
Lietuvą pasiekė keli 

ryšuliai Į Laisvę fondo ir Lie
tuvių fondo paremtos, Či
kagoje anglų kalba išleistos, 
prof. Adolfo Damušio knygos 
Lithuania Against Soviet and 
Naei Aggression. Vilniuje, 
Martyno Mažvydo bibliote
koje, įvyko šios knygos sutik
tuvės. Be paties autoriaus ir jo 
žmonos Jadvygos, susirinko 
gausus būrys vilniečių — pasi
priešinimo prieš sovietinę ir 
nacistinę okupaciją dalyvių, 
istorikų, kultūrininkų, net 
Seimo narių. Mačiau nemažą 
būrelį Vilniuje besisvečiuo
jančių užsienio lietuvių, tarp 
jų A. Damušio bendražygius, 
frontininkus — Stasį Džiugą, 
Vytautą Majauską. 

Supažindindamas . su prof. 
A. Damušio knyga, Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės atsto
vas • Gabrielis Žemkalnis 
pabrėžė,' kad tai kondensuota 
dviejų okupacijų laikotarpio 
Lietuvos istorija. 

— Knyga parašyta įdomiai 
ir patraukliai, joje pateikta 
daug mažai žinomų arba visai 
nežinomų to laikotarpio reiš
kinių ir faktų. Mat pats auto
rius buvo tų įvykių dalyvis ir 
liudininkas, — kalbėjo J. 
Žemkalnis. Pradėjęs skaityti 
knygą, jos nepadėjau, kol ne
baigiau. Iki tol galvojau, kad 
daug žinau apie vokiečių oku
pacijos laikotarpį, bet perskai
tęs įsitikinau, jog žinojau gana 
mažai. 

G. Žemkalnis sakė. kad au
torius surado ir į knygą įdėjo 
daug retos archyvinės medžia
gos, atskleidžiančios ne tik 
1941 m. birželio sukilimo ren
gimo ir įvykdymo aplinkybes, 
bet ir apie antrąją sovietinę 
okupaciją, pokario partizanų 
kovas. Iš knygos G. Žemkalnis 
pirmą kartą sužinojo apie par

tizanų gretose .kovojusį ir 
žuvusį poetą Mamertą Indri-
liūną. Ryškiai parodyta, kad 
vyskupas Vincentas Brizgys 
nacių okupacijos metais pa
smerkė žydų genocidą, todėl 
nepagrįsti kaltinimai Lietuvos 
Katalikų Bažnyčiai, esąjį apie 
tai tylėjusi. G. Žemkalnio nuo
mone, prof. A. Damušio kny
goje atskleisti faktai rodo, kad 
Lietuvos Katalikų Bažnyčiai 
nėra ko atsiprašyti už pasy
vumą nacių inspiruotam 
žydų genocidui. 

G. Žemkalnis pažymėjo, kad 
knygoje įdėti svarbūs priedai 
— Kauno sukilime žuvusių 
169 sukilėlių sąrašas, daug 
kraupios, žiaurios statistikos 
apie bolševikų vykdytą lietu
vių tautos genocidą, apie re
zistenciją antrosios sovietinės 
okupacijos laikotarpiu. Kny
goje išspausdintose nuotrau
kose — daug nežinomų 1941 
m. sukilimo didvyrių, Rusijoje. 
Gorkio kalėjime, sušaudytų 
aktyvistų štabo narių. 

Apie knygą kalbėjo Old Do
minion University studijuo
janti Dovilė Budrytė, dabar 
rašanti disertaciją apie sovie
tines deportacijas okupuotose 
Baltijos valstybėse. Profeso
riai jai patarė naudotis prof. 
A. Damušio knyga ir kitais 
šaltiniais. 

— Profesoriaus Damušio 
knyga paskatino mane dar 
kartą apmąstyti skaudžius 
Lietuvos istorijos įvykius, — sa
kė D. Budrytė. Išvydau lietu
vius, ne tik kenčiančius, varg
stančius, negandų prispaus
tus, bet ir sugebančius pa
sipriešinti okupantams, nere
tai sugebančius išlaikyti savi
garbą ir žmogiškąjį orumą. 

D. Budrytės nuomone, Šian
dien Lietuvos jaunimui, brę
stančiam nepriklausomoje 

Lietuvoje, darosi sunku su
prasti, ką reiškia gyventi oku
puotoje šalyje. Ne vienam jau
nuoliui retkarčiais netgi kaž
kaip nepatogu klausytis trem
tinių bei kitų kankinių. Esą, 
tai neįdomu, ima atrodyti j au 
nebeaktualu, pasenę, nemo
dernu. 

— Suprantamai, aiškiai, ar
gumentuotai, pasiremdamas 
dokumentais iš Amerikos na
cionalinio archyvo bei gestapo 
archyvo Liudvvigsburge, prof. 
Darnusis įrodo, jog nacių ir so
vietų okupacijų pamiršti tik
rai nevalia, — tęsė D. Budrytė. 
— Knyga prabyla apie Bir
želio sukilimą, nacių ir sovietų 
kolonizacinius planus bei pas
tangas iškraipyti istorinius 
faktus, pateikti savas inter
pretacijas, kurios neretai už 
gryną pinigą priimamos už
sienio istorikų bei politologų. 
Pasak D. Budrytės, šiomis 
temomis nepriklausomoje Lie
tuvoje bei už jos ribų karštai 
diskutuojama, tačiau objekty
vių, išsamių istorinių mono
grafijų šia tema tikrai nėra 
daug. Ši knyga — viena iš 
pirmųjų. Joje nėra neargu
mentuotų, rėksmingų bei ka
tegoriškų vertinimų, nevyku
sių apibendrinimų. Tai sėk
minga autoriaus patirties ir 
įdomios istorinės argumenta
cijos sintezė. 

Jaunimą knyga sudomins 
ne tik kaip išsamus aukštųjų 
mokyklų istorijos vadovėlis ar 
geras šaltinis referatams bei 
rašiniams, sakė D. Budrytė. 
Net į tuos, kurie visai nesido
mi istorija, prof. A. Damušio 
knyga patrauks gyvu, nepa
gražintu Lietuvių Aktyvistų 
Fronto veiklos aprašymu ar 
atminties atgaivinimu apie 
pasipriešinimą prievartai. 

I r G. Žemkalnis, ir iš Flori
dos atvykęs frontininkas-
aktyvistas V. Majauskas ibei 
kiti kalbėjusieji pasidžiaugė, 
kad ši knyga išleista anglų 
kalba. Tai padės užsienio vi-

FOTOMESJNINKO 
A. SUTKAUS SUKAKTIS 

Fotomenininkų sąjungos 
įkūrėjas Antanas Sutkus 
birželio 27 d. šventė savo 60-
metį. Šiai sukakčiai Vilniaus 
fotografijos galerijoje penkta
dienį atidaryta žymaus Lietu
vos fotomenininko jubiliejinė 
nuotraukų paroda. 
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Fotomeninkų sąjungos įkūrėja* 
Antanas Sutkus birželio 27 die
ną švenčia savo 60-meti. Šiai su
kakčiai paminėti Vilniaus foto
grafijos galerijoje birielio 25-
ąja atidaryta žymaus Lietuvos 
fotomeninko paroda. 

Nuotr. Eltos 

Istoriko vilniečio A. Liekio (kairėje) rankose - prof. A Damušio knyga. Nuotr. Algimanto Ž.iiūno 

A. Sutkus gimė 1939 m. 
Kauno rajone. Vilniaus uni
versitete studijavo rusų kalbą 
ir žurnalistiką. Dirbo Lite
ratūros ir meno savaitraštyje, 
Tarybinės moters žurnale, 
buvo fotografijos meno draugi
jos organizacinio komiteto, 
vėliau — šios draugijos prezi
diumo pirmininkas, 1988-1990 
m. — Lietuvos fotomenininkų 
sąjungos valdybos pirminin
kas. 1990 m. A. Sutkus apdo
vanotas valstybine premija. 

Išleistos fotomenininko kny
gos-albumai: Vilniaus šiokia
dieniai, Šalis ta Lietuva vadi
nas (abu su Romualdu Ra
kausku), Senojo Vilniaus frag
mentai, Lazdynai, Tėviškės 
laukų spalvo?, Lietuva iš 
paukščio skn.iliio, Neringa, 
Lietuva ir kiti 1969-1994 m. 
A. Sutkus surengė 12 persona
linių parodų ne tik Lietuvoje, 
bet ir Slovakijoje, Jugoslavi
joje, Bulgarijoje, Vokietijoje, 
Suomijoje, Švedijoje, JAV, 
pelne garbingu apdovanojimų. 

Jubiliejinėje fotomenininko 
parodoje, be k;tų darbų, yra ir 
didžiausias jo kūrybos ciklas 
Lietuvos žmones. J ame — pa
žįstami kaimiečiai, žymiausi 
šalies menininkai, išeivijos eli
tas, išsigelbėję Lietuvos žydai. 

Parodos air >nus savo ta
lentą apibrėžia kaip Dievo do
vaną: „Neturi:, išankstinio nu
sistatymo, ka.p reikia foto-
grafuoti. — ta. intuicija. Kar
tais ji gal nuveda ir klaidingu 
taku. Aš n-r-kada negaliu 
paaiškinti, kas lemia mano 
pasirinkimą, bet fotografijos 
nemoku sugalvoti"-

< El ta • 

kalbą, kad su joje išdėstytu 
mažiau žinomų ir nepakanka
mai išnagrinėtų Lietuvos isto
rijos tarpsniu susipažintų ir 
Lietuvos jaunimas, juo labiau, 
kad sovietijos iškreipta istori
ja dar ir šiandien jį tebeklaidi-
na. G. Žemkalnis net siūlė 
knygą įtraukti į vidurinių mo
kyklų istorijos kursą. Šiuos ir 
kitokius pasiūlymus parėmė 
aptarime dalyvavęs Tautinių 
mažumų departamento direk
torius R. Motuzą. 

Pabaigoje į susirinkusiųjų 
klausimus atsakydamas kny
gos autorius prof. A. Darnusis 
sakė, jog apie tą laikotarpį 
norėtų parašyti atsiminimus. 
Kai kuriuos fragmentus j au 
rašąs. 

Ginkluotas Birželio sukili
mas — tai natūralus ir tei
sėtas lietuvių tautos išsi
laisvinimo etapas. Jo metu su
daryta Laikinoji Lietuvos vy
riausybė suvaidino labai svar
bų vaidmenį šiame Lietuvos 
išsilaisvinimo nuo okupantų 
etape. Birželio 23-ioji turi būti 
minima tarp svarbiausių Tau
tai ir Valstybei dienų." 

A. VAIČIULAIČIO 
PREMIJOS LAUREATAS 

Trečiuoju rašytojo Antano 
Vaičiulaičio premijos laureatu 
tapo prozininkas Rimantas 
Šavelis. Premija už apsakymą 
Tamarikso žydėjimas laurea
tui įteikta birželio 25 d. Lietu
vos menininkų rūmuose su
rengtame A. Vaičiulaičio at
minimo vakare. 

Išeivijos prozininko, lite
ratūros tyrinėtojo, vertėjo A. 
Vaičiulaičio (1906-1992) pre
miją yra įsteigusi jo našlė Joa
ną Vaičiulaitienė. Novelių rin
kinių Vakaras sargo namely, 
Vidudienis kaimo smuklėj, 
Kur bakūžė samanota, Vidur
naktis prie Šeimenos, kitų 
kūrinių autoriaus vardu pava
dinta premija skiriama kas 
dveji metai. Pirmąkart šis ap
dovanojimas paskirtas rašy
tojui Romualdui Granauskui 
už novelę Su peteliške ant 
lūpų. Antruoju A. Vaičiulaičio 
premijos laureatu 1997 me
tais tapo prozininkas Juozas 
Aputis, apdovanotas už novelę 
Pro memoria. 

Vakaro Lietuvos menininkų 
rūmuose metu prisiminimais 
dalijosi A. Vaičiulaičio našlė J . 
Vaičiulaitienė, rašytojo kraš
tietis ir draugas poetas Kazys 
Bradūnas. Kalbėjo prozininkai 
Vytautas Martinkus, Danie
lius Mušinskas, Juozas Apu
tis. Griežė Šv. Kristoforo or
kestro styginių kvartetas. Va
karą vedė Uteratūrus kritikas 
Valentinas Sventickas. Pagal 
susiklosčiusią tradiciją, apdo
vanojimo iškilmėse pasakytą 
laureato kalbą išspausdins 
Metų žurnalas. (Elta; 
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Rašytojas, dramaturgas Algirdas Landsbergis. 

Su nuoširdžiais 
•m • -m , • • m f linkėjimais! 

Š.m. birželio 23 d. vienas 
žymiųjų lietuvių tautos pro
zininkų, d ramaturgų , vertėjų, 
antologijų redaktorių — Algir
das Landsbergis — peržengė 
savo 75 metų amžiaus 
slenkstį. Draugas, ypač jo šeš
tadieninis priedas, didžiuojasi 
ir džiaugiasi, t u rėdamas šį ta
lentingą rašytoją savo dažnų 
bendradarbių eilėse. 

Algirdo Landsbergio gyveni
mo kelias prasidėjo 1924 m. 
birželio 23 d. Kybartuose, 
vingiavo per pokario lietuvių 
pabėgėlių stovyklas Wiesba-
dene, Kasselyje (Vokietijoje), 
pagaliau atvedė per Atlantą į 
JAV ir sustojo ryt inėse valsti
jose — Brooklyne, New Yorke. 
Tačiau A. Landsbergis nebuvo 
tik gyvenimo šalikelėse besi
keičiančių vaizdų stebėtojas 
Jo ta lentas kū rė savitą pa
saulį ir p ra tur t ino lietuvių 
l i teratūrą vert ingais dramos 
ir beletristikos veikalais, j au 
nekalbant apie dažnus straip
snius lietuvių i r anglų kalba, 
buvo redakcijų kolegijų narys, 
enciklopedijų bendradarbis, 
antologijų redaktorius ( 1962 
m. redagavo lietuvių poezijos 
antologiją The Green Oak, 
1964 m. lietuvių liaudies 
dainų antologiją The Green 
Linden). 

Iš A. Landsbergio dramų 
bene geriausiai žinoma yra 
Penki stulpai turgaus aihti'je., 
premijuota 1957 m., išversta į 

anglų kalbą {Five Posts in the 
Market Place), išspausdinta 
1968 m., vaidinta amerikiečių 
teatruose ir televizijoje, daug 
kartų pastatyta ir lietuviams 
žiūrovams. Dramos tema — 
šiurpus partizanų kovų frag
mentas . Tai jokiu būdu nebu
vo vienintelė sėkminga A. 
Landsbergio drama — ta rp 
kitų dar pažySnėtina Vėjas 
gluosniuose, gluosniai vėjuje 
apie šv. Kazimierą (1973), 

Vaikai gintaro rūmuose 
(1985), Paskutinis piknikas 
(1978), taip pat parašė keletą 
kitų, t a rp jų ir linksmesnio' 
žanro. 

Iš beletristikos kūrinių tiek 
savo modernistiniu stiliumi, 
tiek dramatiško veiksmo ei
ga, išsiskiria romanas Kelionė 
(1954), laimėjęs Draugo roma
no konkursą. Knyga tuo metu 
pripažinta tinkama kandidate 
į geriausių lietuviškų romanų 
sąrašą. 

Tačiau ne šio trumpo straip
snelio tikslas kataloguoti Al
girdo Landsbergio kūrybos 
apraiškas, bet tik paveikinti jį 
deimantinės amžiaus sukak
ties proga ir linkėti dar daug 
kūrybingų metų, reprezentuo
j an t tai , ką užsienio lietuvių 
l i teratūra yra sukūrusi ge
riausio — tiek Lietuvos Rašy
tojų draugijoje, t iek PEN klu
be, kurių narys A. Landsber
gis yra. 

Trečiuoju rašytojo Antano VaiehrfsiMo premijos laureatu Upo prozininkas Rimantas Šavelis. Pre-^ 
mų« u i apsakymą „Tamarikso lydėjimas" laureatui i telks birielio 25-ąją Lietuvos menininku 
rūmuose surengtame A. Vaičiulaičio atminimo vakare. Iseirjjo* prozininko, literatūros tyrinėtojo, 
vertėjo A. Vaičiulaičio (1»06-19»2) premija yra įsteigusi jo ruMė Joana Vaičiulaitienė. Nuotr. Eltos 
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Leidiniai 
POETAS TEBEVAIKŠTO ŠVIESIAIS 

TAKAIS 
išleista 1978, antroji — 1981 
m.) buvo išverstas į anglų 
kalbą. Kairys dar išleido tris 
prozos veikalus: Pažadų dva
ras (1982), Kelionė į Vilnių 
(1983), Dulkių atspindžiai 
(1986). Bet pastaruoju metu 
jau senokai pasirodė nauja šio 
labai produktingo autoriaus 
knyga, tad buvo malonu sutik-
ti padą naujausią, išleistą 
šiais metais Kaune. Jos metri
koje pažymėta, kad „tai 99 ir 
100-sis žinomo išeivijos rašy
tojo Anatolijaus Kairio kūry
bos veikalai, kuriuose auto
rius pateikia naujų eilėraščių ir 
naujų minčių*. 

O minimi du veikalai dėl to, 
kad knyga susideda iš dviejų 
dalių — pirmojoje, pavadin
toje Šviesių dienų takais (106 
psl.), yra eilėraščiai, antrojoje 
— Auksinio miesto auksas — 
to paties vardo poema. Savo 
84-ojo gimtadienio proga 
(1998.08.28) A. Kairys sukūrė 
„Paskutinį eilėraštį", kuriuo 
ir užbaigia pirmąją knygos 
dalį. Eilėraštis skamba per
nelyg minorine gaida, kai į 
kelionę „iš šokių ir dainų 
puotos" autorius turi išeiti 
vienišas, nes svečiai: „Vienas 
kitas dar išbaigia taurę pasku
tinę f Ir išeina nepasakę sudie-
vu... 

Antrosios knygos poemoje 
autorius ieško auksinio le
gendų miesto, sutikdamas 
įvairias kliūtis, neleidžiančias 
pasiekti tikslo. Nepaisant 
nuoširdžių pastangų, jo ieš
kojimas lieka bergždžias, nes 
— kaip paprastai legendose — 
neįvykdė savo uždavinio, ne
atspėjo mįslės, todėl Auksinis 
miestas nepasiekiamas: Štai 
ir bausmė — turiu regėti tai, I 
Ką paveldėjau iš senelių ir 
tėvų; f Regėt, regėt, regėt re
gėti,/ Bet niekad niekada jų 
'neturėti. 

Anatolijus Kairys. Šviesių 
dienų takais I Auksinio miesto 
auksas. Eilėraščiai. Kaunas, 
1999 m. 

Anatolijus Kairys „dėvi 
daug kepurių* — jis ir poetas, 
ir beletristas, ir dramaturgas. 
Galbūt labiausiai užsienio lie
tuviams pažįstamas iš savo 
scenos veikalų, tttk dramų 
tiek lengvesnio *anro. Jo 
dramų siužetai .etuviški, 
sceniniai paveikslai gyvi, dia
logai kiek ištęsti, bet lengvai 
suvokiami. Autorius apie šį 
savo kūrybos žanro pobūdį 
taip sako: Mūsų gi didžiau
sias gėris, grožis ir tiesa — 
lietuvybė" (Draugas, 1974.05.-
25) . Štai tik kelių jo dramų 
pavadinimai: Palikimas, Ka
rūna, Vyskupo sodas, Diag
nozė, Viščiukų ūkis, Curricu-
lum vitae, Krikšto vanduo, 
Laisvės medis, Sidabrinė die
na ir daug kitų. Dauguma jų 
buvo vaidinta Čikagos, Los 
Angeles bei kitų užsienio lie
tuvių teatrų scenose. Kai ku
riems veikalams (pvz. Sida
brinė diena) parašyta origi
nali ar pritaikyta muzika. 

Pirmasis A. Kairio romanas 
Ištikimoji žolė išleistas 1971 
m. Dviejų dalių romanas Po 
Damoklo kardu (pirmoji dalis 
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Liepas S d. „Lietuvos pastas" \ apyvartą išleido nauja paMo 
ženkleli, skirtą pasaulines palto sąjungos ikftrisao 1M awtq jubi
liejui paminėti. Ženkleli sukorė daiL Antanas Ja 
išspausdino „Spindulio" spaustuve. Nuotr. Kitos 

LIETUVOS 
NUMIZMATIKOS 

ISTORIJA 

Dienos šviesą išvydo naujas 
albumas „Mažieji Lietuvos is
torijos paminklai", skirtas lie
tuviškų pinigų, medalių, Lie
tuvos Respublikos valstybinių 
žymenų istorijai. Jo leidybą 
parėmė Lietuvos Respublikos 
Prezidentūra. 

Pasak albumo sudarytojų, 
Nacionalinio Mikalojaus Kon
stantino Čiurlionio dailės mu
ziejaus numizmatikos sky
riaus darbuotojų, šiame sky
riuje sukauptas gausus kul
tūros istorijos paveldas. Tai 
beveik 200,000 eksponatų, ku
riuos nuo pat muziejaus įsi
kūrimo kaupė, saugojo ir ana
lizavo kelios muziejininkų 

kartos. Numizmatikos sky
riuje saugomas gausiausias 
pasaulyje Lietuvos Didžiosios 
Kunigakštystės monetų rin
kinys, žymiausi XIV amžiaus 
lietuviškų pinigų lobiai, XVI-
XX amžiaus medaliai, valsty
biniai garbės ženklai, patekę į 
muziejų 1940-aisiais, likvida
vus Prezidentūrą. 

Leidinio autoriai tikisi, kad 
pusantro tūkstančio egzem
pliorių tiražu išleistas albu
mas atkreips specialistų ir 
plačiosios visuomenės dėmesį, 
o pažintis su šia knyga ne tik 
praplės akiratį Lietuvos nu
mizmatikos, heraldikos, fale-
ristikos srityse, bet ir pakvies 
pamąstyti apie asmens ir val
stybės santyki, apie kiekvieno 
mūsų paliktą pėdsaką tautos 
istorijoje. (Elta) 

„LITERATŪROS LANKAI" — 
LIETUVOS SKAITYTOJAMS 

ANATOLIJUS KAIRYS 
MANĘS NĖRA 

Manęs nėra 
Manęs nebuvo 
Tik mano mintys 
šviesių dienų tarnaitės 
Poezijos lopšy 
Ritmingai supasi 

Aš panašus į bangą 
Be tikslo mušančią 
Žalius krantus 
Bevardės upės 
Gelmėj širdies 
Gelmių gelmėj 

Arba į linksmą vėją 
Myluojantį iš džiaugsmo 
Visus kas pakelėj 
Jis greit nurims 
Ir baigsis jo kilnus 
Užsiėmimas 

Aš savo vardo nežinau 
Savęs aš nejaučiu 
Aš gyvenu 
Eilėraščio žieduos 
Kaip amžinas 
Pavasaris 

ŠVENTOJI KELIONĖ 

I 

Dienų dienas keliavome, 
Naktų naktis ilsėjomės 
Prie jūros ar prie upės, 
Plačios kaip mūsų akys, 
Sraunios kaip troškuliai Širdies. 

Keliai siauri, akmuo ir žvyras, 
Ir klaidūs — nei pradžios, nei galo, 
Stovėk, dainuok ar verk — 
Toliau savęs nenukeliausi, 
Toliau nebūsi, kur esi. 

O smėlio daug, puraus ir lengvo, 
Juo vėjas žaidžia pats su savimi, 
Čia užpučia, čia nupučia akis, 
Tuo paįvairina kelionę ilgą — 
Ir tu tikėt jo žaidimu imi. 

Visi mes einame viens kitą prilaikydami, 
Pečius suglaudę, rankomis sukibę, 
Ir sausuma ir vandeniu, 
Kalnais, pakalnėmis, aplink, 
Iki sulaukiam paskutinio veiksmo. 

NEVERKITE IR NELIŪDĖKITE 

Neverkite ir neliūdėkite manęs — 
Laimingas atėjau, laimingas išeinu. 
Gyvenimas kaip nuotykis praėjo, 
Kaip naujas žaismas tarp žaismų senų. 

Neverkite ir neliūdėkite manęs — 
Gražiausiai operai ateina pabaiga. 
Aš būsiu ten, kur Princas ir Pelenė šoka, 
Kur nesibaigia Meilės legenda. 

Neverkite ir neliūdėkite manęs, 
Bičiuliai sutiktieji ir nesutiktieji — 
Prie mano Kryžiaus psalmės meldžiasi, 
Poemos ir eilėraščiai ištikimieji. 

Neverkite ir neliūdėkite manęs — 
Aš viską padariau, kas Dievo buvo skirta, 
Ir savo darbu tiek mariu, tiek nemariu 
Ant savo kapo pasisėjau saują mirtų. 

Skubu pranešti apie svarbų 
įvykį Lietuvos literatūriniame 
gyvenime: Lietuvių literatūros 
ir tautosakos institutas išleido 
1952-1959 metais Buenos Ai
res ėjusio literatūrinio žurnalo 
Literatūros Lankai faksimilinį 
leidinį — komplektą. Į vieną, 
didelio formato dailininko 
Sauliaus Chlebinsko gražiai 
apipavidalintą knygą sudėti 
visi aštuoni egzilyje išleisti šio 
žurnalo numeriai. Toks pat, 
kaip buvo, puslapių formatas, 
iliustracijos, net parinktas 
toks pat paprastas popierius. 
Literatūros žmonių nuomone, 
šis unikalus Literatūros Lan
kų komplekto leidinys — tai 
viena svarbiausių pastarųjų 
metų knyga. Iki šiol Lietuvos 
skaitytojams, net literatūros 
tyrinėtojams, studentams šis 
leidinys nebuvo prieinamas, 
prieš kelis metus dargi prisiei
davo skristi į Čikagą, norint 
pavartyti, patyrinėti visus Li
teratūros Lankų numerius. 

Dabar išleistas 500 egz. 
tiražu, šis unikalus leidinys 
bus prieinamas -ne tik ty
rinėtojams. Palyginti nedidelį 
tiražą sąlygojo ir spausdinimo 
sunkumai. Pasak Literatūros 
ir tautosakos instituto sky
riaus vedėjos Jūratės Sprin-
dytės, spaustuvėje kiekvieną 
egzempliorių reikėjo įrišti ran
komis. Bet užtat padarytas 
didelis ir svarbus darbas. 

Vartai šią knygą, ir, rodos, 
padvelkia tie tolimi metai, 
kai Kazys Bradūnas, Juozas 
Kėkštas, Henrikas Nagys, Al
fonsas Nyka-Niliūnas — lietu
viai intelektualai, okupuotos 
Lietuvos tremtiniai — lietuvių 
rašytojų karta, padariusi tei
giamos įtakos mūsų lite
ratūrai. Tuo labiau, kad lanki
ninkai tęsė, plėtojo žemininkų 
idėjas, egzode pakylėjo lietu
vių literatūrą į vakarietiško 

modernizmo lygmenį. Šio lei
dinio puoselėtojas ir rengėjas, 
literatūros tyrinėtojas Rama* 
tis Karmalavičius (beje, gimęs 
tais metais, kai išėjo pirmasis 
Literatūros Lankų numeris) 
šios knygos įvade rašo, kad šis 
žurnalas iš tiesų nuosekliau
siai įtvirtino naujosios lietu
vių poezijos antologijos Žemė 
kūrybinę programą, dvasinius 
20 amžiaus vidurio egzodo 
ieškojimus lietuvių literatū
roje sulydė su modernia Va
karų žmogaus pasaulėjauta, 
ontoteologiniu pokarinės są
monės liūdesiu ir progresuo
jančios lietuviškosios metafizi
kos simptomais, jau užsimez
gusiais prieškarinėje J. Aisčio 
ir V. Mačernio kartos lyrikoje. 

{vade R. Karmalavičius pa
brėžia didelį K. Bradūno vaid
menį, kuriant ir leidžiant Lite
ratūros Lankus. Tai rodo ir 
toks įrašas kiekvieno numerio 
paskutinio puslapio gale: „Vi
sais laikraščio reikalais rašyti: 
Kazys Bradūnas, 1127, Bay-
ard St., Baltimore" ir t.t. Taigi 
medžiaga žurnalams plaukdavo 
į K. Bradūno butą, ant jo 
pečių gulė didžiausia redaga
vimo, leidybinės veiklos našta. 

Naujai išleistų, atgimusių 
Literatūros Lankų proga pa
kalbinau Kazį Bradūną, pa
klausiau jo nuomonės. Jis pa
sidžiaugė naujuoju leidiniu, 
tuo labiau, kad atvažiavęs į 
Lietuvą patyrė, kokiomis sun
kiomis sąlygomis leido šį 
žurnalą. 

Atverskime pirmąjį, 1952 m. 
išleistą Literatūros Lankų nu
merį. Pirmame puslapyje — 
A. Škėmos ugningas esė Gies
mė, redakcijos žodis apie žur
nalo tikslus. Toliau — po pus
lapį K. Bradūno, J. Kėkšto, J. 
Meko, V. Šlaito, to paties J. 
Kėkšto verstų tuometinio len
kų disidento Czeslaw Milosz 

UTOOTŪROS minim 

eilėraščių, naujosios švedų ly
rikos, įdėtas J. Kaupo kritikos 
straipsnis „Apie vidutinišku
mą mūsų literatūroje", J. Gir
niaus didesnio veikalo ištrau
ka „Laimės ir kaltės problema 
Jean Anouilh dramose", J. 
Staniškio (V. Janavičiaus) ro
mano fragmentas „Vaikystė", 
kitų autorių rašiniai. 

O kiek mielų, įdomių vardų 
kituose numeriuose! H. Ra
dauskas, A. Mackus, H. Na
gys, M. Katiliškis, A. Lands
bergis, A. J. Greimas, K. Ba-
rėnas, J. Kralikauskas, A. Jas-
mantas... Prozoje ir kritikoje 
pradeda reikštis K. Ostraus
kas, K. Keblys, J. Janavičius. 
B. Pūkeleviciūtės, P. Jurkaus, 
Liūnės Sutemos debiutų verti
nimai, kritikų straipsniai apie 
jų pirmąsias knygas... 

Manau, kad šių ir kitų auto
rių straipsniai, poezija, raši
niai šiandien dvigubai įdomūs 
ne tik man. Juk tai liudijimas, 
kaip tuomet formavosi, brendo 
naujos modernių kūrėjų eilės 
— tai buvo rimtas, nė vienam 
autoriui nuolaidų nedaręs, 
žurnalas. 

K. Bradūnas dėkingas šio 
leidinio rengėjams ir leidė
jams. 

Algimantas A. 
Naujokaitis 

ŽURNALAS „TARP KNYGŲ" 

Jau pasirodė Lietuvos kul
tūros ministerijos ir Lietuvos 
Nacionalinės Martyno Mažvy
do bibliotekos leidžiamo mėne
sinio žurnalo „Tarp knygų" 
100-asis numeris. Jis pasirodė 
šių metų gegužės mėnesį ir 
neseniai pasiekė Čikagą. 

Šio sukaktuvinio numerio 
įžanginiame straipsnyje pa
minima Lietuvos nacionalinės 
Martyno Mažvydo bibliotekos 
80 metų sukaktis. Apie šią 
kultūros įstaigą rašo jos direk
torius Vladas Bulavas. Čia jis 
mini, kad nepaisant ilgų gyva
vimo metų, nacionalinė biblio
teka buvo įvardinta tik 1989 
metais, kuomet prasidėjo le
miamas Lietuvos atgimimo 
etapas. 

Vladas Bulovas pabrėžia ir 
užsienio lietuvių nuopelnus 
bibliotekai. Jis rašo: „Tuoj pat 
po nepriklausomybės atgavi
mo svarbų vaidmenį sukau
piant bibliotekoje užsienio lei
dinių fondus suvaidino lietu
vių organizacijų užsienyje bei 
užsienio šalių valstybinių ins
titucijų ir visuomeninių orga
nizacijų parama. 

Ypač pažymėtinas Čikagoje 
esančio Lituanistikos tyrimų 
ir studijų centro vaidmuo kau
piant ir siunčiant per Nacio
nalinę biblioteką į Lietuvą 
svetur išleistas bei išgelbėtas 
nuo sunaikinimo lietuviškas 
tarpukario laikotarpio knygas. 
Pirmasis 20 tomų jūrų kontei
neris su knygomis ir periodika 
pasiekė Nacionalinę biblioteką 
jau 1990-ųjų spalio mėnesį". 

Gegužės mėnesio „Tarp kny
gų* žurnalo kronikos skyriuje 
rašoma, kad kovo 11 d. suka
ko 50 metų, kai buvo pasi
rašytas spaudai pirmasis biu
letenio „Bibliotekų darbas" 
numeris (iš šio biuletenio il
gainiui išaugo žurnalas „Tarp 
knygų"). 

Šiame numeryje yra infor
macija, jog Širvintų rajono 
valstybinėje bibliotekoje veikė 
paroda „Ignui šeiniui — 110". 
Sis garsus lietuvių rašytojas, 
publicistas, diplomatas, visuo
menės veikėjas yra kilęs iš 
Širvintų krašto, Šeiniūnų kai
mo. Bagaslaviškio vidurinei 
mokyklai suteiktas Igno Šei
niaus vardas. 

Sukakčių skyriuje minimi 
užsienyje gyvenantieji kultūri
ninkai Alfonsas Nyka-Niliū
nas ir Vincas Maciūnas. Pir
masis iš jų liepos 15 d. mini 
savo 80-ąjį gimtadienį, o lie
pos 18 d. sueina 90 metų, kai 
gimė literatūrologas, bibliote
kininkas Vincas Maciūnas. 

čia yra sužymėta šių as
menų kūrybos leidiniai, dar
bai, straipsniai bei kitų auto
rių rašiniai apie juos. 

„Tarp knygų" žurnalo vyr. 
redaktorė — Jūratė Bičkaus
kienė, jos pavaduotoja Elena 
Stasiukaitienė, kalbos redak

torė — Virginija Aputienė. 
Žurnalo apimtis — 48 pusla
piai, spausdinamas 1,960 egz. 
tiražu. 1 egz. kaina — 6 Lt. 
Žurnalo adresas: Didžioji g. 
10, 2001, Vilnius, Lietuva. 

E. Šulaitis 

PRANO SKARDŽIAUS 
RASTŲ V TOMAS 

Pranešama, kad jau išleistas 
penktasis kalbininko Prano 
Skardžiaus rinktinių raštų to
mas. Jį sudaro trys skyriai: 
Akcentologija; Bendrinės kal
bos kultūra ir Publicistika. Be 
stambių darbų — Daukšos Ak
centologija (Kaunas, 1935), 
Bendrinės lietuvių kalbos kir
čiavimas (Kaunas, 1936) ir 
Lietuvių kalbos kirčiavimas 
(Čikaga, 1968), šioje knygoje 
spausdinama daug smulkes
nių veikalų. 

Tai Prano Skardžiaus raštų 
paskutinis tomas. Pirmasis 
išleistas 1996 metais, bet nu
matoma išleisti dar vieną 
tomą, skiriamą II-V t. iš
samioms tematinėms ir žo
džių rodyklėms, tuo už
baigiant Pr. Skardžiaus raštų 
leidimo darbus. Sio tomo pra
tarmėje Vilniaus universiteto 
Baltų filologijos katedros 
vedėjas prof. Albertas Rosinas 
pastebi, „kad apskritai į 
Skardžiaus Rinktinius raštus 
pateko visas reikšmingiausias 
kalbininko kūrybinis paliki
mas". 

Pranas Skardžius: Rinkti
niai raštai 5. Akcentrologija, Ben
drinės kalbos kultūra, Publi
cistika. Mokslo ir enciklope
dijų leidybos institutas. Su
darė ir spaudai parengė prof. 
habil. dr. Albertas Rosinas. 
Vilnius, 1999 m., knyga 1.036 
psl. 
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Skulptorius Leonas Strioga, kurio 
blaškosi tarp grumsto ir žvaigždės" 

„širdis, lyg paukštė, nuolat 

Filosofas su dievdirbio 
• i 

širdimi 

Talentingų Lietuvoje ne
trūksta. Maža grynuolių, 
kurių ir malonios, ir skaus
mingos, ir juodos mintys gy
ventų'santarvėje su darbais. 
Kalbu apie kasdieninę, visuo
tinę, ne vien metinių švenčių 
dienomis pasiekiama santar
vę. Kalbu apie menininko dar-
btaf atstojančius savojo laiko 
žmunių bendruomenės dvasi
nę konstituciją, savojo amži
ninko būties baudžiamąjį ir 
išteisinamąjį kodeksus. Tok; 
jaučiu esant skulptorių Leoną 
Striogą — talentinga grynuoli 
su dievdirbio širdimi, filosofą, 
slaptąsias mūsų sielų gelmes 
išskobiantį akmens ar medžio 
posmais. 

Gimė prieš 65-erius metus 
Kurklių valsčiuje, gyvena 
Kaune, skulptūrą pradėjo stu
dijuoti Vilniuje, o baigė Sankt 
Peterburge, profesijos mokėsi 
horizontalioje realizmo plokš-
*yrnoje. o pagarsėjo kaip aso
ciatyvaus erdvinio mąstymo, 
vertikalės siekiantis skulpto
rius, naudojant;« retą skulp
tūrų paviršiaus faktūravimo 
techniką, parodas surengė be
veik visose prie Baltijos jūros 
•"•-įglaudusiose valstybėse, jo 
darbų turi.... j j vertina..., ir 
taip toliau. Ką apie žmogaus 
konkretybe sako Si trumpai 
kirpta faktų buhalterija? 

Tokią statistiką apie save 
gali surinkti kiekvienas, bent 
keletą dešimčių metų su tep
tuku, kirvuku, rašikliu, muzi

kos instrumentu rankose a r 
svetimų žmonių tekstais lūpo
se vaikščiojęs po šitos žemės 
sceną. Man rodos, Leono Strio
gos biografijoje svarbiausia 
tai. kad jo prigimties stiprybė 
ir talento skleidžiama tiesa 
virto į skulptoriaus kūrybą 
žiūrinčiųjų įsimylėjimo, įti
kėjimo ir pasitikėjimo objektu. 

iii 

Tai toks įsimylėjimas, kai 
net nebūtina pažinti patį žmo
gų, gerti vyną ar kavą jo vir
tuvėje, čiupinėti už skverno ir 
skubėti apie tai pranešti pa
sauliui: p a ž į s t u jį — didis ta
lentas!". Dažniausiai tai gali 
būti melas. Dabar — talen
tingų kalbėtojų, žodžio ekvili
bristų era, bet žmogaus, ypač 
menininko didumas ar ma
žumas kaip ir visais laikais 
iš.-.'iuoda tik per jo darbus. 

per sugebėjimą, anot išminčių, 
laimėti svarbiausią kovą 
žmogaus gyvenime — kovą už 
taiką su savimi. 

Leono Striogos medžio 
skulptūrų paroda „Rugio ke
lias", vasarą veikusi Kauno 
paveikslų galerijoje, net pir
mąkart skulptoriaus kūrinius 
matančiam kalbėte kalbėjo, 
kad čia retas perlas šiuo
laikinėje mūsų meno spalvų 
paletėje. Ta*i vien tik jo — Leo
no Striogos pasaulėjautą ir jos 
raišką žymintis minties skai
drumas, kirvuku ir širdimi 
faktūruojantis gyvojo mūsų 
laiko tragizmą, poetiškumą, 
romantiškai skaudančius ran
dus, kuriuos protuose ir jaus
muose įkirto ir „dainuojančios 
revoliucijos" lengvabūdiškos 
skeveldros. 

Leono Striogos kūryba labai 
asmeniška, dažnai akivaizdūs 
suokalbiai, šviesios sąskaitos 
su savo genties vertikale, 
įgimta aplinka, pačiu savimi. 
Žiūriu į skulptūrą „Žmogus — 
langas" ir girdžiu skulptoriaus 
prisipažinimą: „Esu tik tėvo-
tęsinys. Atrodo, kad viską 
daro jis mano rankomis". Pa
skui sustoja prie moters 
figūros, pe r kurios visą ūgį si
metriškai atsidarantis vidus 
pilnas neįgudusią, senoviška 
ranka rašyto teksto. „Čia tik
ras mamos laiškas man, stu
dentui, — pasakoja Leonas 
Strioga. — Stengiausi tiksliai 
nukopijuoti jos rašyseną, visas 
gramatines, stiliaus klaidas ir 
pasiaukojančią jos meilę savo 
vaikams". Skulptūra vadinasi 

• „Motinos laiškas". 
„Visada stengiausi daryti 

tai, ką jaučiu. Anksčiau mano 
darbuose buvo mažiau tragiz
mo. Tauta jautėsi sugniuž
dyta. Stengiausi palaikyti vil
tį. Dabar nieko nebešvelninu. 
Esu gyvas tikėjimu, kad su
lopysime tą sudraskytą mūsų 
dvasingumo dangų", — ramiai 
dėsto savo tikėjimą Leonas 
Strioga ir sustoja prie skulp
tūrėlės „Suplėšyto dangaus 
lopymas": šviesaus medžio 
paukštis, aukštai iškėlęs me
dinę adatą su t ikru raudonu 
siūlu — lyg iš pačios Širdies 
ištraukta kraujagysle. Jeigu 
lopysim tokia kaina — tikrai 
sulopysim... 

Beveik penkerius metus tru
kusiose derybose su Dievųjsu 
kuo dar tokiais atvejais de
rėtis?) dėl teisės gyventi 
laimėjo Leono Striogos argu
mentai: „Svarbiausia — gerbti 
ir saugoti gyvybę. Ši nuostata 
man padėjo išsikapstyti iŠ 
mirties. Man pačiam buvo be
veik tas pat. Turėjau kitiems 
parodyti, kad įmanoma pakil
ti, negalima leisti sau sužlugti 
net tada, kai užpuola baisiau
sia liga. Jeigu aš stengiuos gy
venti, tai ir šalia manęs esan
tiems lengviau bus. Visa, kas 
gyvena žemėje, yra susiję. Ne
galima iškristi iš Dievo duotų 
vėžių". Ar ne iš tų vėžių pras
mės suvokimo gimė skulptūra 
„Mažo žmogaus didelė ke
lionė", kurioje nedidukė figūra 
lyg kryžių ant pečių neša ke
liskart už save didesnes ko

pėčias, kojomis atsispyrusias į 
nešančiojo šird;. rankomis sie
kiančias dangaus? 

Prisidėdama prie kitų nuo
monės, ir aš Leoną Striogą 
įtariu tur int dievdirbio širdį. 
Ne, jo parodoje nėra (ir, rodos, 
anksčiau nebuvo) tradicinių 
liaudies primityvistams bū
dingų „mūkeliu". Daugiame
tės minties ir pasaulėjautos 
skulptorius ieško savyje ir sa
vojo laiko kaimynuose pra
rastų, bet ; dažniausiai — 
išsaugotų Dievo pavidalų. 
„Ateinantis" su balta širdies 
šviesa, tarsi durys visiems at
viras „Belaukiantis", meilę bet 
kuriam Dievo tvariniui tei
giantis kepurės nukėlimas — 
„Pasisveikinimas su skruzde
le" ir daugybės kitų žmonišku
mo prado ir jo tausojimo bū
tinybės teiginių, kurie skulp
tūrose skamba estetinių mora
linių, filosofinių kategorijų 
polilogu. 

„Žmogus yra tokia paslaptis, 
— sako Leonas Strioga, — kad 
gali būti ir šėtonas, ir pusdie
vis. Į Dievą lygiuotis nebūti
na, svarbu, kad žmogaus veido 
neprarastum, kad ta šėto
niškoji galybė nedominuotų. 
Blogis nėra stipresnis. Jis tik 
save labiau reklamuoja. Visa
da tribūnoje. Gėris kuklesnis. 
Jis yra tyliai stiprus. Aš nega
liu pakeisti pasaulio, kuriame 
man daug kas nepriimtina. 
Tai ne mano darbas. Savo gy
venimu privalau kurti asme
ninį mikropasaulį kaip už
uovėją gėriui*. Ar tai ne diev
dirbio nuostata' ' 

Daug skulptoriaus darbų 
parodoje tiesiogiai ar asociaty
viai spinduliuoja grįžimo vil
ties būsena. Vienas ryškiausių 
— „Namolei" Žingsniuoja 
žmogutis, aukStai iškėlęs ne 
vėliavą, ne fakelą, o paukščio 
lizdą su visu to lizdo gyvento
ju. Gal šitaip susikaupus, 
džiaugsmingai — ir kaip vė
liava, ir kaip fakelas — ne
šamas išsaugotos gyvybės, gy
venimo trapumas. Vadinkime 
tai Leono Striogos sugrįžimo 
namo ir į parodų sales portre
tu, kurio visuminę esmę labai 
tiksliai žodžiais išraižė grafi
kas Romualdas Čarna: !$š 
pažiūros nedidukas aukštai
tis, pagalvotum, koks dakta
ras, bet kai prisiliečia prie 
medžio, tai žiežirbos eina — 
paukščio, žmogaus ar elnio de
vyniaragio pavidalu". 

Vida S a v i č i ū n a i t ė 

Norris galerijoje (1040 Dunham Road, St. Charles, IL,) 1998 m. veikusioje RoaaUe Waranius Vass pa
rodoje buvo eksponuojamas ir ii* dailininke* paveikslas, pavadintas „Sky Show". 

Dailininke kuria akvarele ir 
akriliniais dažais . Kūrybos ob
jektai - - daiktai ir įvykiai iš 
jos gyvenimo. Naudojami sim
boliai ir motyvai atpažįstami, 
tačiau nėra sukur t i realistiniu 
stiliumi. Rosalie sako, kad jos 
darbai pasakoja apie tik jos 
pačios pa t i r tus įvykius, ke
liones, pris iminimus. Atro
dytų, kad tokie kūriniai tu
rėtų būti supran tami ir aiškūs 

tik pačiai dailininkei, tačiau 
visuomet a ts i randa žmonių, 
kurių patirtys panašios, kurie 
puikiai sup ran t a jos kūrybą. 
O tas ir teikia menininkei 
daugiausia džiaugsmo. 

Rosalie \Varanius Vass paro
da ,,"?ai\i ženklai" atidaroma 
rugpjūčio ) d., penktadienį, 7 
vai. va!- lininkė dalyvaus, 
at idaran d rodą. 

K a r i l ė V a i t k u t ė 

Užmirštoji žemė — Sėlįja 
Dr. Libertas Klimka 

„SPALVŲ ŽENKLAT 
BALZEKO MUZIEJUJE 

Š.m. rugpjūčio 6 — rugsėjo 
24 d. Balzeko Lietuvių 
kultūros muziejuje, Čikagoje, 
veiks dailės paroda „Spalvų 
ženklai". Parodoje išvysime 
Batavią miestelyje, Ulinois 
valstijoje, gyvenančios lietuvių 
kilmės dailininkės Rosalie 
Waranius Vass spalvingus. 
mišria technika atliktus dar
bus. 

Rosalie Waranius Vass 

Rosalie Vass tėvai — imi
grantai iš Lietuvos — susi
pažino ir apsivedė Cicero 
miestelyje, netoli Čikagos. Po 
to išvažiavo į Dundee, esantį 
Wisconsin valstijoje. Ten už
augino šešis vaikus. Rosalie 
buvo jauniausioji ir jai suteik
ta galimybė mokytis privačioje 
meno mokykloje. Vėliau ji 
baigė Alverno kolegiją Mil-
waukee mieste. Rosalie moti
na Anna Jonaitis VVaranius 
entuziastingai rėmė vaikų 
pastangas įsigyti išsilavinimą, 
nes pati tebuvo baigusi 
aštuonis pradžios mokyklos 
skyrius. 

Rosalie Vass kuria jau 45 
metus. Savo darbus yra ek
sponavusi įvairiose Amerikos 
kolegijose, galerijose, dauge
lyje universitetų, muziejų. Jos 
kūrinių yra įsigiję ligoninės, 
korporacijos ir privatūs as
menys. 

Rosalie kūryba žinoma ir 
vertinama apylinkėje, kurioje 
ji gyvena. Ji buvo pirmoji' 
menininkė, kurios darbų 
užsisakė St. Charles miestelio 
Meno ir muzikos festivalis. 
Taip pat St. Charles miestelio 
N'orris galerija buvo surengusi 
didžiausią iš Rosalie asmeni
nių parodų. 1998 m. liepos 
mėnesį joje buvo eksponuoja
ma per 70 darbų. 

Ikonas Strioga. Kelyje. Leonai Strioga. Vėlių sugrįžimas. 

Pačiu gražiausiu sodų žy
dėjimo metu, gegužės 20-22 d., 
įvyko pirmasis Sėlijos kongre
sas. Paslaptingos genties sėlių 
vardas buvo pažymėtas j au IV 
amžiaus žemėlapyje, rodan
čiame romėnų prekybos ke
lius. Sėliškąja vadinta Daugu
vos upė; įdomu, kad net žodis 
„sėlenti" reiškia „tekėti". Sėlių 
kitados gyventa nuo Daugu
vos iki Lėvens, Šventosios 
aukštupių. Tikslesnias ribas ir 
jų kaitą istorijos tėkmėje 
galėtų nubrėžt i archeologai, 
tačiau platesnių tyrinėjimų šis 
kraš tas da r nesulaukė. Sė-
liškoji istorija taip pat stokoja 
duomenų. Beveik trys ketvir
tadaliai sėliškosios teritorijos 
yra dabartinėje Lietuvoje. Sė
lių būta nagingų amatininkų, 
su savais dirbiniais plaukioju
sių Dauguva prekiauti su ly-
viais, kitomis baltų gentimis. 
Xni-XIV a. gentis ištirpo isto
rijos vingiuose, o sėlių kalba 
tepaliko upių ir vietovių var
duose. 

Sėlijos kongresą sumanė iš 
šių vietovių kilę meno ir 
kultūros žmonės, mokslinin
kai ir e tnokultūros puoselė
tojai. Iniciatyva priklausė mū
sų ka imynams latviams. Lat
vijoje žemiečiai iš Jekaopilio, 
Daugpilio ir Aizkraukles ra 
jonų yra susivieniję į Sėlijos 
sąjungą, kuri turi skyrių netgi 
tolimoje Australijoje (vadovas 
Guntars Sajva). Lietuvoje te
turime „Šėlos" muziejų Bir
žuose. Žinia, sąvoka Sėlija 
šiandien tereiškia kitacos sė
lių genties apgyvendint \ teri
toriją, o sėlių kalba ir lu l tū ra 
paveldėtojų neturėjo. Kongre
sas — tai mokslinis r kul
tūrinis renginys. J a m • adova-
vo Latvijos Mokslų akademi
jos prezidentas Jan is Stradi-

nis (J. Stradinši . Specialistai 
diskutavo apie istorine sėlių 
genties lemtį, šio krašto tar
mines bei etnografines ypa
tybes, kultūros paveldą. Iš lie
tuvių delegacijos mokslinėje 
programos dalyje dalyvavo 
kalbininkas K. Garšvi , mo
kslo istorikai S. Gečiau^kas ir 
L. Klimka, Kraštotyros drau
gijos pirmininkė I. Sel ukai tė . 
etnologe A Tarasovait ' . Kar

tu vyko koncertai, folklorinių 
ir etnografinių ansamblių pa
sirodymai, tautodailės bei 
krašto istorijos paminklų pri
statymai. Iškilmingai pagerb
ta ir pašvent inta atkurtoji 
Sėlijos vėliava. Kongreso dar
bas buvo paskirs tytas į tris 
miestelius: Aknistę, Viešite, 
Sunakstę . 

Renginys prasmingas ke
leriopai: pagyvintas pasienio 
kultūrinio gyvenimo vyksmas, 
sustiprinti lietuvių ir latvių 
ryšiai, suaktyvinta tautinių 
mažumų bendrijų veikla. Beje, 
lietuvių Aknistės apylinkėse 
— beveik trečdalis gyventojų. 
J ų bendrijai labai 'energingai 
vadovauja J an ina Šinkevičia. 
Lietuvos delegacijai ypač ma
lonu buvo apsilankyti gimta
j ame iškilių menininkų Juozo 
ir Jono Mikėnų name Skardu-
pitėje. Nuoširdžiai šį memo
rialinį muziejų už simbolinį 
atlyginimą tvarko Velta SkuŠ-
kė. Medžiagos apie Mikėnus 
yra ir Aknistės kraštotyros 
muziejuje. Graži dovanėlė no
rintiems vasarą keliauti po 
vaizdingąsias ir įdomias Sė
lijos vietoves — lankytinų 
vietų žemėlapis — knygutė 
Turizmas SėHjoje. 

Kaimynai latviai parodė 
gražų pavyzdį, kaip reikėtų 
gaivinti tautinį identitetą, ak
tualizuoti kul tūros paveldą, 
puoselėti meilę tėviškei. 

Leonas Strioga. Poeto Oskaro 
Milašiaus portretas. 
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