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Dešimtajam teatro festivaliui 
pasibaigus 

Neseniai pasibaigė X teatro 
festivalis Čikagoje, kurį su
ruošė JAV LB Kultūros tary
ba. Tai buvo didele šventė tea
tro mylėtojams ir žiūrovams. 
Pati šventes eiga buvo gerai 
organizuota, galėjai jausti šei
mininkų rūpestį ir dėmesį vi
siems dal} - Jk stengėsi, 
kad vis: būtų skaniai pavalgę, 
gerai pa - ir linksmi. Tam 
tiksiu^ d .._ savo laiko ir jėgų 
atidavė JAV LB Kultūros ta-

> pirmininke Marija Re-
mienė ir festivalio organizaci
nio komiteto pirmininkas Leo
nas Narbutis — jiems mes 
esame labai dėkingi. Jų dėka 
šventė buvo tikra atgaiva d> a-
siai ir kūnui. Tikime, kad - • 
du žmonės : • 
bininkų. ku*. 

darbininkės, pluš< įo virtuvė
se, scenos užkulisiuose, rūpi
nosi - t\ ark i. . isam 
šurrnu - sibaigus M< vi
sas skruzdėlytes" mes ma
tėm, jos — tylios ir kuklios — 
dirbo savo c. - elaukd 
mos ^ačiū" nes jų širdys plake 
tuo pačiu I 51. . alio ritmu. 
Dėkojame visiems darbštuo

l iams, kur ie mus vaišino, o kai 
visi sotūs ir patenkinti išsi-
skirs tydavom. vel plaudavo in
dus, valydavo grindis, tvarky
davo sales. Šie žmonės verti 
didelio pagyrimo, nors jie ir 
nestovėjo scenoje ir nebuvo 
apdovanoti gėlėmis bei ploji
mais. 

Šiais metais festivalyje daly
vavo 4 tea t ra i : Hamiltono „Au
kuras" ' režisierė Elena Ku
dabienė. Toronto .Aitvaras" 
(režisiere A. Dargyte-Bysz-
kiewicz ir V. Šilinskas), Či
kagos „Žaltvykslė" (rež. Audre 
Budrytė) ir Los Angeles Dra
mos sambūr is i rež. Algiman
tas Žemaitaitis). 

scenų reikšme. Iš bendrų po
kalbių su Čikagos artisi -
sužinojome, kaip buvo pasi
rinkta? veikalas, kaip jis su
pras tas ir kaip išvestas į ram
pos šviesą. Buvo labai įdomu 
pasidalinti mintimi.- su drau
gais iš JŽaltvykslės* teatre. 
Čikagiškei Rimai Žukauską;- nuotaikin 

jauniesiems, kaip reįkia pa
dėti vienas kitam spektaklio 
metu. Puikus buvo jų Švilpa 
'aktorius Vytautas Jaseckas), 
kuris visus sužavėjo laisvumu 
ir natūralumu, atliekant savo 
vaidmenį. Jis buvo tikras 
„senbernis", kur s neriasi iš 
kailio del jaunos moters 
.širdies. Už šį vaidmenį akto
riui buvo įteikta- apdovanoji
mas ,,L:ž geriausiai atliktą pa
galbinį vaidmer.: Taigi A u 
kuras' ' visus pradžiugino savo 

tei teko ..Perspektyviausios 
aktorės'" apdovanojimas. Norė
čiau pastebėti, kad tokį žy
menį ateityje būtu galima 
įteikti ir perspektyviau-
aktoriui. Tai labai S1 

sveikintina idėja, kuri paska
tintų jaunimą naujiems dar
bams. I 

Hamiltono .Aukuras" į f< si -
valį atvežė 3-jų veiksmu 

gu du. Visi iš-

Čikagiškiai—jauniausia (ne tauto Alanto komedija ..Šiapus 
tik grupės gyvavimo, bet ir ak
torių amžiumi ; teatr inė grupė. 
parodžiusi Mariaus Ivaškevi
čiaus pjese -.Kaimyną?". Malo
nu, kad j aun imas ieško naujų 
kelių ir priemonių į žiūrovų 
širdis. J ų pas ta tymas nebuvo 
lengvai supran tamas , vertė 
mąstyti , diskutuoti . Kartais 
reikėjo pačių aktorių paklaus
ti paaiškinimų apie kai kurių 

uždangos" (rež. E Kudabie
nė). Tai nuotaikinga komedija'". 
kuria sn maJohiimu žiūrei 

stivalio žiūrovai. Akį pa
t raukė gerai režisūriškai iš
spręstas veikalas, gera.- aki -
rių pasiruošimas, o labiausiai 
ta i . kad visa grupe buvo lyg 
vienos šeimos nariai. Tai. ži
noma, ne staigmena patyru
siam teatrui, tai .gera pamoka 

siskirstė su giedra nuotaika, 
nors už lango Švilpė vėjas ir 
lynojo. Čikagoje ;au ruduo ir 
oras mūsų nelep: • 

Lapkričio 25 d. vakare žiū-
; susirinko j kitą kana-
i spektaklį. Toronto A i t 

va ras" parodė 3- .. veiksmų T. 
Rutkausko kon diją A u d r a 
giedroje". 'Rež. A. Dargyte-
Byszkiewicz ir V. Siliaskas). 

buvo šeimos- galvai Anta
nui Kupriui-/ akt. Laisvis 
Sirvinskas) nspalonus gyve-

> ' : ...-'lisvi.iurio nemalo
numus ; ;- steųgesi kaip nors 
- ii arkyti. Pabe-sroje paaiškė

jo, kad viskas Mitų buvę gerai, 
bet Kupetys susikūrė visas 
problemas, patf to nenujaus
damas, taigi sukėlė audrą gie
droje. Aktorius 'L. Širvinska> 

Antanas Vosylius — Klebonas A. Škėmos ..Žvakidėje" (Los Angeles 
Dramos sambūris). K. Butėno nuotrauka. 

Ilgametė Hamiltono ^Aukuro" režisierė Elena DaSįfuvietĮ 
dabienė pagerbta specialiu žymeniu už visų teatrine 
išeivijoje. Šalia — Kauni Valstybinio akademinio dramo* teatro 
aktorius Petras Venslovas, vadovavęs žymenų it< ikimo vakarui. 
E. liu'cnn nuotrauka. 

X teatro festivalio rengėjai ir vertinimo komisija. Iš kairės: Nijolė Martinaitytė-Nelsen. Julija Dan-
tienė. rengimo komiteto pirm. Leonas Narbutis, Kultūros tarybos pirm. Marija Remienė, aktorius 
Petras Venslovas. Komisijos nariams buvo (teiktas iremintis X teatro festivalio plakatas, kurio auto
rius — dail. Vincas Lukas. Eugenijaus Butėno nuotrauka. 

buvo apdovanotas už geriau
siai atliktą pagrindinį vyro 
vaidmenį. 

Sekmadienį, lapkričio 26 d. 
— Los Angeles Dramos sam
būrio vaidinimas. Antano Škė
mos. ..Žvakide", režisuota Algi
manto Žemaitaičio. Tikriau
siai daugelis dar prisimena ir 
patį autorių, kuris buvo popu
liarus lietuvių išeivių tarpe. 
Taigi, sekmadienio popietę 
jaunimo centro didžioji salė 
buvo pilnutėlė, net ir balkonas 
buvo netuščias. 

LADS — žinomas teatrinis 
vienetas, laimėjęs ne vieną ap
dovanojimą festivaliuose sėk
mingai vaidinęs ne tik JAV 
lietuvių telkiniuose, bet ir Lie
tuvoje, Punske, Australijoje. 
Skambant vargonų muzikai 
garso operatorius Paulius Ja-

siukonis), kyla scenos už
danga ir spektaklis prasideda. 
Žiūrovai, rodos vienu įkvė
pimu žiurėjo pirmąjį veiksmą, 
o jam pasibaigus, akimirkos 
tylą nutraukė garsūs plojimai. 
Antrajame veiksme įtampa 
išauga, kad net šiurpulys per 
kūną perbėga. Dramatiškas 
Kostas f akt. Aleksas Mickus; 
buvo įtaigus blogio įsikū
nijimas, besiblaškantis tarp 
tiesos ir apgaules. Jo vaidyba 
labai įtikinanti ir verčianti 
virpėti, tuo pačiu sukeldama 
gailestį sunkiai besivaduo
jančiai sielai. 

Tėvas Adomas 'akt Aman-
das Ragauskas) — gero būdo, 
paviršutiniškai lyg ir ramus 

Pasidalinimas įspūdžiais ir patirtimi .. Po X teatro festivalio spek
taklių kalbasi (iš kairės) Los Angeles Dramos sambūrio aktorius 
Aleksas Mickus (Kostas — A. Škėmos dramoje „Žvakidė"! ir net 
dviejuose spektakliuose (Toronto ..Aitvarasi ir Hamiltono 
.Aukuras* pagrindinius vaidmenis atlikęs Laisvis Širvinskas. E. 
Butėno nuotrauka. 

personažas. tačiau 
gelmėse grumiasi dvi 
nybes. Tai Adomas — 
torius. ir Adomas 

sielos 
asme-
skulp-
tėvas. 

tui. Tai geroji dvasia. Ji ne
keršija už blogį, bet stengiasi 
padėti, ypač Kostui, tačiau 
Kostas jos negirdi. Klebono 

šeimos galva, kuris kankinasi role nėra pagrindinė, bet iabai 
svarbi visam veikalui ir akt. 
A. Vosylius puikiai ją atliko. 

Jauniausias LADS aktorius 
— Saulius Žemaitaitis. J is at
liko Antano Vaidmenį. Tai 
jaunesnis Kosto brolis ir my
limiausias motinos sūnus. 
Pats būdamas jaunas, švel
naus būdo, Saulius puikiai at-

dėl savo jaunystes klaidų ir 
neaiškios Kosto veiklos. Švel
naus lyrizmo nuspalvintas, 
Adomo charakteris antrame 
veiksme perauga i tirštesnėm 
spalvom piešiamą vaidmenį, 
kuriuo akt. A. Ragauskas pa
sisavina daugelio žiūrovų 
simpatijas. Agota (akt. Ra
mune Vitkiene) atliko kaimy- lieka savo roię, priversdamas 

k m > 'i visiems , spektakliuose pasi' 
nenj apdovanotas ..Aukuro" (Ha-. 

X teatro fi"-l iv.iii ' •-.•-<• i >\ :i.n >koot :)•- / nviui \aka> 
žymėjusiems. įteikti žymenys. Už geriausiai atliktą m 
milton. Ont.. t 'anada) aktorius Vytautas Taseckas -- v lidines prof. Jurgio Š\ ilpns vaidmenį V. Alan
to komedijoje „Šiapus uždangos". Iš kairės: vertiniu.' komisijos narys akt. Petras Venslovas. 
Kultūros tarybos pirm. Marija Kemiene. Lietuvos generalinis konsulas Čikagoje Giedrius Apuokas 
ir V. Taseckas. Eugenijaus Butėno nuotrauka. 

I . \ Dramos sambūrio valdybos pirmini/-. I 
(kairi įe>, dėkodama už suruošta. X teatro festiv 
bos pirm. Marijai Reinienei įteikė orchidėja pm 
šiltosios Kalifornijos. E. Butėno nuotrauka 

•!,. I M , 
įvydaitiCM. 
tūros tary-

. i .e i ta iš 

nės vaidmenį. Ji geraširdiškai 
prižiūri Liuciją (akt. Vaida 
Kiškytėl. stengiasi padėti Ado
mui. Agotos griežtokas cha
rakteris netrukdo būti gerai ir 
nuoširdžiai. Tokios būdavo 
Lietuvos kaimo moterys — ge
ros ir teisingos. R. Vitkienės 
Agota buvo šviesus, gerano
riškas kaimo moters paveiks
las. 

Liucija (akt. Vaida Kiškytė 
— trapi ir pažeidžiama bū
tybe, kuri yra kitokia, nei visi 
jos šeimos nariai. Ji kalbasi su 
mirusiu dedv f klebonas — akt. 
Antanas Vosylius) ir tuose po
kalbiuose randa sau nusirami
nimą. Ji yra jungiamoji gran
dis tarp visų šeimos narių: 
gyvu ir įnirusiu. Būdama silp
na, tuo pat meta ji yra ir stip
ri, neišsigąsta net piktojo 
Kosto. Liucija — komplikuo
tas, daugialypis charakteris. 
kuri scenoje puikiai atskleidė 
jauna LADS aktore Vaida 
Kiskytė. Jos darbas buvo įver
tintas žymeniu „l'ž geriausiai 
atlikt.) pagrindinį moters 
vaidmenį". 

Klebonas <akt. Antanas Vo
sylius) buvo tik dvasia, keri 
pasirodydavo Liucijai ir Ki>--

ne vieną žiūrovą nubraukt -

ašara 
Aktorius, rodos, pats pergy

veno kančią del dėdes klebono 
mirties ir atskleidė širdų s 
skausmą dėl prarajos, ski
riančios jj nuo brolio Kosto. 

Negalima nepaminėti dar 
keleto žmonių. talkinusių 
LADS. Tai Paulius Jasiukonis 
— garso operatorius. Savo 
darbą P. Jasiukonis atliko 
matematišku tikslumu, tuo 

spartindamas -• • ktnklj 
dramatizmo spalvomis. 

Daina Žemaitaayte — sce
nos tvarkdarė. Ji rūpinosi sce
nos dekoracijų reikmenimis. 
žiūrėjo, kad visi turėtu reikia
mus daiktus, kad laiku pasiro
dytų scenoje, kad turėtų 
.: irksnį vandens užkulisiu -

LADS aktoriai, režisierius ir 
visi pagalbininkai buvo lyg 
\ tena komanda, išėjusi i kovos 
lauką — sceną. Jie vertai nu
opelne apdovanojimo „l'z ge
riausią spektaklį'" kurį di
džiuodamiesi parsivežė namo. 
Kelione pasisekė puikiai, nes 
visą grupe lydėjo, rūpinosi 
LADS širdį.- ir siela - - pirmi
ninke Ema Dovydaitienė 

Veron i ka Ragausk ienė 

> 
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«~i~ • Kaimynas ir žvakidė 
„Kur daugiau absurdo: Ame

rikos prezidento rinkimuose 
a r šioje scenoje?" klausė ma
nęs vienas žiūrovas. Teatro 
festivalyje „išvargęs" (pagal jį* 
pirmą veiksmą Čikagos teatro 
studijos „Žaltvykslės" vaidina
mo k a i m y n a s " . Ir suglumau. 
Kbks čia palyginimas? Nesu-
p^aSTu tik, ar žiūrovas juokau-
jfty a r gal net provokatoriškai 
ieško jo nuomonei pritariančių 
„draugų"? Todei ir nesuvo
kiau, kokia iš tikrųjų yra jo 
pat ies nuomonė. Žiūrovas pa
gyvenęs, brandaus amžiaus, 
daug teatrinio meno matęs. 
Ką j i s čia dabar postringauja? 
Bet k laus imas visgi mane pa
veikė, nes, antrą veiksmą žiū
rėdamas , to absurdo jau lyg su 
šakal iu dienos vidury ieško
j au . Bet, ar jį radau, da r ir 
š iandien nežinau. Dramą su
p ra t au , bet irgi tik po kelių 
dienų. Tačiau įspūdį ji man 
paliko ilgam laikui. Patyriau. 
kad ji kur ta man nežinomo 
j a u n o lietuvio dramaturgo pa
vaizduoti šiandieniam Lietu
vos žmonių gyvenimui daugia
bučiuose namuose, kuriuose jų 
gyvenamos patalpos daugiau 
panašios į keturkampes dėžes, 
tokioms pat, tik j au mažes
nėms , dėžėms sandėliuoti, ne
gu į butus žmonėms gyventi. 
Už t a t į juos įspausti žmonės 
lipa vienas kitam per galvas, 
sftrhidosi purvinose laiptinėse, 
aūs l š " p r i e sienų priglaudę 
klausosi vieni kitų paslapčių 
ir t a ip ta rp savęs kaimynauja. 
Toji kaimynystė turi ir savo
t išką keistą, nena tūra laus gy
venimo brandą, dažnai net į 
didelius k raš tu t inumus išvirs-
tančią. Retai kada čia gyve
n a n t y s žmonės t a rp savęs san
tykiauja, kaip anais laikais. 
pvz., kaimuose, kur kaimynas 
buvo- brangesnis už giminę. 
M a i j i s buvo arti ir, bėdos at
veju, visada galėjai prisišauk

ti, kai giminė kažkur toli. O 
daugiabučiuose, nors draugys
tės, artimumo ir ieškoma, bet 
jau kažkaip kitaip. Neretais 
atvejais kaimynai — arba 
aistringai mylisi, ar šaudosi. 
Čia normalu kaimynui su kai
myne dienos įvykiais pasida
linti, istorijas papasakoti, net 
tarnybinius reikalus aptari
nėti, o kartais ir nusikaltimus 
tyrinėti po dušu, kartu besi
maudant. Atėjęs pas kaimynę 
nuogas vyras ir radęs ją vo
nioje, lipa į vonią net ir nepa
siklausęs. 

Giedrė Griškėnaitė Gillespie 
(„Žaltvykslė", apdovanota žy
meniu už geriausiai atliktą an
traeilį vaidmenį M. Ivaškevi
čiaus plėsėje „Kaimynas". 

.Kaimyną" išžiūrėjęs, suvo
kiau, kad tokią dabartinio Lie
tuvos gyvenimo dalelę auto
rius norėjo savo kūrinyje pa
vaizduoti, o „Žaltvykslė" — 
parodyti jį Dešimtojo teatro 
festivalio žiūrovams. Pirmiau
sia klausimas man pačiam — 
ar aš, su kūrinio turiniu anks
čiau nesusipažinęs, jį tiksliai 
supratau. Antras — ar „Žalt
vykslei" pasisekė padaryti tai , 
ko ji siekė? Toliau — ar tokį 
kūrinį "Šiam išeivijos lietuvių 
tradiciniam kultūriniam ren-

I.A Dramos s ambūr io režisierius Algimantas Žemaitaitis neslepia 
savo dž iaugsmo, kai jo režisuota A. Skemos drama „Žvakidė" 
la imėjo ger iaus io X teatro festivalio spektr.nlio žymeni. r. Butėno 
nuotrauka 

giniui, kur daugumas žiūrovų 
turi įprastinį, per daugelį me
tų nusistovėjusį, skonį, reikėjo 
rodyti0 Dar toliau — ar j auna , 
iš mėgėjų aktorių suburta , Či
kagos teatro grupe buvo pajėgi 
tokios dramos pastatymu žiū
rovams įtikti, ar jai tik absur
das ir teišėjo? 

Absurdas? Ne. t ikrai ne. 
Bent jau ne ta prasme, kokią 
savo klausimu man ryškino 
anksčiau minėtas žiūrovas, 
nors iš tikrųjų panašiai galvo
jančių buvo daugiau. Gal net 
daugumas tų čia mano minėtų 
tradicinių lankytojų. Būdinga 
tik, kad „Kaimyną" stebėję, 
neseniai atvykusieji, gerai pa
žįstantys dabartinį Lietuvos 
gyvenimą, vaidinimu žavėjosi, 
nuoširdžiai plojo, po spektak
lio režisierę bei aktorius gyrė. 

Ir tikiu — ne dirbtinai, ne dėl 
to, kad tarp vaidintojų buvo jų 
draugai. Tikiu, kad ir j iems 
buvo absurdas, bet tik ne teat
ro spektaklis, bet j ame paro
dyta Lietuvos gyvenimo dalis. 
Ar tai žymė, kad mes, „senieji" 
išeiviai, Lietuvos gyvenimo 
visiškai nebepažįstam, nuo jo 
atsilikę, ar mums nepatiko ki
toks, gal per daug iššau
kiantis, morales suprat imas? 
Kaimynas su kaimyne viešai, 
scenoje vienoje vonioje...rimtai 
posėdžiauja? Mes gi tokias 
buitines būtinybes — nesaky
kim, kad jų neturėjom — tvar-
kydavom kitaip. Pagal mano 
kaimo kaimynų pamėgtą dai
nelę: 

Kas turi pinigų, tasai panelę 
myli, 

O kas neturi jų, žiūri pro 
rakto skylę. 

Dabar Lietuvoje ta rakto 
skylė — visa teatro scena, ir 
žiūrėti gali nebe susirietęs a r 
prisitūpęs, bet patogiai sėdė
damas. Ar dėl to mums iš sa
lės reikia bėgti? Be to, ir ne
bėra kur, nes iš tikrųjų toks 
dabar visas pasaulis. Tiesa, 
„Kaimynuose" buvo nuo ko 
bėgti. Prisimenam, vonios he
roje: „noriu iššaudyti kaimy
nus". — „Kas nenori?" — atsa
ko tardytojas. Ar negeriau, kai 
mergina kaimyną priima į vo
nią mylėtis, užuot jį nušovusi? 

Sutinku, „Kaimynai" — 
skersvėjinr drama, mums ne-
įprasta, bet festivalyje jos, 
:>rba panašios, visgi reikėjo. 
Lietuvoje vystosi naujas kul
tūrinis gyvenimas, naujų ver-
tybių ieškoma ir mene, taigi ir 
teatre. Mes. „senieji", dar per 
mažai jų pažįstam, tad neatsi-
sakykim paieškoti ir susipa
žinti. Jauna, mūsų pačiu 
brandinta. režisiere Audrė 

Budryte ir jos vadovaujama 
„Žaltvyksle" tą naujove ir ban
dė parodyti. Gal ir ne visiškai 
pasisekė, profesionalai uždavi
nį butų gal ir geriau išspren-

dę, bet nepamirškim, Audrės 
būrelis yra mūsų „profesiona
lai" ir mums jų labiau reikia 
negu Vilniaus a r Kauno di
džiųjų, kuriuos mes tik ret
karčiais tegalim išsikviesti. 
„Žaltvykslė" mums bus visada, 
jeigu savo pačių veiksmais jos 
nesugriausim. Sut inku — sce
nos vyksmą ne visi supratom, 
ne visi vienodai priėmėm, kai 
kuriem gal ir nepatiko. Ir čia 
nieko, nei nuostabaus , nei blo
go. 

Svarbus įnašas į baltistiką 
Algimantas A. Naujokaitis 

. .Tėviškes" kapela, linksminusi svečius Žymenų įteikimo vakroneje Iš kairės: dr. l<eonida« Ragas. 
Alfonsas Sen iūnas . Herkulis Strolia. vadove <1 is. .I.igminienė. .Jūra Rakaitiene. Pranciškus Ivins
kis. Kugenijaus Butėno nuotrauka 

Kun. Viktoras Rimšelis, MIC, 
sukalbėjęs invokaciją Žymenų 
įteikimo vakaronėje. 

Žinom, Audrė nesirinks Škė
mos „Žvakidės". Drama filoso
finė, gili, šio ir ano pasaulio 
junginys, gyvųjų ir mirusiųjų, 
tiksliau — nužudytų, nukan
kintų negyvėlių su artimai
siais, net su savo žudikais, su
sitikimas. Taip pat sudėtinga, 
scenai labai sunki , žiūrovus į 
kitą pusę vedanti . Tai kita De
šimtojo teatro festivalio pusė, 
jau mūsų, vyresniųjų, kartos 
žiūrovui, irgi kri t iškų pastabų 
sulaukusi. Per sunki ne tik 
vaidinti, bet ir žiūrėti . Ar to
kiuose festivaliuose nereikėtų 
ko nors lengvesnio, linksmiau 
nuteikiančio? 

Aišku, dėmesio vertos ir to
kios pastabos. Nors ir mažiau 
žiūrovų buvo kanadiečių spek
takliuose, bet jų rodytos kome
dijos šiuo ka r tu Čikagos teat
rų lankytojams, sakyčiau, ge
riau patiko. Nors ir mėgėjai, 
tačiau „Aukuro" ir „Aitvaro" 
seni scenos vilkai, pastiprinti 
Šiaulių teatro profesionalais, 
jau ir pavargusius lankytojus 
— jie abu savo meną rodė tą 
pačią dieną, šeštadienį po pie
tų — nuteikė l inksmai, malo
niai, todėl jie ir pagyrų negai
lėjo. Kažn kaip būtų, jeigu bū
simuose festivaliuose — tikiu, 
kad šis tikrai d a r nepaskuti
nis — tokiu kelia būtų pasuk
ta. Ar nevertėtų ir Audrei Bud
rytei, ir Algimantui Žemai
taičiui paieškoti linksmų ko
medijų arba lengvesnio turi
nio dramų, ir nebe apie pra
eitį, bet dabart inį Lietuvos gy
venimą. Tokie spektakliai tik
rai daugiau lankytojų susi
lauktų. Bet tokių sceninių 
vaizdelių t u rbū t mažai. Išeivi
joje jau niekas jų neberašo, o 
kažin kaip Lietuvoje? Jeigu 
kūrinių nėra, gal bent juos pa
rašyti galinčių autorių susi
rastu"' Konkurso būdu. o gal 
net ir pagal specialius užsaky
mus 0 Ar veikliai JAV LB Kul
tūros tarybai nevertėtų į tai 
atkreipti dėmesį ir kitam fes
tivaliui ką nors panašaus pa
daryti, žinoma, su Lietuvių 
fondo finansine parama auto
rių honorarams. 

Ir užsklandai, dar vieno, vi
sus vaidinimus mačiusio, Žiū
rovo žodelis: Dešimtasis teatro 
festivalis. Marijos Remienes 
vadovaujamos JAV LB Kultū
ros tarybos ruoštas , keturių 
JAV ir Kanados lietuvių teat
ru atlieptas, buvo sėkmingas 
įnašas į mūsų lietuvybę palai
kančią kul tūr inę veiklą. Ver
tas ir organizatorių, ir atlikėjų 
sunkaus, ilgo darbo. Tad vi
siems tik didelė, didele padė
ka. Priėjo prisidedu ir aš. 

B r o n i u s N a i n y s 

Mokslo ir enciklopedijų lei
dybos inst i tutas Vilniuje nese
niai lietuvių kalba išleido įdo
mų ir gana storą (540 psl.) 
mokslinį veikalą Baltų kalbos. 
Lyginamoji istorija. Knygos 
autorius — jaunas , bet jau 
spėjęs pagarsėti , italų kalbi
ninkas , Pizos universiteto 
profesorius Pietro Umberto 
Dini. J i s gana gerai kalba lie
tuviškai ir latviškai, bet la
biau mėgsta lietuvių kalbą, 
tur i Lietuvoje daug draugų, 
nuolat bendrauja ne vien su 
mūsų kalbininkais, bet ir su 
rašytojais, yra išvertęs į italų 
ir savo tautiečiams paskelbęs 
mūsų žemininkų, vėliau — 
Jus t ino Marcinkevičiaus, To
mo Venclovos ir kitų poetų 
eilėraščių. Atgimimo metu P. 
U. Dini parašė entuziazmo 
kupiną knygą Baltijos žie
das. Joje i talams puikiai pa
pasakojo apie trijų Baltijos ša
lių, tautiečių užsienyje kovą 
dėl nepriklausomybės. 

P. U. Dini knyga Baltų kal
bos Italijoje pasirodė 1997 m. 
lingvistinėje serijoje Europos 
kalbos ir turėjo gana kuklų 
tikslą. „Lig šiol italų kalba 
neturėjome apibendrinamojo 
veikalo, įvedančio į baltų filo
logiją ir lingvistiką. Šia knyga 
norėta bent kiek užpildyti 
esamą spragą", — rašė jis ta
da šios knygos pratarmėje, 
vildamasis, kad bus įvertintas 
„siekis sugretinti milžiniško 
laikotarpio — nuo senų seno
vės iki dabart ies — baltų kal
binės bendrijos poslinkius, 
kurie savitai dėstomi chro
nologinėmis kultūros pakopo
mis, atspindinčiomis Pabalti
jo valstybių istorijos, ne vien 
kalbų raidos fazes". 

Nežinia, kaip P. U. Dini vei
kalą įvertino patys italai, bet 
lietuvių kalbininkai iš karto 
juo susidomėjo, gilinosi į jį, 
bet apibendrinti visko, kas da
roma baltistikoje, nesiėmė. 

P. U. Dini savo veikalu įro
dė, jog vien pabiras medžia
gos, aprėpiančios ilgų tyrinė
j imų šimtmeti, surinkimas į 
krūvą reikalauja didelio 
kruopštumo ir mokslinės eru
dicijos. Užtenka pasakyti , kad 
veikale cituotų autorių, jų 
darbų ir publikacijos šaltinių 
sąrašas sudaro daugiau kaip 
100 psl. Visi jie tekste atspin
dėti su autorių nuomone, jie 
ginčijasi tarpusavyje, o su jais 
visais nevengia pasigalinėti, 
pasiginčyti ir pats veikalo au
torius P . U. Dini, parodyda
mas ir savo poziciją, nuomo
nę. Ta veikalo autoriaus po
zicija ryškėja iš to, kad visa 
medžiaga dėstoma tam tikro
mis problemomis, kurias iš
kelia ir motyvuoja veikalo au
torius, pasiremdamas dau
giausia prie jo dirbusiais ir 
vertingiausių išvadų pateiku
siais tyrinėtojais, ir tik po to 
viską apibendrindamas. 

Kita vertus, baltistikos fak
tai veikale nagrinėjami nuo 
seniausios priešistorės, at
spindėtos vietovardžiuose ir 
ypač hidronimikoje, iki šių 
dienų, kai galima vertinti gy
vą baltų kalbų būklę ir raidą. 
Gryni kalbos dalykai čia nėra 
atsieti nuo baltų tautų isto
rinės lemties, todėl skaityto
jai , kuriems sunku įsigilinti į 
specialius lingvistikos klausi
mus, gali daugiau dėmesio 
kreipti į tas istorines sąlygas, 
kurios lėmė baltų kalbų rai
dą, daugumos jų išnykimą, o 
išlikusių — tobulėjimą. 

Knygoje ypač ryškiai paro
dytas lietuvių kalbos istorinis 
likimas. Skaitytojams bus įdo
mu kiek sužinoti ir apie lietu-

Pietro Umberto Dini. 

viškąsias kursų, jotvingių, ga
lindų, sėlių, žemgalių kalbas, 
kurių vien pavadinimai šian
dien težinomi. Sužinome taip 
pat apie prūsų ir latvių kalbų 
ypatybes, lyginant jas su lie
tuvių kalba. 

Nuosekliai pritaikęs vidinį 
lyginamąjį metodą, P. U. Di
ni parodė baltų kalbų raidą, 
kaip tam tikrą savaimingą 
procesą, kuriame veikė ir vei
kia vidiniai dėsningumai, o 
ne vien išorinės įtakos. Tai 
padėjo autoriui atrasti api
bendrinamąjį medžiagos dės
tymo modelį, kurio pagalba 
jis baltų kalbas išmatavo dve
jopu masteliu: vertikaliai au
torius apžvelgia jų visų isto
riją, o horizontaliai — nuolat 
mato jų tarpusavio sąsajas ir 
sąveikas. Todėl šios knygos 
lietuviško leidinio pavadini
mas papildytas parašte „Lygi
namoji istorija". Tai gerokai 
sustiprina pačios baltistikos, 
kaip savarankiškos mokslo 
disciplinos, pozicijas. 

Kalbėdamas apie baltisti
kos būklę Italijoje, P. U. Dini 
pabrėžė: „Italijoje įvykiai su
siklostė taip, kad baltistikos 
'nekaltas prasidėjimas iš kal
botyros šonkaulio', ypač pas
katintas ir palaikytas pir
miausiai neolingvistų savais 
sumetimais, vėliau nulėmė 
tolesnę tyrimų kryptį: beveik 
visa baltistinė medžiaga moks
lininkų, dažniausiai dirban
čių kitose srityse, buvo tiria
ma ir marginaliai, ir tik pa
pildomai". Kitaip tariant, bal
tistika Vakaruose buvo kitų 
mokslų, pirmiausiai indoeuro-
peistikos tarnai tė . Lietuvoje 
jos vaidmuo, greta lituanisti
kos, irgi buvo tarsi antrinis. 
Italų mokslininkas P. U. Dini 
savo nauju veikalu sukeitė 
vertybes vietomis ir privertė 
indoeuropeistiką su visais jos 
pasiekimais tarnaut i baltisti

kai . Gal ima drąsiai teigti, kad 
dabar baltistikos studijos be 
Pietro U. Dini knygos nebe
galės žengti nė vieno žings
nio, nes ji —jų a t r ama . 

P. U. Dini knygą Baltų kal
bos. Lyginamoji istorija l ietu
viškai parūpino du Vilniaus 
univers i te to profesoriai — ge
ri au to r i aus draugai , ne kar
tą lankęsi Italijoje ir skai tę 
paska i t a s jos universi tetuose. 
Vilniaus universiteto Klasiki
nės filologijos katedros profe
sorius Henr ikas Zabulis ją 
išvertė į lietuvių kalbą, o Bal
tistikos katedros vedėjas Bo
nifacas Stundžia priderino 
jos mokslinį krūvį prie lietu
vių lingvistikos lygio. 

Dėl P . U. Dini veikalo teko 
kalbėt is su vertėju prof. H. 
Zabuliu, kur is yra valstybinės 
mokslo premijos l aurea tas , 
nesenia i susikūrusios intelek
tualų sambūr io „Pat i r t i s" na
rys. J i s pasakė , kad tiek j is , 
t iek veikalo redaktor ius , dirb
dami prie P. U. Dini veikalo 
vert imo, nuolat bendradar
biavo su autor iumi, svars tė ir 
t iksl ino jo teiginius, v ienur 
k i tu r medžiagą papildė, o kas 
lietuvių skaitytojui nebuvo 
ak tua lu — praleido. Todėl 
l ietuviškos knygos ver t imas 
yra patobul intas jos var ian
t a s . Jį atidžiai peržiūrėjo 
pa t s P. U. Dini, todėl vėlesni 
šio veikalo vert imai, apie ku
riuos j au kalbama Latvijoje, 
Lenkijoje, Rusijoje ir net Ame
rikoje, tu rės atsiremti į lietu
viškąjį jos pavidalą. 

Be ki ta ko, knygos autor ius 
P. U. Dini , dalyvavęs jos pris
ta tymo iškilmėse Vilniaus 
univers i te te , pasidžiaugė, kad 
šis veikalas pasirodė lietu
viškai , nes lietuvių kalba yra 
pasau l inė baltistų kalba, tad, 

be abejo, P. U. Dini veikalas 
sudomins , bus perskai tytas 
visų pasaul io lingvistų. 

X teatro fentivalio rengimo komiteto pirm. I .eonas Narbutis ir Ge
novaitė Razumiene, kankliavusi fe>.i i\ al io a t i d a r y m o metu Jauni
mo centro kavinėje lapkričio 22 d. F.dvardo Sulaiėio nuotrauka. 
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Leidiniai 
Klasės seniūnas — 

Lietuvos prezidentas 
iš 55 baigusiųjų šią gimnaziją 
kartu su knygos autoriumi. 
Įdomiai aprašomas bendrabu
čio gyvenimas bei jo pri
žiūrėtojai. Pagarbiai prisime
namas kambario prižiūrėtojas 
pulkininkas Zigmas Rumšą. 
„Kiekvieną vakarą, prieš eida
mas miegoti, rimtai nusiteikęs 
jis pasirodydavo tarpduryje. 
Mes pagal jo nurodymą iš
sirikiuodavome vidury kamba
rio. Pulkininkas, peržvelgęs 
rikuotę, sukomanduodavo: 
'Ramiai!' Himnas!' Po to dar 
pridėdavo: 'Malda!' Mes už
traukdavome tada dar posmelį 
'Marija, Marija'" (psl. 131). 

Antrasis knygos trečdalis 
tenka Kelionė į paslapčių šalį 
skyreliui. Tai vienos ilgesnės 
kelionės įspūdžiai, kuriuos au
torius patyrė, važinėdamas su 
amerikiečių gimnazijos grupe 
po Rytų Europą, įskaitant ir 
Sovietų Sąjunga 1971 metais. 
Nors skyrelis skaitomas leng
vai, šia ar panašia tema jau 
ne kartą buvo rašyta, taip, 
kad naujovės elemento ne
bėra. Šis skyrelis paties auto
riaus jau buvo Draugo dien
raštyje anksčiau išspausdin
tas. Aprašymo didžiausia 
vertė gal yra pačių įvykių do
kumentacija. Už dešimties ar 
daugiau metų daug kas gal 
nebenorės prisiminti, ar bus 
per jauni prisiminti, kaip tu
ristai Rytų Europoje būdavo 
traktuojami. 

Likusį knygos trečdalį už
pildo keturi rašinėliai: „Ža
liuoja ąžuolai", „Svečiuose pas 
Lietuvos stomatologus", „Išdy
lančiais pėdsakais ir „Ruduo 
Lietuvoje". Išskyrus „Žaliuoja 

Juozas Končius. Kelionė į 
paslapčių, šalį. Naujasis am
žius, Kaunas, 2000. 152 psl. 
Kaina sutartinė. 

„Vienam iš aštuntokų, kla
sės seniūnui Valdui, buvo už
tikrinta, kad po dešimties 
metų jis jau bus Lietuvos pre
zidentas. Ką gi, r _.<. ' "im
ties metų, po pe..u.asdešim-
ties, bet jam ski - ' kejimai 
išsipildė" (psl. 14*; ai buvo 
išpranašauta 1946 metais 
Eichstatt (Rebdorf) lietuvių 
gimnazijos pirmosios laidos 
šimtadienio linkėj: nuose jau 
pokarinėje Vokietijoje. Gimna
zijos baigimo iškilmės įvyko 
gegužės mėnesio 14 dieną. 
Baigusiųjų mokyklą vardu at
sisveikino su mokytojais ir 
mokiniais Valdas Adamke-
vičius-Adamkus. Jam jau ne 
kartą buvo tekę kalbėti įvai
riuose renginiuose mūsų kla
sės vardu, ir visada jis mums 
gerai atstovavo... Jis taip pat 
prižadėjo, kad būsime tokie, 
kokius išleisdami į gyvenimą 
mokytojai norėtų mus matyti 
ateityje" (psl. 147). 

Tai tik trumpa ištrauka iŠ 
Juozo Končiaus knygos, iš
leistos šįmet Kaune. Knygoje 
yra šešetas aprašymų. Beveik 
trečdalį knygos užima „Ūka
nose paskendusi jaunystė", 
kur autorius gyvai ir patrauk
liai prisimena pokario lietuvių 
gimnaziją Vokietijoje. Auto
rius sako norėjęs geriau per
teikti jį supusią aplinką ir mo
kyklos nuotaiką bei jausmus, 
kuriais gyveno toli nuo tė
vynės būdami jaunuoliai. Jam 
tai labai gerai pavyko. Tai 
bene įdomiausia knygos dalis, 
gal ir dėl to, kad ten man kaip 
tik teko tuo pačiu laiku būti. 
Skaitant mano atmintyje likę 
įvykiai ir žmonės atgijo naujos 
informacijos šviesoje. Apra
šytas amerikiečių karinės po
licijos tikrinimas įtariamų 
vyrų, suvarytų į stovyklos 
skalbyklą. Tai ta pati skalbyk
la, kur savo mamai pa
dėdavau skalbinius gręžti. 
Aprašomi šeštadienio vakarai, 
kur Alfos Gečo vadovaujama, 
kapela į salę sutraukdavo vi
sus, norinčius pašokti ir 
pažiopsoti. Mūsų gyvenamasis 
kambarėlis buvo kitoje pusėje 
koridoriaus, vedančio į įtą 
šokių salę. Kas šeštadienio 
vakarą mane užliūliuodavo 
valso ar tango melodijos. Kai 
užplėšdavo polkutę, aš jau 
būdavau sapnų karalystėje. 

Kai kurie aprašomi mokyto
jai buvo ir mano mokytojai. Aš 
tuo metu gimnazijoje buvau 
pirmokas. Gimnazijos direkto
riumi buvo Petras Balčiūnas. 
Vicedirektoriai buvo du: Sta
sys Barzdukas ir Vincentas 
Liulevičius. Pagarbiai mini
mas ir Vytautas Žemkalnis-
Landsbergis, dėstęs menini 
lavinimą. Tai dabartinio Lie
tuvos Seirr.o pirmininko tėvas. 
Gabrielius Žemkalnis. Seimn 
pirmininko brolis, buvo vienas 

Kelias į savęs atradimą 
Pasaulio Lietuvių kultūros, 

mokslo ir švietimo centras 
išleido J. Pikūno ir A. Palu-
janskienės knygą Asmenybės 
vystymasis. Tai antrasis patai
sytas ir papildytas leidimas, 
sulaukęs didelio populiarumo 
akademinės bendruomenės ir 
plačiosios visuomenės sluoks
niuose. 

Knygoje pateikiami asmeny
bės vystymosi ypatumai nuo 
gimimo iki visiškos asmeny
bės brandos bei autentiškumo, 
pristatomi svarbiausieji vaiko 
auklėjimo tarpsniai, esminiai 
veiksniai juose, identiteto pro
blema, inteligentiškumo esmė, 
uždaviniai. 

Visapusišką asmenybės su
brendimą rodo kompetencijos 
pasiekimas daugelyje sričių. 
Tai atskleidžia fizinės, inte
lektinės, emocinės, socialinės, 

darbingumo, moralines, reli
ginės kompetencijos turėji
mas. 

Išmintingu užsieniečio žvilgs
niu pristatomos Lietuvos jau
nimo auklėjimo problemos te
levizijos, alkoholio ir narko
tikų įtakoje, dorinio vystymosi 
padėtis Lietuvoje, atsklei
džiant Bažnyčios vaidmenį. 

Dėmesio verti patarimai, 
kaip apsisaugoti nuo psichinės 
įtampos, kaip kurti vertingas 
sugestijas ir jas panaudoti gy
venimo stiliui taisyti bei jį to
bulinti. 

Teoriniai teiginiai grin
džiami VDU psichologijos ka
tedros darbuotojų, doktoran
tų, magistrantų atliktais tyri
mais ir gautais rezultatais. 

„Remdamiesi protu ir šir
dimi, darykime visa, kas gera, 
gražu, teisinga ir šventa", -

teigia J. Pikūnas. Tame saki
nyje glūdi visa subrendusios ir 
autentiškos asmenybės esmė. 

VDU psichologijos katedros 

doc. B. Grigaitė 

Širdis — Lietuva 

Irena Norkaitytė-Gelažienė. „Paukšč ia i" . Akrilis. 

ąžuolai", kur duodamas „dau
giau pasąmonės išgyvenimas, 
sukeltas jausmų ir prisimi
nimų, aplankius neprikiš u-
somą Lietuvą", aprašymai yra 
susiję su autoriaus kelionėmis 
į Lietuvą jau po nepriklauso
mybės atstatymo. Tai graži 
paskata Lietuvoje besilanky
siantiems. 

Knygos gale išvardinti Eich
statt lietuvių gimnazijos aš
tuntosios klasės mokytojai 
1945 metais. Jų buvo aš
tuoniolika. Taip pat pateikia
mas pirmosios laidus abitu
rientų sąrašas. Jų buvo 55. 

Romualdas Kriaučiūnas 

Iš kur tu, paukšte nematyta? 
Irena Norkaitytė-Gelažienė. 

Baltoji paukštė. Eilėraščiai. 
Tapyba. Hickory Hills, Illi
nois, 2000 metai. Spalvotos 
pačios autorės iliustracijos, 84 
psl. Kaina nepažymėta. Knyga 
gaunama ir Draugo knygynė
lyje. 

Vargiai kas prieš šios kny

gelės pasirodymą yra girdėjęs 
apie Irenos Norkaitytės-Gela-
žienės kūrybą, juo labiau poe
ziją, nors jos lakūs, spalvingi, 
kiek primenantys ir Čiurlionį, 
ir Šimonį, ir net seselę Mer
cedes, kurios piešimo-tapybos 
pamokas ji lankė, paveikslai 
puošia ne vieno mūsų tau

tiečio namui 
Autore daugiai, pasižymėjo 

visuomenine, yv ( labdaros 
veikla ir g; i su ja 
dirbantiems tas neuž
klydo, kad ii d. - i, kukli 
moteris savyje :Jepia šviesų 
talentą. Kaip ..i ti knygos 
įvado prisipažįsta: ..Dabar 
džiaugiuosi galėtu na daugiau 
savo laisvalaikio skirti šiai 
prabangai. . ,... paišyti..." 
O to Laisvalaikio studijų me
tais (studijavo odontologiją), 
vėliau, atvykus į Ameriką ir 
ilgas valandas atiduodant sa
vo profesijai, visuomet stokojo. 

Nors knyga Baltoji paukšte 
iš pažiūros atrodo nedidukė, 
bet joje te!p t 33 I. Norkaity-
tės-Gelažienčs paveikslų re
produkcijos ir 43 eilėraščiai, 
kurie suskirstyti \ tris dalis: 
„Aš esu medis", ..Kertu na
melis", ..Laumes juosta". Ei
lėraščiai daugiausia trumpi, 
sklandus, gar. moderniaa ei
liuojami, atspindi autorės as
meninius išgyvenimus, pa
saulėjauta, tėvynės meilę. 

Širdis — Lietuva. Išleista 
Los Angeles Lietuvių fronto 
bičiulių lėšomis; išleido I Lais
vę fondo Lietuvos filialas; 
Mickevičiaus 47-3, LT 3000 
Kaunas, Spausdino UAB — 
..Sapnų sala", Vilnius. Sudary
tojas ir redaktorius Vidman
tas Valiušaitis; dailininkas 
Algimantas Dabšys. Tiražas 
2,000 egz. 

Redaktorius V. Valiušaitis, 
remdamasis archyviniais do
kumentais, amb. Vytauto An
tano Dambravos veiklą Lietu
vos labui nepaprastai vaiz
džiai bei kruopščiai aprašė 26 
straipsniais, nusitęsusiais per 
154 puslapiuos. 

Pradžioje jis teigia, kad 
„praeitis kalba per žmones — 
jų darbus, įvykius, ženklus, 
kurie kartais išnyra istorijos 
skliaute, kaip ryškūs mete
orai, kurie nušviečia jau kito 
laiko ir kitos epochos žmonių 
gyvenimus bei darbus". Jis 
pabrėžia, jog ir Lietuvos da
bartinis ambasadorius Ispani
joje savo gyvenimu yra toks 
ryškus pavyzdys. 

Straipsnyje „Trys žvaigždės" 
jis primena V. Dambravos 
išgyvenimus, kai jo akyse oku
pantas užkalė tremtinių va
gonuose tėvą, motiną, tris bro
lius ir seserį- Knygos redak-

Irena Norkaitytė- Gelažienė 

PASIIMK 

Tu pasivyk mano jaunystę, o pavasari.' 
Ir pasakyk —jau pumpurais nutaškė 
Karklus prie mano lango. 
Ir šilta, spindulys paglostė drebančias šakas. 
O veja- susisukęs vėl švilpynę. 
Vaiky is debesų bandas. 
Tu pasakyk —gal vėl žibuoklės akimis 
Pažvelgsim ašį saulę, 
Ir stirnos lengvumu 
Aš peršoksiu vargus ir melą ... 
Bet Vėjai mano baltus plaukus tik kedena 
Ir žingsnių negirdžiu sugrįžtančios jaunystės. 
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torius taria: „Versdamas Vy
tauto Dambravos biografijos 
lapus, galvojau: kokia jėga 
vedė ir palaikė šį žmogų 
išbandymų ratuose, iš kur 
sėmėsi stiprybės ištverti..." Ir 
primena jis Austrijos lageryje 
1948 m. atsisveikinant su liki
mo draugais užrašytus žo
džius: „Aš pasižadu, kad ir 
tūkstančio galimybių šaly 
būdamas, visomis jėgomis 
dirbsiu už Pabaltijo laisvę ir 
nepriklausomybę... Iki pasi
matymo laisvoje mūsų tėvy
nėje!" 

Straipsnyje „Tarp politinio 
elito Jungtinėse Tautose" mi
nimas įdomus atvejis, kai Vy
tautas Dambrava buvo Drau
go korespondentu Jungtinėse 
Tautose. Tuo metu VLIKo ak
cija buvo nukreipta daugiau
sia į JAV. Žurnalistui V. Dam-
bravai kilo mintis pabandyti 
kreiptis į Graikijos, Filipinų 
bei Tailando ambasadorius ir 
paprašyti, kad Korėjos disku
sijų metu jų atstovai primintų 
sovietų agresiją Lietuvoje. Ir 
koks buvo nustebimas, kai 
Lietuvos tragišką likimą tų 
šalių atstovai pagarsino JT 
Saugumo taryboje. Tai buvo 
pirmasis V. Dambravos politi
nio pabūdžio žingsnis, kurį jis 
aptarė savo atsiminimuose 
šiais žodžiais: „Jau tada pa
stebėjau, kad, kai yra tikslas, 
atsiranda ir kelias". O straips
nio autorius pastebi: „Taigi ei
linio žurnalisto lankstumo ir 
įžvalgos dėka, pavyko pasiek
ti, kad kai kurios delegacijos 
iškeltų Lietuvos bylą į disku
sijų plotmę". 

1955 m. Vytautas Antanas 
Dambrava iš Vašingtono buvo 
perkeltas į Vokietiją, Miun
cheno radijo centrą lietuvių 
programos direktoriumi. O po 
metų jis jau buvo šios radijo 
stoties centro specialiųjų įvy
kių tarnybos vadovu. Savo 
darbą „Amerikos balse" jis va
dina „aukso metais", nes čia 
buvo galimybė ginti okupanto 
nutildytos lietuvių tautos gy
vastį. 

1960 m. grįžo į Vašingtoną 
dirbti „Amerikos balso" Pietų 
Amerikos skyriuje direktoriu
mi ispanų ir portugalų kalbo
mis. Ir čia atsivėrė durys poli
tinės veiklos karjerai. V. 
Dambravos viršininkas Gen 
Karst po trejeto metų jo darbą 
aptarė šiais žodžiais: JPonas 
Dambrava savo darbui yra 
pasišventęs. entuziastingas, 
energingas ir nuovargio ne
pažįstąs žmogus. Jo požiūris 
— siekti idealo. Profesiniai 
įgūdžiai — iškirtimai. Savo 
darbe kompetentingas iki 
smulkmenų, sriliai suvokia 
žmogiškąsias galimybes ir ri
bas. Turi puikų vykdytojo ta
lentą. Kitų žmonių atžvilgiu 

— šiltas ir draugiškas. Diplo
matiškas ir gerų manierų," 
(67 psl.) 

Ir tuoj po šitokio įvertinimo 
jam buvo pasiūlyta grįžti Už
sienio reikalų tarnybon. Čia 
prasidėjo ilgametė tarnyba su 
reikšminga diplomatine karje
ra, ne tiktai jam pačiam, bet ir 
Lietuvai. Tos tarnybos kelias 
yra su dideliais vingiais be
veik po visą pasaulį. Savo at
siminimuose jis rašo: „Įstojus j . 
diplomatinės tarnybos rezer
vą, vyko didelės diskusijos, 
kur mane siųsti: atgal į Vokie
tiją, į San Paulo, Rio de Janei-
ro ar į Congo, į Vietnamą". (69 
psl.) _ 

Sutiko čia ir lietuvių. Mini 
kapitoną Jurkų ir drąsią ko
respondentę Jūratę Kazickai-
tę. Didžiausią įspūdį jam pali
ko tos šalies jaunimas ir Viet
namo katalikai, kurių tikėji
mas yra gyvas, gilus ir paste
bimas kasdieniniame gyve
nime. Jo tarnybos viršininkų 
atestacijos lape, tarp kitko, 
įrašyta, kad Vytautas Dam
brava mažiau kaip per 18 
mėnesių supažindino su pro
gramų kūrimo metodais, page
rino transliacijų kokybę. Jis 
yra puikus mokytojas, o jo 
darbo sėkmė pranoko lūkes
čius. 

1967 m. jis jau JAV ambasa
dos attache Bolivijoje, kur dir
bo dvejus metus, vadovauda
mas JAV spaudos ir infor
macijos programai. Šis darbas 
buvo įvertintas net pačių boli-
viečių didžiausiame dienraš
tyje Hoy vyr. redaktoriaus 
žodžiais: „Vytautas Dambrava 
yra išskirtiniojo ir aukštes
niojo atspindys. Kilme lietu
vis, JAV pilietis, jis yra iš
tikimas gėrio tarnyboje. Tik
ras dvasios ir intelekto aris
tokratas... Jo dvasia kupina 
kilnumo, nuoširdumo ir tikros 
draugystės... Tokią draugystę 
jis dovanojo Bolivijos žmo
nėms". 

Vytautas Dambrava, baigęs 
tarnybos kadenciją, buvo ap
dovanotas aukščiausiu šio 
krašto „Andų Aro" ordinu. 

1970 m., V. Dambravai JAV 
departamentas pasiūlė pereiti 
į nuolatinę diplomatinę tar
nybą, o prez. Nixon jį paskyrė 
konsulu į Meksiką. 

1971 m. buvo paskirtas į 
Buenos Aires. Šiuo paskyrimu 
labai džiaugėsi: pakilimu kar
jeroje ir tuo pačiu geresne 
alga. JAV ambasadorius Ar
gentinoje John Davis Lodge 
apie Dambrava yra išsitaręs 
„... Jo savybės yra unikalios — 
turi ne tik proto, bet ir 
širdies... Juo geriau aš jį 
pažinau, juo labiau ryškėjo 
išskirtinės jo savybės. 

Nukelta į 4 psl 
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M. K. Čiurl ionio 125-ujų gimimo metų festivalyje. ( I eve iand , Ohio. Iš kairės: Beata Čiur l ionienė . Vil
n iaus Styginių k v a r t e t o nar ia i Girdut is J a k a i t i s ir Ar tū ras Šilalė. J u r i s Čiurlionis, p ian i s tas Rokas 
Zubovas. Lino J o h a n s o n o nuot rauka . 

Muzikoje atgimęs pasą ulis 
Vytautas Matulionis 

Lietuvos menininkų viešna
ges Amerikoje nėra retos, lau
kiamos, bet ne visada paten
kinančios. Todėl, kai pasitai
ko proga pasigėrėti t ikra me
nu, klausytojas/žiūrovas kar
tais pasijunta kiek nustebin
tas , priblokštas, ąet- apstul
bintas. Tokią progą Clevelan-
do lietuviai (ir amerikiečiai) 
išgyveno 2000.11.12. koncerte, 
minint didžiojo lietuvių kom
pozitoriaus/ dailininko Mika
lojaus Konstantino Čiurlionio 
125-tąsias gimimo metines ir 
tuo pačiu puikiai pristatant jo 
bei šių dienų lietuvių kom
pozitorių klasikinę kamerinę 
muziką Amerikos publikai. 
Koncertas įvyko puošnioje ir 
jaukioje Reinberger Chamber 
Music Hali at Severance sa
lėje. 

Koncerto programoje — M. 
K. Čiurlionio ir jo atminimą 
pagerbusių Vytauto Barkaus
ko, Mindaugo Urbaičio ir Re
migijaus Merkelio kompozici
jos. Koncerto menininkai: 
Valstybinis Vilniaus Styginių 
kvartetas — Audronė Vainiū-
naite — pirmas smuikas; Ar
tūras Šilalė — ant ras smui
kas; Girdutis Jakai t i s — vio
la; Augustinas Vasiliauskas 
— violončelė. Pianistai: Rokas 
Zubovas. Sonata Deveikytė — 
Zubovienė, Gintė Čepinskaitė. 

Koncertą pradėjo Mikalo
jaus Konstantino Čiurlionio 
provaikaitis pianistas Rokas 
Zubovas keturiais savo prose
nelio preliudais. Paskutinį 
kartą girdėtas prieš keletą 
metų, pianistas labai maloniai 
nustebino savo muzikine ir 
menine branda. Jo rimta ir 
gili įžvalga į grojamą kūrini 

tą įspūdį tik šust!: 
vo rankose Ciurli io p r 
dai atsivėrė kaip ilgesingo; 
pair.iai menamos : 

jamos mįslės, .-.' .. '••••• -
bet nesitikinčios a tsakymų. 
Pirmasis, „Prelude in G 
jor (VL 338) skambėjo geriau
siai. „Prelude in B Minor (VL 
329)" ir „Prelude in A Major 
(VL 335)" buvo lyriškia-.:s'. 
audringiausiame jų - - ..Pre
lude (VL 339)". nerimo pilni, 
gaivalinga jėga prisotinti 
akordai pabaigoje - iejo į 
guodžiančią tylą. rr.;.~i<js raip 
ir neatspėjo. Šiame preliude 
Zubovas buvo įspūdingiau
sias. 

M. K. Čiurlionio . S 
Quartet in C Minor VL 83 
(Allegro Moderato. 
Minueto, Vivace-. rių 
kvarteto pirštų r'.»sromas, 
gražiai atskleidė šio meno 
vieneto sugebėjimu- ' s.-nin-
gas Allegro Moderato. įsik 
jęs klausimų-atsai.;-
ir pasikartojančiomis moi 
jomis, tuoj palenkė klai 
ausį — ypač vaivor. -
ku skriejantis pirm; smi 
kas. Temomis ir var iau 
turt ingame Andante-
tavo svaiginanti;-): .švelnaus 
tono violončei - to, Vi
vace aidėjo pakaitomu 
vieno instrumento 
jama, iš Andante ai 
melodija. Visą kūrinį gavi;: 
čiurlioniškas sicpi .;.. 

Vytauto Bark 'our-
ney of the I 
Tale" (Op. : ' I. K. 
Čiurlionis. For P; i 
Hands and String Quarti 
pianisiėnv.s Sonata L> 
kyte-Zuboviene ir Ginte Če

pinskaitė prabilo aukšta, tylia 
smuiko gaida, besidriekiančia 
į pasakų tolius. Vainiūnaites 

. mikliai verpiama, vos 
girdima gija buvo tas takas, 
kuriuo sakmių karalai tė Ke
liavo per Barkausko įsivaizuo-

uriiunišką pasaulį. Abi 
pianistės čia turėjo labai at
sakingas partijas. Jų staigūs 
ir griežti sustojimai sudra
matino, kartais iki grėsmingu-

• artu įnešdami gaivinan
čių naujovių^ 

Po pertraukos, Mindaugo 
Urbaičio kompozicija ..Stil-
iness" (Qumtet for piano and 
string quartet) giliau pažvel
gė pro Barkausko anksčiau 
pravertą čiurlioniškos visatos 
langą. Čia karaliavo tyla, ra
mybė ir veidrodinių vandenų 
4( išmatuojamos gelmes. Viso 

•iio nuotaikai toną davė 
pianistes Sonatos Deveikytės-
Zubovienės jautr ia i ir tvirtai 
valdomas instrumentas. Žmo
gaus balsu pavirtęs pirmasis 
>muikas dainavo lyg užbur
tas , o smuiko ir violončelės 

vi ..pokalbiai" kvietė 
klausytoją susigundyti kom
pozitoriaus įvaizdžių gla
monėmis. Šioms įspūdingoms 

"angoms nuoširdžiai tal-
kinti antras smuikas 
Artūras Šilalė) ir viola (Gir-

- • sh 
" aigijaųs Merkelio 

,,?TiKonst" (Quintet for piano 
and string quartet) , glaudžiai 

• 'radarbiaujant Rokui Zu
bovui, iki šio! kruopščiai puo-

a vakaro nuotaika visiš
kai pakito. Jei ankstyvesnieji 
programos kuriniai ryškiau 

ėžė šveiniąją Čiurlionio 

meno pusę. tai ši drąsi ir iš
šūkių pilna kompozicija pa
rode Čiurlionį, kaip daugialy
pę asmenybę, išryškino joje 
glūdantį nerimą ir iš jo kylan
čias sielos audras . Tai buvo 
aštrių piano tonų staigus ir 
nesuvaldomai siaučiantis vie
sulas painiame, beveik įkyriai 
besikartojančių melodijų labi
rinte, nepaprastu greičiu vin
giuojančiai:-, per sudėtingų 
harmonijų raizgyną. Šis, kar
tais erzinančių sąskambių 
verpetas sudarė pačią moder
niausią programos dalį. J is 
tuoj pat ;.:kreipe klausytojų 
dėmesį, ka; kuriuos ..pabu
dindamas" :š anksčiau skam
bėjusios muzikos svaigulio. 
Menininkams šis priešpriešų 
kupinas kūrinys, tiksliai besi
blaškantis tarp lyrinių įtar-
pų ir viską nusiaubti grasi
nančios, bi-t netikėtai tyliu 
sąskambiu užgęstančios au
dros, jokių pastebimų ar gir
dimų sunkumų nesudarė. Iš 
keblių ritmu spąstų jie leng
vai išsivadavo ir grojo lyg 
..apsėsti". Tai labai asmeniš
kai suprasta ir meniškai at
kurta Mikalojaus Konstantino 
Čiurlionio kūrybos esmė. Įdo
mu, ką kompozitorius galvo
jo, šiuo būdu reikšdamas pa
garbą didžiam Čiurlioniui. 

Kas gi iškeiia šį kvartetą iš 
muzikinės kasdienybės? Tai 
menininkai — virtuozai, ku
riems technika jau seniai 
neišraunamai įaugusi į sielą. 

Bet tai tik į rankis , kurį jie 
taip įgudusiai naudoja, kad 
jis (svarbiausia!) nenustelbia 
pačios muzikos. Stebina jų tie
siog telepatinis susiklausy
mas. J ie ne tik girdi ir jaučia, 
ką kiti ins t rumenta i groja, bet 
tuos j ausmus tiksliai išgyvena 
ir juos dosniai pažer ia sma
guriams klausytojams. Tai 
meno tikrovė, kuri nepripa
žįsta apgaulės. J ų sodrus ir 
skaidrus tonas nedingsta , net 
ir šiuolaikinės muzikos siau
tuly ir jos i šnar in tų melodijų 
kartais beprotiškame skubė
jime į stulbinančią ramią 
atomazgą, ir priverčia klau
sytoją su pasi tenkinimu bei 
palengvėjimu giliai a ts idust i . 
Kvarteto menininkai kompo
zitoriaus mint is plėtoja ne 
tik atidžiai, bet ir tempera
mentingai savitai , pražysdami 
tik jiems būdingais atspal
viais. J ų linija vient isa, nes
varbu a r ji č iurlentų kukliu 
upeliu, a r p lauktų plačia upe, 
ar šniokštų putojančiu kriok
liu. Audronė Vain iūnai tė ža
vėjo tono ska idrumu, net ir 
tyliausiose vietose. Augustino 
Vasiliausko grojamos violon
čelės garsų š i luma klausytoją 
pavergė. Visi kvar te to nariai 
yra tikri scenos veteranai , 
švelniatoniais ins t rumenta is 
išsikovoję daug reikšmingų 
pergalių pasaul inėse scenose. 
Kaip miela, kad šie instru
mentai yra grojami «velniasie-
lių menininkų. 

„Severance Hali", Cleveland, Ohio. Čia 11.12 d. vyko M.K. Čiur
lionio 12", m. gimimo sukakt ies festivalis. Lino J o h a n s o n o nuo t r . 

Turininga Lyrikos 
rinktinė 

1 l rvc l ind . Ohio. In-tuviai, pasiruošė keliauti i 
,.K<inlvrt.'<-r ( hamhor Hali at Severan<-«- Mali". 

Vt K Ciurl o m o festivali, kuris įvyko lapkr ič io 12 d. 
!.m', i- • . uo t rauka . 

Poetes Marijos Macijaus
kienės lyrikos rinktinę Kaip 
riksmas, -prabėgantis medžių 
viršūnėm šiais metais išleido 
_Varpo" iiidykla Kaune au
torės 70-ojo gimtadienio pro-
ga. Tai dvyliktoji jos knyga. 
Savo kūrybą ji pradėjo apy
braižų ir atsiminimų knygo
mis, kūnu paskutinioji, irgi 
šiais met'.is išleista, yra Lyg 
visa Liet', 'a, kur apstu atsi
minimų apie menininkus ir 
rašytojus 

Pirmas:- M. Macijauskienės 
poezijos r nkinys Kaip lau
kiantis medų pasirodė 1979 
m., o pirn >ji apybraižų knyga 
Gyvenimo ikimirkos 1968 m. 

I dabri išleistą poezijos 
rinktinę sudėti eilėraščiai iš 
penkių, !;.; šiol išspausdintų, 
rinkinių: Kaip laukiantis me 
dis, Aguo- i miestai. Kaip dru
gys į žibu- Žaidimas su ugni
mi ir / pačią širdį. Du pri
dėtiniai skyriai Debesynuos-
pėdos ir Tai ir susitikom (poe
zijos ver imai l spausdinami 
pirmą kartą. 

Ką M. Macijauskienė apdai-, 
nuoja sa\ i poezijos knygose?> 
Beveik visuose rinkiniuose nu
girstame rkundą del iškeroju
sių visuomeninio gyvenimo 
negerovių, ypač pavydo, pyk
čio ir melo. Pastaroji negerovė 
^an giliai įsišaknijusi ir 
poete su ja ryžtasi pergalingai 
kovoti: 

.43 lemtį pasitiksiu su 
Kardu h ašmenis 

Giliai į melą suvarysiu >36p > 

Tos negerovės tik daugiau
sia užsimenamos, o po to poe
tė vel grįžta į optimistiškesnę 
nuotaiką. Nors nest inga ir su 
liūdesiu susijusių eilių, bet 
apskritai būdingas optimisti
nis ar net egzal tuotas išsi
reiškimas. 

Kitas, dažniau r a n d a m a s ir 
puoselėjamas, motyvas yra 
meilė, gal ne tiek jausminė , 
kiek karitatyvinė. Meilė kaip 
tik kovoja su minėtoms blo
gybėm: 

Mylėk mane, nes žemėje 
Jau nieko nebeliko, — 
Žudynės, 
Pavydas ir melas be jokio 

Atilsio, be atvangos. (145 p.) 

Gamtai pavaizduoti rink
tinėje skirta nemaža vietos. 
Gamtos meilės poetė bus 
išmokusi iš savo tėvo, kurs 
buvo mišKininkas. J o atmini
mui skir tame eilėraštyje sako
ma: „Aš — svetima erdviose 
miesto gatvėse" (22 p.). Entu
ziastingai gėrimasi gamta : 

Saulės vanduo 
Ribuliuoja virš mūsų.. 
Supasi pušų svarūs vainikai. 
Prie eglišakių lyg žvakės 
Paukščiai prisagstyti i22 p i 

Pro istorinius įvykius, pro 
praleistus okupacijų ir ne
laisvės metus praeinama dau
giau užuominom. Pr imenamas 
„nacistų arklys, kurs važiavo 
per galvas", arba Kauno ge
ležinkelio stoties traukinio 
„tvarkdariai", kuriu sąžine 

„uždaryta į užkulnį" (71 p.). 
Lyg per nesusipratimą kyla 
knygų laužai — „fašistines 
kultūros" likučiai '67 p.). Sky
riuje „Kaip drugys į žiburį" 
ryškiau atskleidžiama žydų 
tragedija karo metu, kai ir 
poetes senelis nukentėjo už jų 
slėpimą — žuvo IX forte. 

Bene graudžiausias pokario 
vaizdas, kai ilgai lauktame 
parsineštos duonos kepalėlyje 
randama „įkeptų vinių". Kur 
dingo art imo meilė?— klausia 
poetė. J i . švelniai tariant, 
„įvyniota į skepetą", bet iš tik
rųjų minėtų „tvarkdarių" už
kulny. 

Daugiau pesimistinių gaidų 
pasigirsta skyriuje „Žaidimas 
su ugnimi". Čia parodyti keli 
žymesnieji rašytojai, kūnų 
gyvenimą slėgė ir vargino sve
timųjų klasta. Bet ten pat 
guodžiamasi Mažvydo, Done
laičio ir jų palikuonių „žodžio 
ambrozija". 

Nespausdinto rinkinio Debe
synuos pėdos eilėraščių po
tekstėj žymimas įvairiopas 
blogis, kurį praskaidrina reli
ginio pobūdžio pasisakymai, 
pvz. „Pasikalbėjime su Kris
tum", kur viliamasi ramybės, 
siaučiant klastai , pavydui, iš
davystei. 

Iš kelių užsienio poetų ver
timų įspūdingesnis yra latvių 
poetės Arijos Elksnės „Laiškai 
tolimajai žvaigždei" (t.y.: Ibse
no Solveigos laiškai Perui 
Gyntui). 

Šios rinktinės eiles para
šytos daugiausia laisvais rit
mais (veriibrais;. Tradicinio 
ritmo ir rimo eilių palyginti 
nedaug, o ir jose ne visada iki 
galo išlaikytas saikas. Apskri
tai visoj M. Macijauskienės 
poetinėj kūryboj jaučiamas 
laisvo, tradicinėm formom ne
varžomo išsireiškimo polinkis. 
Kadangi nemažai eilėraščių, 
ypač vaizduojant gamtos iš
gyvenimus, parašyta šia for
ma, iš ne vieno jų dvelkteli lyg 
ir prozinis pasisakymas. Bet ir 
tuo atveju neprarandama vidi
nio skambumo. Dėl to čia ne
maža tokių eilėraščių, kur ri
mas pasitaiko ne eilutės gale, 
bet jos vidury, rečiau pradžioj, 
kaip savo metu buvo bandės 
rašyti poetas Mykoias Vait
kus. Tai primena kad ir tokios 
vietos: „Gandas kaip gandras/ 
vaikšto ant koturnų" (.66 p.). 
Arba „Tartum paukščiai kur 
padangėj/Gaknejasi su vė
jais" (90 p.). 

Šalia būtovinių reiškinių pa
vaizdavimo šioje rinktinėje ap
stu ir intymiosios bei atitrauk-
tinės lyrikos. Bet čia nėra to 
hermetiškumo, kuriuo dau
giausia pasižymi modernioji 
poezija. Tačiau čia nestinga ir 
humoro, ir į siurrealizmą 
panašėjančio eilėraščio. 

Pirmieji trys M. Macijaus
kienės poezijos rinkiniai buvo 
išleisti „Vagos" Vilniuje. Du 
paskutiniuosius išleido „Dobi
lo" leidykla. 

Šiai rinktinei būdinga tai. 
kad jos išspausdinta tik 200 
eg2empliorių. Sovietiniais lai
kais tas skaičius turbūt būtų 
buvęs šimteriopas. 

A l fonsas Ty r uoli s 

ŠIRDIS — LIETUVA 
Atkelta iš 3 psl 

Jo veik
la verta didžiausios pagar
bos. Galima sakyti, kad pagar
bos už tai nusipelno ir Lietu
va..." (psl. 95) 

1980 m. sulaukęs savo am
žiaus 60-čio, Vytautas Dam-
brava diplomatinę karjerą už
baigė ir 1981 metais sugrįžo į 
Venezuelą. Atsipalaidavęs nuo 
diplomatinių pareigų, jis pagy
vino vietos lietuviškosios iš
eivijos bendruomeninę veiklą 
ir buvo išrinktas Venezuelos 
LB pirmininku 115 knygos 
puslapyje redaktorių- pateiki.'i 

platesnę informaciją apie Vy
tauto Antano Dambravos ben
dravimą su spauda, teigda
mas, kad jo talentui priklauso 
dar vienas, ir galbūt svarbiau
sias. Venezuelos bei pavergtų 
kraštų taut ines bendruome
nes įtakojęs, pasiekimas — su
gebėjimas patekti į vietos vi
suomenės informavimo prie
mones ir jose reguliariai 
reikštis. Taigi žiniasklaidos 
informacija apie Lietuvą Ve-
nezueloje labai praturtėjo. 

1990 m. kovo 11-ąją paskel
bus Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymą, netrukus di
plomatas Vytautas Dambrava 
buvo paskirtas Garbės genera
liniu konsulu ir Lietuvos di
plomatijos šefo asmeniniu at
stovu Pietų Amerikoje. Lie
tuva galėjo ištarti nuoširdų 
„ačiū" Vytautui Dambravai — 
Venezuelą buvo viena pirmųjų 
pasaulio valstybių, pripaži
nusi Lietuvos nepriklausomy-
bę. 

Pasakojimas apie Vytautą 
A. Dambrava baigiamas įdo
miu įvykiu. „2000 metų ge
gužės pabaigoje, j a m lankan
tis Vilniuje, Užsienių reikalų 
minis* ;;oje, prie jo priėjo 

į t a igos pareigūnas: 
'pone : Voasadoriau, Jums 
išvy". .ladridą. dabar tvar
kom ...įerikos šalių archyvą. 
Pakėlėme j ūsų medžiagą. 
Viešpatie, kiek padaryta!.. Su 
vien V. Dambravai būdingu 
žaismir jumu, ambasadorius 
pakėlė antakius: 'o jūs tik da
bar pastebėjote?'" 

Po I skyriaus pabaigos (psl. 
181) knygoje išspausdinta 80 
nuotraukų, susijusių su am
basadoriaus gyvenimu... 

II skyrius — „Dainuojan
čiam slėny" — prasideda am
basadoriaus brolio Kęstučio 
vaikystės ir Sibiro prisimini
mais, baigiasi 3-jų Utenos 
gimnazijos buvusių mokslei
vių — Zenono Prūso, Balio 
Raugo ir Kordelijos Jasutytės 
pasakojimais. 

III pavadintas „Skirtingi ke
liai, bendri darbai". Čia pasi
sako A. Darnusis — Pilnutinės 
demokratijos link. A. ir M. 
Rudžiai — Norime būti šalia. 
Alė Rūta — Asmens vaivo
rykštė. F. Zubras — Mintys 
jubiliejaus proga. Z. Brinkis — 
Buvo inspiracijos šaltinis P. 
Kisielius — diplomatija, rezis
tencija, muzika — P. Gaida — 
Skirtingi keliai, bendri darbai. 
P. Baltakis — Mano pažintis 
su dr. V. Dambrava. A. Sva
rinskas — Apie garbingąjį 
laisvės kovotoją. Z. Brinkienė 
— Susitikimai su ambasado
riumi J. Kojelis — Rede quod 
debes. 

IV skyrius „Diplomatijos 
Mozartas" A. Brazauskas — 
Valstybės padėkos ženklan. B. 
Rivas — Idealą mylįs džentel
menas. A. Šulcas — Vieš
paties garbei ir tėvynės labui 
A. Šleževičius — Lietuvos 
pristatymas L. Amerikai. A. 
Saudargas — Gyvybės kupi
nas. P. Gylys — Keletas 
štrichų ambasadoriaus portre
tui. A. Januška — Yra nepa
keičiamų žmonių. S. Saka
lauskas — Nėra mažų drau
gų. A. Eidintas — Vadink 
mane Vytautu. V. Aleknaitė 
— Diplomatijos Mozartas. 

V skyrius — „Širdies teolo
gas" — V. Landsbergis — Vis
kas taip neseniai. S. Ka-
šauskas — Širdies teologas. 
M. Laurinkus — Trys žiedai 
Vytautui Dambravai. V. Žu
kas — Mokinys apie auksa
kalį. J. Kairevičius — Švie
siose gyvenimo proskynose. A. 
Patackas — Andų lietuvis. A. 
Žemaitytė — Ta gelmė — Lie
tuva. 

Knygos paskutiniuose pusla
piuose '421-439) plati V. A. 
Dambravos biografija — eurri-
cullum vitae. 

Balys R a u g a s 




