
Atidengiant paminklinę lentą Kaune, prie namo A. Mickevičiaus g. Nr. 37, kur 1992 m. 
vasario 16 d. buvo atidaryta pirmoji aukštoji mokykla Kaune - Lietuvos universitetas, 
kalbą pasakė Lietuvos Prezidentas A. Brazauskas. Jo-kairėje KTU rektorius prof. K. 
Kriščiūnas, dešinėje - VDU rektorius prof. V. Kaminskas.

Lietuvos universiteto Kaune deimantinis jubiliejus
Daktaras docentas
Vilius Misevičius

1997 m. vasario 16-ją sukako 
75 metai, kai Kaune buvo įkur
tas Lietuvos universitetas. Ši su
kaktis yra brangi ne tik intelek
tualams. Universitetas buvo pir
moji Lietuvos aukštoji mokykla, 
kurioje studijos vyko lietuvių 
kalba. Jis parengė nemažai iš
mokslintų darbuotojų, atnešė 
daug naudos ugdant tautinę 
kultūrą ir švietimą, tapo naciona
linės savimonės puoselėjimo 
versme. Penkių aukštųjų mokyk
lų, gavusių pradžią Kaune 1922 
m. įkurtame Lietuvos univer
sitete - Kauno technologijos 
(KTU), Vytauto Didžiojo (VDU) 
ir Žemės ūkio (LŽŪU) univer
sitetų bei Medicinos (KMA) ir 
Veterinarijos (LVA) akademijų - 
rektoriai surengė puikią deiman
tinio jubiliejaus šventę.

Kaune jau 1996 m. spalio 
mėnesį prasidėjo kultūros ren
giniai, skirti Lietuvos universite
to Kaune įkūrimo 75-mečiui. Iš
kiliausi šventės akcentai įvyko 
1997 m. vasario 12-16 dieno
mis. Vasario 12-ją įvyko penkių 
minėtų aukštųjų mokyklų iš
kilmingi senatų posėdžiai. Po jų 
buvo šventiniai renginiai fa-

kultetuose, kur buvo pagerbti 
Kauno akademinės bendruome
nės iškiliausi asmenys.

Vasario 13 d. restauruotoje 
KTU pirmųjų rūmų auloje (A. 
Mickevičiaus g. 37), kur 1922 
metų vasario 16-ąją įvyko Lietu
vos universiteto Kaune atidary
mo ceremonialas, surengta mok
slinė konferencija "Universitetas 
ir valstybė". Čia filosofinį požiūrį 
į universitetą pateikė VDU pro
fesorius D. Vaškelis. Pranešimą 
"Lietuvos universitetas istorinės 
tradicijos dalybų metais 1922- 
1997 m." parengė VDU prorek
torius profesorius E. Aleksandra
vičius. Apie medicinos proble
mas valstybėje pranešimą pers
kaitė KMA profesorius A. Mic
kis, o apie technikos mokslų įta
ką pramonei kalbėjo KTU Sena
to pirmininkas profesorius R. 
Bansevičius. Apie žemės ūkio, 
veterinarijos ir gyvulininkystės 
mokslų raidą Lietuvoje apžvalgą 
pateikė LŽŪU profesorius A. 
Stancevičius. Temą "Išeivija ir 
Lietuvos universitetas" gvildeno 
KTU garbės daktaras, JAV Colum- 
bijos universiteto profesorius R. 
Vaičaitis. Visų pranešimų teks
tai yra jubiliejinės konferencijos 
95 puslapių medžiagoje, kurią 
gražiai išspausdino "Technologi-

Kauno Rotušės aikštė. V. Kapočiaus nuot.

jos" leidykla.
Po konferencijos Vytauto Di

džiojo karo muziejuje buvo ati
daryta ekspozicija "Lietuvos uni
versitetui Kaune 75-eri". Ją kartu 
su minėtų penkių aukštųjų mo
kyklų atstovais padėjo rengti 
vyriausioji muziejininkė R. Baly- 
nienė. O vasario 13-osios vakare 
KMA V. Lašo auditorijoje sureng
tas veteranų ir kitų absolventų 
sambūris. Čia svečiavosi Australi
joje, JAV, Kanadoje ir kitur bei 
mūsų šalyje gyvenantys Lietu
vos universiteto Kaune auklėti
niai, kitų Kauno aukštųjų mo
kyklų atstovai. Jie pasidalijo savo 
atsiminimais.

Pagrindinis jubiliejinių ren
ginių akcentas buvo vasario 14 
d. Kauno Arkikatedroje Baziliko
je aukotos šventos Mišios. Po jų 
nuo Rotušės aikštės Laisvės alėja 
iki KTU pirmųjų rūmų vyko stu
dentų ir dėstytojų šventinės ei
tynės. Vėliau prie pastato A. 
Mickevičiaus g. 37 įvyko mitin
gas. KTU rektorius prof. K. Kriš
čiūnas perskaitė 1922 m. vasario 
13 d. Lietuvos Ministerių kabi
neto nutarimą, kuris skelbė: "Mi
nisterių kabinetas, vadovauda
masis Vilniaus universiteto įs
teigimo įstatymu ir turėdamas 
omenyje Steigiamajame Seime 
svarstomąjį universiteto Statuto 
projektą ir universiteto atidengi
mo klausimo pribrendimą ir 
reikalingumą, nutarė 1922 metų 
vasario mėn. 16 dieną atidengti 
universitetą Kaune". Po nuta
rimu pasirašė tuometinis Minis
tras Pirmininkas E. Galvanaus
kas. Paminklinę lentą atidengė 
Lietuvos Prezidentas A. Brazaus
kas, ją pašventino VDU Teologi- ' yra pajutusios visos Lietuvos 
jos fakulteto dekanas kunigas 
docentas V. Vaičiūnas. Buvo su
kalbėta malda "Tėve mūsų". Ji 
primins, kad šituose rūmuose 
1921 metais veikė Aukštieji kur
sai. 1922 m. vasario 16 d. buvo 
atidaryta pirmoji aukštoji mo
kykla Kaune - Lietuvos univer
sitetas.

Vėliau minėtų KTU pirmųjų 
rūmų antro aukšto fojė buvo 
atidengta memorialinė lenta "In 
aeternam memoriam. Akade
minės bendruomenės nariams, 
žuvusiems Lietuvos okupacijų 
laikotarpiu kovoje, tremtyje, ka
lėjimuose". Šią lentą atidengė ir 
Seimo pirmininkas profesorius 
V. Landsbergis. Abiejų memo
rialinių lentų, pagamintų iš 
bronzos, autorius - Kauno skulp
torius R. Antinis. Lenta, pa- 
puošusi eksterjerą, simbolizuoja 
mokslo koloną, peraugančią į 
medį su penkiom šakom - pen
kiomis aukštosiomis mokyklo
mis. Kiek kitokia traktuotė bron
zos kūrinio, papuošusio pastato 
interjerą: joje iškaltos įdubos - 
tarsi ženklai nelygaus ir duobėto 
kelio, kurį teko praeiti lietuvių 
tautai.

Baigiamasis Lietuvos univer
siteto Kaune 75-mečio akcentas 
buvo iškilmingas minėjimas 
Vytauto Didžiojo universitete. I 
jį susirinko gausus būrys visų 
penkių aukštųjų mokyklų - VDU, 
KTU, LŽŪU, KMA ir LVA - aka
deminės bendruomenės narių, 
buvusių absolventų, savo daly-' 
vavimu profesūrą ir studentus 
pagerbė Lietuvos Respublikos 
Prezidentas A. Brazauskas, Seimo 
pirmininkas prof. V. Landsber
gis, grupė Lietuvoje akredituotų 
užsienio šalių ambasadorių, 
Seimo ir Vyriausybės narių, Vil
niaus ir Kauno arkivyskupai met
ropolitai J. A. Bačkis ir S. Tam- 
kevičius.

I minėjimo dalyvius bei sve
čius kreipėsi LR Prezidentas A. 
Brazauskas: "Lietuvos universite
to Kaune 75-metis - labai svar
bus įvykis mūsų mokslui, kultū
rai, istorijai, - sakė jis. - Gerai, 
kad šios sukakties reikšmingumą 
supranta ne tik akademinė vi
suomenė, bet ir visa inteligenti
ja. Jūsų šventė sutampa su Vasa
rio 16-ąja - Valstybės atkūrimo 
diena. Simboliška, kad atsikūru
si Lietuvos valstybė neįsivaizda
vo savo ateities be universiteto - 
taip Kaune gimė Aukštieji kur
sai, vėliau universitetas". Jo Ek- 
selencija Prezidentas, kalbėda
mas apie istorines aplinkybes ir 
sąlygas, kuriomis gimė univer
sitetas Kaune, akcentavo: tuo
met tai buvo vienintelė lietuviš
ka Alma Mater, kurioje studija
vo gabus, žinių ištroškęs jauni
mas, dirbo daug šviesių ir gar
bingų mokslo bei kultūros žmo
nių. Ir po įvairių istorijos ir laiko 
vingių, kai Vytauto Didžiojo uni
versitetas buvo suskaldytas, sakė 
Prezidentas, pozityvią jo įtaką

zidentas Didžiojo Lietuvos kuni
gaikščio Gedimino ketvirto laips
nio ordinus įteikė profesoriams 
habilituotiems daktarams M. 
Jankauskui (LŽŪU), M. Plaščiaus- 
kui (VDU), penkto laipsnio ordi
nus - A. Matukoniui (KTU), V. 
Sadauskui (KMA) ir B. Vaškeliui 
(VDU). Grupė dėstytojų bei 
mokslininkų buvo apdovanota 
Didžiojo Lietuvos kunigaikščio 
Gedimino medaliais.

Penkiais pumpurėliais, taip 
gražiai sužaliavusiais iš vieno ka
mieno, pavadino visas aukštą
sias mokyklas jubiliates Seimo 
pirmininkas prof. V. Landsber-

gis, kuris, beje, yra ir VDU Gar
bės daktaras. "Lietuvoje ypač 
svarbus universiteto ir valstybės 
ryšys kaip valstybės gyvybingu
mo išraiška, - sakė Seimo pir
mininkas. - Kas naikino Lietuvą 
kaip valstybę, naikino ir univer
sitetą. Švietimas ir aukštasis 
mokslas - valstybės prioritetai, 
svarbiausia investicija į ateitį, 
kurią kuriame sau ir savo vai
kams". Arkivyskupas metropoli
tas S. Tamkevičius perdavė Jo 
Eminencijos kardinolo V. Slad
kevičiaus, taip pat visų Lietuvos 
vyskupų sveikinimą. "Bažnyčia 
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GALCHUS & GORDON, advokatai, patarnauja sekančiuose teisi
niuose reikaluose: nelaimingi atsitikimai, nekilnojamas turtas, 
imigracija, DVVI and all criminal. Virš 20 metų patirtis. Parūpi
namas lietuvių k. vertėjas. Konsultacija nemokamai. Galchus & 
Gordon, 39-07 Bell Blvd., Bayside, NY 11361. Tel.: 718 229-2629.

JONAS V. STRIMAITIS, advokatas, patarnauja teisiniuose ir 
imigraciniuose reikaluose. Advokatas kalba ir lietuviškai. 134 
VVest St., Simsbury, CT 0607(TTel. (860) 651-0261.

S H ALINS FUNERAL HOME, Ine., 84-02 Jamaica Avė. (prie Forest 
P'vvay St.), VVoodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laido
tuves. Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296-2244.

BUYUS FUNERAL HOME. Mario Teixeira, Jr. laidotuvių direkto
rius, Nevvark Office: 426 Lafayette St. (Cor. VVilson Avė.). Tel. 
344-5172. Paruošiamos garbingos laidotuvės. Modernios kop
lyčios, oras šaldomas. Daug vietos automobiliams pastatyti.

JUOZO ANDRIUŠIO Real Estate, namų pardavimas, visų rūšių 
apdraudimai, Income Iax pildymas. įstaiga veikia naujoj vietoj 
- OHLERT-RUGGIERE, Ine., 89-11 Jamaica Avė., VVoodhaven, NY. 
Tel. 847-2323 (namų tel. 847-4477). įstaigoj kreipiantis paminėti, 
kad esate ar norite būti J. Andriušio klientais.

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNŪS JONAS, sav. VVinter Garden 
Tavern, 1883 Madison St., Ridgevvood, NY 11227. Tel. 821-6440. 
Salė vestuvėms ir kt. pramogoms. Be to, duodami polaidotuviniai 
pietūs. Pirmos rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina.

SIDABRTNIO VARPO KEPYKLA - Silver Bell Baking Co. Lietuviška 
ir europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei 
pokyliams tortai. Dalia Radžiūnas, sav. - 43-04 Junction Blvd., 
Corona, Queens, NY 11368. Tel. 779-5156.

LAISVĖS ŽIBURIO radijas girdimas sekmadieniais 9 vai. ryto iš 
KDM stoties 1380 AM. Romas Kezys, 217-25 541 h Avė., Bayside, NY 
11364. Tel. 718 229-9134 arba 718 428-4552. Fax 718 423-3979.

Lietuvos Krikščionišką DEMOKRATIJĄ 
ir jos spaudą paremkime dabar 

ą pinigais, Unitrust, testamentais. 
f|| ITft A -Tax Exempt #36-2927289- 
fJ Į I Į IĮ per.j/ Pope Leo XIII Literary Fund, Ine. 

9050 Troy Avenue 
Evergreen Park, IL, 60642

Fax/Tel. 708-636-9562 Klauskite informacijų

Lietuvos Mokslo tarybai - penkeri!

aukštosios mokyklos. "Atgimimo 
vėjai, - sakė A. Brazauskas, - 
įžiebė dar vieną kultūros židinį 
Kaune - universitetą. Jam teko 
atsakomybė - jis paveldėjo Vy
tauto Didžiojo vardą". Pasvei
kinęs profesūrą, studentus, visus 
VDU ir kitų-aukštųjų mokyklų 
absolventus su jubiliejumi, Pre-

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI 
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

PRISTATOMI I VISAS KAPINES 
NEW YORK, NEW JERSEY 

IR CONNECT1CUT VALSTIJOSE. 
IŠTAIGA PRIE ŠV.JONO KAPINIU.
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MEMORIALS V
66 - 86 80 ST. M1DDLE VILLACE.

QUEENSN.Y. 11379
PHONES (718) 326- 1282; 326-3150

■ TAI MŪSŲ VIENTVrĖLt VIETA
- GAUSI PARODU SALt

KVEČAS
JONAS

1933 ( 1976

Lietuvos aukštosiose mokyk
lose galima ruošti dvigubai dau
giau specialistų negu dabar, sakė 
spaudos konferencijoje Lietuvos 
Mokslo tarybos pirmininkas pro
fesorius Leonas Kadžiulis. Mes 
stengsimės įtikinti universitetų 
vadovus ir Vyriausybę, kad šiuo 
keliu būtų einama, pabrėžė jis.

Ši daugelio tarybos narių nuo
monė, be kita ko, atsispindės 
rengiamame dokumente dėl 
mokslo ir studijų plėtros strate
gijos bei prioritetų 1997-2000 
metais. Dokumentas bus pateik
tas svarstyti Seimui ir Vyriausy
bei.

Lietuvos Mokslo taryba pradė
jo dirbti 1991 metų gruodžio 
mėnesį. Ji yra mokslo ir studijų 
institucija, analizuojanti šios sis
temos problemas, teikia sude
rintus pasiūlymus bei sprendimų 
projektus Vyriausybei. Taryba 
taip pat yra Seimo ir Vyriausybės 
ekspertė mokslo ir studijų orga
nizavimo bei finansavimo klausi
mais.

Per penkerius metus paruošta 
20 mokslo ir studijų veiklą regu
liuojančių teisės aktų projektų, 
atlikta daugiau kaip 300 eksper
tizių.

Taryboje yra 36 nariai. Du jos 
trečdalius renka mokslininkai, 
kitus skiria Seimas.

ELTA

Henrikas Daktaras 
neprisipažįsta kaltas
Vasario 13 d. teismas nuteisė 

Kauno nusikalstamos grupuotės 
"daktarų" vadą Henriką Daktarą 
7,5 metų kalėti, konfiskuojant 
turtą ir sumokant 15 tūkst. litų : 
baudą. Henrikas Daktaras, tar- i 
damas paskutinį žodį, neprisi- ■ 
pažino kaltu ir prašė teismo arba 
jį sušaudyti, arba paleisti, nes ; 
nenori būti atpirkimo ožiu. Vals
tybės kaltintojas prašė teismo 
skirti Henrikui Daktarui 10 metų 
kalėjimo.

Radijo stotis M-l

VIENI RINKIMAI BAIGĖSI, REIKIA 
PRADĖTI RUOŠTIS KITIEMS

(atkelta iš 1 psl.) 
litinių kalinių ir tremtinių sąjun
ga gavo 18 mandatų (turėjo 56). 
Nesimatė ir šių partijų realios 
veiklos. Labai graudu žiūrėti, 
kaip politiniai kaliniai ir trem
tiniai per trumpą laiką iššvaistė 
kančiose uždirbtą moralinį kapi
talą.

Neabejotinas yra Socialdemok
ratų partijos ir Centro sąjungos 
laimėjimas. Šios partijos sutvir
tina savo pozicijas, įgytas Seimo 
rinkimuose. Socdemai vietoj tu
rėtų 72 mandatų gavo 131, o 
centristai vietoj turėtų 74 gavo 
129. Aktyviai sužaidusios Prezi
dento rinkimuose jos gali' tikėtis 
padidinti savo elektoratą. Štai 
Latvijoje socdemai turi užėmę 
daug stipresnes pozicijas. Matyt, 
ten jau dvelkia skandinaviško
sios socialdemokratijos vėjai. 
Beje, Latvijoje savivaldybių rin

kimuose dalyvavo 57% rinkėjų, 
o Lietuvoje apie 40%. Tad rin
kėjų suaktyvėjimas gali nenu
matytai pakeisti visas išryškėju
sias tendencijas. O juk nelabai 
aišku, nuo ko tas aktyvumas 
priklauso. Lietuviams kol kas 
svarbesni atrodo Prezidento ar 
Seimo rinkimai, tačiau turėtų 
ateiti laikas, kada patys žmonės 
imsis iniciatyvos tvarkytis savo 
"kiemuose", juk visi jau spėjo 
suvokti, jog išrinktiesiems Seimo 
nariams, įsikūrusiems valdžios 
aukštumose, greitai darosi nebe- 
suvokiami žemiški Lietuvos pi
liečių rūpesčiai. Kiti savivaldy
bių tarybų rinkimai - po trejų 
metų. Turėtų keistis ir rinkimų 
sistema, nes partijų sąrašai vis 
labiau kritikuojami. Tačiau at
sipūsti rinkėjams nebus kada - 
rudenį Prezidento rinkiminė 
kampanija.

VYTIS 
KELIONIŲ IR TURIZMO 
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TRAUKINIAI (AMTRAK) 
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LIETUVIŲ KALBOS APOTEOZE

Kai teorija nebesutaria su praktika

T
eorija ir praktika arba gryna mintis ir realus veiksmas 
mūsų gyvenime siekia sutartinės. Mintis duoda akstinų 
veiksmui, o veiksmas sužadina naują mintį. Jauni būda
mi savinamės visokias teorijas ir mokomės pagal jas 
veikti; suaugę veikdami iš patirties tas teorijas giliname, taisome 

arba keičiame. Mintis ir veiksmas vienas antrą paremia ir papildo. 
Nebūtų protinga ką nors veikti, rimčiau neapsimąsčius; kaip nebūtų 
ir išmintinga mąstyti, veiksmu neatsirėmus. Veiksmas veda į mintį 
ir mintis į veiksmą. Tiktai vieno ar kito didesnė persvara nuveda į 
kraštutinumą ir suardo minties ir veiksmo sutartinę.

Idealios sutartinės tarp minties ir veiksmo arba teorijos ir prakti
kos nėra lengva pasiekti. Kartais lengviau yra ką nors instinktyviai 
veikti, negu galvoti ir spręsti, ar tai tikslu, gera ir prasminga. Bet dar 
lengviau yra nuspręsti ir žinoti, kas reikia daryti, bet sunku prisi
versti realizuoti. Dar romėnas Ovidijus eiliavo: "Matau, kas gera, ir 
tai pripažįstu, bet seku pikta!'.

O šv. Paulius skundėsi, kad jo sąnariuose tūno kitoks įstatymas, 
negu jo žinojime. Tiktai dieviškame Kristaus asmenyje mintis ir 
veiksmas sueina į idealią harmoniją. St. Šalkauskio žodžius "Kristaus 
asmenyje... gyvenimas yra minties aidas ir mintis gyvenimo žiedas". 
Kristų dėl to vadiname įsikūnijusiu Žodžiu.

Žmonėms įkūnyti savo žodžius ir idėjas ne visada pavyksta Tarp 
teorijos ir praktikos atsiveria prieštaravimai, kurie slegia mūsų 
gyvenimą ir sunkina tautų santykius. Štai sovietų teorijose yra 
dalykų, kurių objektyviai nebūtų galima visai paneigti, bet juos 
paneigia didelė gyvenimo negerovė, o praktikoje nė nebandoma 
taisyti klaidingų idėjų.

Jungtinės Tautos buvo įsteigtos žmoniškumui, laisvei ir taikai 
ginti, bet praktika atšoko nuo tų kilnių principų, nes savo tarpe 
rimtai nesistengiama suvaldyti nežmoniškai besielgiančių narių. 
Jungtinės Amerikos Valstijos savo demokratinę santvarką dar to
bulina, papildydamos nauju teisių lygybės įstatymu, bet rasinės 
nelygybės taip ir nenusikrato. Lengviau buvo už rasinius nusikalti
mus teisti nacius vokiečius, negu suvaldyti savo piliečius arba jų 
rinktus gubernatorius. Teorija ir praktika prasižioja it kokia kiau
rynė.

Lietuviai taip pat neišsilenkia minties ir veiksmo prieštaravimų, 
nes ir jie - netobuli žmonės. Pasekę mūsų dažnus kivirčus, nu
girstame, kaip jie baigiami atsidūsėjimu: kažkam stinga nuoširdu
mo, vienybės, tolerancijos, artimo meilės, tautinių reikalų gilesnio 
supratimo...

Mūsų vieningas organizuotas pasisakymas, kad esame lietuviai ir 
norime, kad lietuvių tauta būtų visada laisva ir nepriklausoma 
savoje žemėje. Negalime pasidaryti nei nutautėliai nei išdavikai, 
bet negalėtume ir ko gero pasiekti, jeigu nesujungtume savo jėgų.

Tai labai kilnūs ir visiems privalomi dalykai, bet gražiuose 
žodžiuose ir pageidavimuose nepasirodo tokio pat veiksmo. Vargu 
rasime išimtį, kad tai, ko pageidaujama iš kito, būtų pirmiausia 
pareikalauta iš savęs - žodžio ir veiksmo sutartinės. Tada imi abejoti 
priekaištavimų tiesumu, o prisimeni senąjį Ovidijų: "Matau, kas yra 
gera, ir tai pripažįstu, bet seku pikta".

Dr. Arnoldas Piročkinas

Žemaičių vyskupas Merkelis 
Giedraitis XVI a. buvo bene vie
nintelis Lietuvoje žmogus, kuris 
ir norėjo, ir galėjo plačiu mastu 
organizuoti lietuviškų knygų lei
dybą. Lietuvišką knygą jis su
vokė ne tik kaip religinių tiesų 
skleidimo priemonę: jam knyga 
buvo tautos stiprinimo ir išlaiky
mo sąlyga. To jis pats niekur 
nepasakė, bent tokia idėja mūsų 
nepasiekė. Tačiau apie vyskupo 
nuostatą geriausiai galime spręs
ti iš jo artimiausio padėjėjo, raštų 
vertėjo į lietuvių kalbą Mikalo
jaus Daukšos (tarp 1527 ir 1538- 
1613) užuominų 1599 m. "Posti
lėje" išspausdintų prakalbų. Vie
na iš jų parašyta lotyniškai ir 
skirta vien vyskupo Giedraičio 
nuopelnams apibūdinti, o antro
ji - lenkiška, pavadinta "Prakal
ba į malonųjį skaitytoją" (abi jos 
išverstos į lietuvių kalbą leidi
nyje: Koženiauskienė R. XVI- 
XVIII amžiaus prakalbos ir dedi
kacijos - V., 1990, p. 142-148).

M. Daukša taip nusako vysku
po nuopelnus dėl "Postilės" išlei
dimo: "Visų mažiausiai reikėtų 
nerimauti, kad gali būti gėda dėl 
mano sunkaus darbo arba dėl Tavo 
įdėtų vilčių, jei tik iš šių mūsų 
bendrų pastangų mes galėtume tikė
tis, jog mūsų tauta gaus vaisių..."; 
[turime] "mano darbu, o Tavo 
sumanymu, liepimu ir lėšomis lie
tuvių kalba išleistus visų metų šven
tosios Evangelijos aiškinimus" (t. 
y. "Postilę"). Toliau prakalbos au
torius pabrėžia vyskupo nuopel
nus lietuvių kalbai tuo, jog "Iš 
tiesų, Tavo rūpesčiu, Galingiausia
sis Vyskupe, yra pasiekta, kad jau 
nestokojame lietuvių kalbą mo
kančių kunigų ir pamokslininkų". 
Tačiau įdomiausia yra lotyniš
kos prakalbos pabaigoje taip 
nusakytas vyskupo nuopelnas: 
"Todėl Tėvynė Tau liks amžinai 
skolinga už ypatingą atsidavimą, 
Bažnyčių pamokslininkai - už dar
bo palengvinimą, piliečiai - už pa
skelbtą dievišką ir išganingą moks
lą, visi kiti - už gimtosios kalbos 
išgelbėjimą nuo purvo ir žūties”.

Kas atidžiai apmąstys šias iš
traukėles, tikriausiai atkreips dė
mesį į paskutinę frazę, praside
dančią žodžiais "visi kiti". Taigi 
kas tie visi kiti? Atrodo, galima 
visiškai pritarti knygos sudary
tojos R. Koženiauskienės išvadai 
komentaruose, "jog 'visi kiti' - 

čia nekatalikų tikėjimo lietu
viai" (p. 598).

Taip pat M. Daukša antrojoje 
prakalboje kelis kartus pabrėžia 
"Postilės" vertę visiems lietuvi
ams be tikybos skirtumo dėl jos 
lietuvių kalbos. Prakalbos pra
džioje jis sako: "Tikiuosi tuo savo 
darbu ir patarnavimu ne tik lie
tuvių bažnyčiai, bet ir visiems Lie
tuvos Didžiosios Kunigaikštystės 
piliečiams iš dalies įtiksiąs [iš dalies 
- tai ir ne religiniu požiūriu!], kai 
kuriems duosiąs progos pagalvoti 
ir pasvarstyti didesnius dalykus ir 
paskatinsiąs karščiau rūpintis 
gimtąja kalba ir ją skleisti”. Pa
galiau ir pačioje "Prakalbos į ma
lonųjį skaitytoją" pabaigoje M. 
Daukša su viltimi teigia: "Paga
liau, kad ir negautum kitos pa
ramos ir naudos iš tų knygų, išvers
ti/ į lietuvių kalbą, gana man bus, 
jog šiuo, nors ir mažu savo darbe
liu, - kaip manau ir geidžiu, - 
duosiu pradžią ir paskatinsiu mū
siškius mylėti gimtąją kalbą, jos 
laikytis ir ją ugdyti. Juk tatai mums 
ir visiems Lietuvos Didžiosios Ku
nigaikštystės gyventojams, kaip 
sakyta, labai turėtų rūpėti".

Šios dvi "Prakalbos į malonųjį 
skaitytoją" tezės tarsi įrėmina ar
gumentus, kuriais pagrindžiama, 
kodėl ireikia "mums visiems my
lėti giltąją kalbą, jos laikytis ir ją 
ugdyti".

Kokie tie M. Daukšos argumen
tai? Visų pirma jis su gailesčiu 
pareiškia: "Žinau, kaip visos tau
tos vertina, myli ir brangina veika
lus, gimtąja kalba rašytus (...), tik
tai mūsų lietuvių tauta, besimoky
dama lenkų kalbos ir ją varto
dama, taip yra paniekinusi, aplei
dusi, kone išsižadėjusi savo kal
bos, jog kiekvienas tai aiškiai mato, 
bet už tai vargu ar kas ją pagirs". 
Jau iš šio sakinio galime suvokti, 
kad, M. Daukšos nuomone, mei
lė gimtajai kalbai yra visuotinis 
reiškinys. Šią savo išvadą jis to
liau plėtoja: "Kurgi, sakau, pasau
lyje yra tauta, tokia prasta ir nie
kinga, kad neturėtų šių trijų savų ir 
tarsi igimtų dalykų: tėvų žemės, 
papročių ir kalbos? Visais amžiais 
žmonės kalbėjo savo gimtąja kalba 
ir visados rūpinosi ją išlaikyti, tur
tinti, tobulinti ir gražinti. Nėra to
kios menkos tautos, nėra tokio 
niekingo žemės užkampio, kur 
nebūtų vartojama sava kalba". 
Netgi gyvūnų pasaulyje kiekvie
na jų rūšis turi savo balsus.

Nė su kuo nesulyginama kal

bos reikšmė 
tautos gyve
nimui: "Ne 
žemes derlu
mu, ne dra
bužių skir
tingumu, ne 
šalies gražu
mu, ne mies
tų ir pilių tvir
tumu gyvuoja 
tautos, - tei
gia kanaunin
kas, - bet dau
giausia išlai
kydamos ir 
vartodamos 
savo kalbą, 
kurTdidina ir 
išlaiko ben
drumą, san
taiką ir bro
lišką meilę. 
Kalba yra 
bendras mei
lės ryšys, vie
nybės moti-

Lietuvos tautodailininkas rūpintojėlių 
drožėjas Ipolitas Užkurnys.

V. Kapočiaus nuotr.

na, pilietiškumo tėvas, valstybės 
sargas”.

M. Daukša sakosi nepeikiąs 
kitų kalbų mokėjimo ir vartoji
mo: "Aš tiktai smerkiu mūsų gim
tosios lietuvių kalbos apleidimą, 
kone išsižadėjimą ir bodėjimąsi ja. 
Duok Dieve, kad mes laiku apsi
dairytume ir iš to praradimo kada 
nors prisikeltume".

Šie pakilūs Merkelio Giedraičio 
padėjėjo žodžiai buvo išgirsti 
vėlesnių kartų: jais vadovavosi

Lietuvos universiteto Kaune deimantinis
jubiliejus

(atkelta iš 2 psl.) 
pasiruošusi būti universiteto 
bendradarbė ir bendrakeleivė, 
kad mūsų mokslo šventovės 
parengtų Lietuvos ateičiai labai 
šviesius ir taurius žmones", - sakė 
arkivyskupas.

Renginyje kalbėjo Columbijos 
universiteto profesorius R. Vai
čaitis. visu Lietuvos aukštųjų mo
kyklų rektoriai. Jų vardu žodį 
taręs Rektorių konferencijos pir
mininkas J. Antanavičius sakė: 
"Atvykome į savo akademinės 
šeimos, į visos Lietuvos inteli
gentijos šventę. Tai ne tik Kau
no savastis, bet ir visos Lietuvos 
turtas. Penkios mokyklos - tai 
visi vienos rankos pirštai. Jais ir 
sėsi, jais ir derlių imsi..."

Po iškilmingo minėjimo didelį 
koncertą surengė visų penkių 
aukštųjų mokyklų studentų me
no kolektyvai.

Išspausdinti keli jubiliejiniai 

Simonas Daukantas ir Simonas 
Stanevičius, Jonas Basanavičius 
ir Vincas Kudirka, Jonas Jablon
skis ir Kazimieras Būga, tūks
tančiai XIX ir XX a. lietuvių. 
Juos turėtų gerai įsidėmėti ir visi 
mūsų kartos tautiečiai - tiek Lie
tuvoje, tiek visame pasaulyje.

leidiniai. Su "Technologijos" lei
dyklos ženklu pasirodė stambi 
460 puslapių knyga "Nuo Aukš
tųjų kursų Kaune iki Kauno tech
nologijos universiteto 1920-1997 
m." (sudarytojas - profesorius A. 
Matukonis. Jos kaina 15 USD.) ir 
N. Lietuvninkaites knygelė "Kau
no technologijos universiteto an
trųjų rūmu istorijos bruožai". "Ai- 
verono” akcinė bendrovė išspaus
dino leidinėlį apie KTU, VDU, 
LŽŪU, KMA ir LVA. Su juo gali
ma susipažinti INTERNET tink
le. Taip pat galima įsigyti jubi
liejinį medalį, ženkliuką ir kitos 
atributikos: kreipeis Lietuvoje į 
Kauno Technologijos universi
tetą (K. Donelaičio g. 73, faksas 
(370.7) 202640).
( TIK DARBININKE

Jūs galite rasti naujausių Į 
į žinių iš Lietuvos ir viso 
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Mergina atsigręžusi nusijuokė, palenkė prie jo galvą, lyg išslys- 
dama iš jo rankos, ir sušnibždėjo:

- Gera su tavim, Plaušinių loky...
- Iš kur tokia drąsi?
- Mes čia prie didelio kelio. Atjoja bernužiai, padainuoja, pašoki

na ir niekas nieko nežino... - valiūkiškai juokdamasi erzino mergi
na.

Kai pasigirdo signalas poilsiui, dainos nutilo. Užgesino laužus. 
Vyrai apkabinę lydėjo merginas, šnibždėjosi, suko iš gatvės prie 
kiemo vartų, kiti dingo kažkur medžių paunksmėje...

Medekša palydėjo mergaitę iki pirmų trobų, stabtelėjo atsis
veikinti. Ji, pakėlusi drėgnas akis, patamsėjusias vakaro prieb
landoj, jau surimtėjusi pratarė:

- Negalvok apie mane blogai, Plaušinių loky... Tu toks geras... 
Sugrįžk laimingai!..

Rytojaus dieną po Alsio išvežimo Kengis nevažiavo darban. 
Pakinkė sartį į geruosius ratus, susėdo visi keturi - jis, žmona, 
Žinbudė ir Derbutas - ir išvažiavo į Ugionius, prie Betygalos. Senasis 
Derbutas nieko nevalgė, sėdėjo kaip nebylys ir prašė tik vieno - 
nuvežti prie Dubysos, į šventyklą.

Žynys Gintautas išklausė Kengį, vandens iš švento šaltinio pasėmė, 
pašlakstė prie ąžuolo rusenančią ugnį; visiems davė gerti švento 
vandens, atsiklaupė prie kerplėšos ąžuolo, iš po kurio sruveno 
šaltinis, ir, ištiesęs rankas į dangų, kalbėjo maldą.

Negirdėjo Kengis Gintauto maldos žodžių, bet suklupęs ir nulei
dęs galvą kalbėjo savo žodžius: dieve, laimink mano vaikus, neleisk 
priešams pražudyti jų, palengvink jų kančias. Dieve galingas, atgręžk 
savo rūstybę prieš kryžiuočius, gelbėk pažemintą mūsų kraštą. 
Sugrąžink mano vaikus - Žemaičių žemei reikia jų jėgos, jų sveika
tos.

Tartum protas nušvito Kengiui, ir jis aiškiai suvokė savo klaidą - 

kodėl išleido į žygį Medekšą, į tolimus kraštus, kai jaunų vyrų, 
stiprių karių reikia ginti Žemaičių žemei. Kodėl išjojo Žemaičių 
vyrai kovoti už Vytautą, kai čia žmonių nėra kam užstoti? Paties 
kunigaikščio paaukoti žmonės ir žemė. Išvežė Alsį, išvežė du vežimus 
vaikų - kas matė tokią tvarką, kad sūnų atimtų iš tėvo, iš motinos.

Ramino žynys Gintautas Kengį, ramino verkiančią jo žmoną, ir 
priminė vyrų sutarimą - ginkluotis. Patys žemaičiai turi vyti 
kryžiuočius iš savo žemės, nes įves jie savo tvarką, vokiečių papro
čius, ardys šventyklas, iškirs šventus ąžuolynus, privers išpažinti 
Kryžiuočių ordino dievą. Vytautas su Jogaila Lietuvą privertė svetimą 
dievą garbinti, slapta atvyksta dabar iš Lietuvos čia, prie Dubysos, 
pasimelsti savo dievams lietuviai. Nereikia laukti gero iš Vytauto 
žemaičiams - išdavė savo tėvo Kęstučio dievus, atidavė kryžiuočiams 
savo motinos žemę. Jam tik garbė, lenkų dievai ir rusų žemės 
terūpi...

Vėlai vakare Kengis su Šaltragiu išjojo į Verėduvą pas Kymantą.

Alsys sėdėjo vežime šalia Gaudručio, ant kelių pasidėjęs motinos 
surištą maisto ryšelį - lašinių bryzą, žiauberę duonos su sviestu. 
Vaikinams atsisveikinant nebuvo taip skaudu kaip jų motinoms. 
Alsys šnekėjosi su Gaudručiu, kas jų laukia. Žinojo, kad plauks 
Nemunu, o tokia didele upe nėra plaukę. Neišveš į tolimus kraštus, 
ten, prie Nemuno, kaip sakė Jovirdas, yra Ragainės pilis. Pilyje jie 
gyvens, pramoks vokiškai, išmoks kardą valdyti, raštus skaityti...

- Ir melstis... - pridūrė Jovirdas.
Baisu pagalvoti - ne, niekada svetimam kryžiuočių dievui Alsys 

nesimels.
Abudu vežimai Mituvos pakrantėje stabtelėjo, sušilę arkliai godžiai 

gėrė skai-drų upės vandenį. Kaime sustojo pasiganyti - prie tvoros 
pririšo arklius, iš vežimo padavė šieno. Netoli buvo apsistoję su 
tėvu žiemą. Jau artėjant prie kaimo, Alsys slapčia tikėjosi pamatyti 
Dovilę. Žiemą, grįžtant iš Veliuonos, tėvas ilgai viešėjo pas Digrį, ir 
Alsys visą vakarą buvo kartu su Dovile. Šnekėjosi, pasakojo savo 
kaimų nuotykius. Ji tokia šneki, paprasta, atrodė lyg labai seniai 
pažįstama. Dabar galvojo - iššoks iš vežimo, nubėgs atsisveikinti. 
Bet kiekviename vežime po vokietį... Arba, pravažiavus kaimą, 
pabėgs ir sugrįš i Digrio kiemą, pas Dovilę. Bet ką pasakys įėjęs?.. 
Gali pabėgti, vokietis nepavytų, o kur paskui dėtis?.. Prigąsdino 
Jovirdas visus - jei pabėgs, atims vokiečiai tėvų visą turtą, vergais 
išvarys į Ordino žemę.

Kaimo žmonės greitai susirinko prie vežimų: kaime pasklido 
gandas - Plaušinių įkaitus veža. Moterys prinešė valgyt -^;as ką 
greitosiomis surado. Alsys pamatė ateinantį Digrį. Priėjęs pasis
veikino, kažkokius nesuprantamus žodžius pasakė vokiečiui. Iš 
vokiečio atsakymo Alsys įsidėmėjo tik "ja, ja".

- Eime su manim. Pavalgyt leidžia.
Alsys iššoko iš vežimo - Digrio troba buvo čia pat. Dovilė su 

motina jo laukė - ant stalo pieno dubuo, duona. Dovilė nuraudusi 
krestelėjo atgal žemyn krintančius plaukus, ir Alsiui pasirodė, kad 
jos akys drėgnos nuo ašarų. Dovilės tėvas su Alsiu šnekėjo kaip su 
suaugusiu.

- Kas ten atsitiko Viduklėj?
- Gerai nežinau. Šnekėjo, vokiečius išvijo, o patys į Lietuvą 

patraukė.
- O kaip Plaušinių vyrai?
- Mūsų Medekša į žygį išjojo. Kiti pilį stato.
- O Šaltragis?
- Namie. Jo Gaudrutis paimtas, kartu važiuoja.
Digrys susimąstė. Lyg norėjo kažko klausti, bet sumurmėjo sau po 

nosimi - visur ta pati tvarka.
Išeinant Dovilė paslapčia padavė Alsiui peilį. - panašų į mažą 

durklą.
- Paslėpk, kad vokietis nepamatytų.
Tokia brangi dovana - Alsys nedrįso imti. Digrys, matyt, tai 

žinojo. Pridūrė:
- Pasiimk kelionei. Gal pravers. Tavo tėvas žygyje man ne tiek 

gero padarė.

Nemune valtis lengvai slydo pasroviui. Irkluojantys Ragainės 
vyrai kalbėjo lietuviškai. Pasakojo - visur ten aplink gyvena lietu
viai, tik pačiame Ragainės mieste ir pilyje vokiečiai.

Jau temstant kairiajame upės krante pasirodė didžiulė Ordino 
pilis, o jos langų žiburiai toli driekėsi Nemunu.

Rytą prieš saulės tekėjimą sugaudė ragas - vyrai sunkiai kėlė 
galvas nuo įšildytų balnų. Girnys jau buvo pašokęs ant kojų. 
Ragino kelti.

Už Medininkų kelias kilo į aukštą kalną. Toli matėsi kalvotos 
Lietuvos apylinkės, - žali kaip rūtos miškai, pievų lopinėliai, aukš-

(nukelta į 4 psl.)
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■ Lenkijos ir Lietuvos karaliaus 

Jogailos žmona karalienė Jad
vyga gali būti paskelbta šventą
ja, pranešė Vatikano atstovai. 
Apie karalienės Jadvygos ir nacių 
nužudytosios vienuolės Edith 
Stein kanonizavimą gali būti 
paskelbta per popiežiaus Jono 
Pauliaus II kelionę į Lenkiją, kuri 
planuojama gegužės pabaigoje, 
pranešė Reuter agentūra. Vatika
no pranešimu, popiežius paskel
bė apie karalienės ir vienuolės
beatifikavimą, priskirdamas Joms 
po vieną stebuklą. Antrojo ste
buklo priskyrimas suteiktų ga
limybę paskelbti jas šventosio
mis. Vatikano priskirti stebuklai 
smulkiau neapibūdinami.
■ Jungtinėsę Valstijose įsigalio
jus naujam įstatymui, drau
džiančiam nelegaliai gyventi, iki 
rugsėjo 27 d. iš šios šalies privalės 
išvykti apie 70,000 lenkų. Ne- 
išvykę bus išsiųsti. Lenkų emi
gracija Amerikoje labai didelė, 
ypač daug jų gyvena Chicagoje. 
Manoma, kad iš viso JAV gyve
nau 4-5 milijonai lenkų.
■ Baltarusijos opozicija kaltina 
prezidentą Aleksandr Lukašen- 
ko, kad, skatindamas KGB infor
matorius ir siekdamas nutildyti 
oponentus, jis grąžina į šalį sta
linizmą. Pernai spaudoje pirmą 
kartą pasirodė skelbimas, ragi
nantis visus kas nori padėti KGB, 
gali anonimiškai paskambinti 
tam tikru telefono numeriu. 
Tuomet ši žinia atrodė tarsi bom
bos sprogimas. Dabar KGB at
stovas spaudai pareiškė, kad "sa
vanoriams, kurie nori padėti, 
reikia suteikti galimybę tai pa
daryti". Pasak jo, tokia sistema 
egzistuoja ir kitose šalyse.
■ Rusijoje tebestatomi gilūs 

požeminiai bunkeriai, kurie tu
rėtų išgelbėti Kremliaus valdžią 
atominio karo atveju. Kaip pra
nešė balandžio 1 d. "Washing- 
ton Times", Maskvoje pastatyta 
slapta metro atšaka, nuo "Per
galės parko" sustojimo vedanti į 
B.Jelcino vasarnamį, esantį 13 
mylių į vakarus nuo Kremliaus. 
Bunkeris yra ir Voronove.

Pavasarėjantis Kaunas. Laisvės Alėja. V. Kapočiaus nuotr.

LIETUVIŠKIEJI 
SLAPYVARDŽIAI

T. 2
G-M

Sausio 8 d. Lietuvos naciona
linės Martyno Mažvydo bibliote-
kos Bibliografijos ir knygotyros 
centre buvo pristatytas 1996 m. 
pabaigoje pasirodęs "Lietuviškųjų 
slapyvardžių" II tomas (G-M). Jį 
pabengė dr. doc. Jonas Mačiulis, 
redaktorė - Regina Varnienė. Kaip 
ir pirmajame tome, jame patei
kiami duomenys apie Lietuvos 
ir užsienio lietuviškos, taip pa£- 
Lietuvoje kitomis kalbomis Kas
tos spaudos vartotus slapyvar
džius nuo raštijos pradžios iki 
mūsų dienų, daugiausia iki 1990 
metų.

Slapyvardžių atskleidimas - 
svarbi kultūros paveldo tyrimo 
dalis. Jis padeda geriau suprasti 
vieno ar kito istorinio laikotar
pio politinę, ideologinę situaci
ją, tiksliau įvertinti atskirų as
menybių vaidmenį tautos poli
tiniame ir kultūriniame gyve
nime, aiškiau suvokti vieno ar 
kito plunksnos darbininko idė-

"Lietuviškųjų slapyvardžių" 
sąvadas

Dr. Jonas Mačiulis

jinį, politinį nusiteikimą, kūry
bos psichologiją. Šio leidinio 
rengėjai tikisi, kad jame pateiki
ama medžiaga bus naudinga vi
siems kultūros tyrinėtojams, pa
lengvins gausiai senojoje lietu
viškoje spaudoje sutinkamų sla
pyvardžių identifikavimą bei dar 
nežinomų atskleidimą. Šiam tiks
lui turėtų pasitarnauti prie kiek
vieno slapyvardžio pateikiafnas 
jį užfiksavusios literatūros są
rašas. Be to, BKC leidžiamas "Lie
tuviškųjų slapyvardžių" sąvadas 
turi automatizuotą kompiute
rinį atitikmenį. Tai sudaro labai 
dideles slapyvardžių paieškoST 
sisteminimo bei rūšiavimo pa
gal įvairius požymius galimybes. 
Kadangi kompiuterinė duomenų 
bazė visą laiką papildoma nau
jais duomenimis, suprantant,- įi 
bus gerokai išsamesnė už spaus
dinamą medžiagą. Užbaigus sla
pyvardžių žodyno rengimą, ši 
kompiuterinė bazė galėtų tapti 
parankine kiekvienos mokslinės 
bibliotekos darbo priemone.

Slapyvardžių aiškinimas - ne
sibaigiantis procesas. Duomenų 
apie slapyvardžius išsamumas 
priklauso nuo to, kaip tam tikru 
istoriniu laikotarpiu ištirta spau
da, nuo mokslininkų, bibliog
rafų, publicistų dėmesio vieno 
ar kito autoriaus kūrybai. Sup-
rantama, per ateinančius kele-

rius metus bus išleista nemaža 
darbų, kurie esmingai papildys 
didžiosios šalies bibliotekose 
sukauptą medžiagą apie slapy
vardžius. Tačiau vis tiek daugy
bė slapyvardžių, ypač iš tarybi
nio laikotarpio spaudos, liks ne
atskleista. Todėl "Lietuviškųjų 
slapyvardžių" kitų tomų bei pa
pildymų rengėjai labai pagei
dautų, kad periodinę spaudą, 
grožinę, mokslinę, memuarinę 
bei publicistinę literatūrą tirian-
čios institucijos, periodinių lei
dinių redakcijos, leidyklos, bib
liotekos, paskiri asmenys (rašy
tojai, kultūrologai, žurnalistai, 
visuomenės veikėjai, bibliofilai 
ir kt.) informuotų LNB Bibliog
rafijos ir knygotyros centrą apie 
jiems žinomus savo ir kitų auto
rių slapyvardžius, nepatekusius į 
sąvadą, bei išleistuose tomuose 
sutinkamus netikslumus, ap
sirikimus ir pan. Tai būtų labai 
didelė parama šio leidinio rengė
jams bei vartotojams.

Leidinio rengėjai prašo jiems 
rašyti šiuo adresu: Lietuvos na
cionalinės Martyno Mažvydo 
bibliotekos Bibliografijos ir kny
gotyros centras, K. Sirvydo 4, 
2600 Vilnius, tel. 62 41 52.

Li-175 Lietuviškieji slapyvar
džiai: medžiaga lietuviškųjų 
slapyvardžių sąvadui / Lietuvos

(nukelta į 7 psl.)

Rašykime laiškus j VVashingtoną
Amerikos Lietuvių Tarybos 

paraginimu jau šimtai laiškų 
pradžiai buvo išsiųsti iš Chica- 
gos kongresmenams, senato
riams ir Prezidentui, prašant, kad 
jie paremtų Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos priėmimą pilnateisiais 
nariais į NATO. Taip pat JBANC 
(Joint Baltic American National 
Committee) darbuotojai išsiun
tė 900 prašymų šiuo reikalu įvai
rioms Baltų organizacijoms.

Ponia Evelyn Oželienė, Vyčių 
pirmininkė, per ALTą jau išsiun
tė virš 60 Lietuvos Vyčių kuopų 
Amerikoje žinias tam svarbiam 
reikalui paremti. Tad tūkstančiai 
aktyviųjų Lietuvos Vyčių jau įsi
traukė į laiškų rašymo darbą

Mirė Allen Ginsberg
Ankstyvą balan

džio 5-tosios rytą, 
šeštadienį, savo bu
te Manhattane mirė 
poetas Allen Gins
berg, kuris liko kar
tu su bendraamžiais 
rašytojais Jack Ker- 
ouac, Gregory Cor- 
so ir Lavvrence Fer- 
linghetti, plačiau 
pasireiškusios, jų 
skelbiamos pokari
nės Beat Genera- 
tion, t. y. "nuvargu
sios" arba "įšventin
tos kartos", pačiu 
ryškiausiu, gal net 
ir įtakingiausiu, ats
tovu.

Ilgametis diabeti
kas, nualintas šlu
buojančios širdies
bei dalinio paralyžiaus, septy
niasdešimtmetis Ginsberg savo 
paskutinę savaitę buvo susi
laukęs dar ir neatšaukiamo kepe
nų vėžio diagnozės. Mirė visgi 
netikėtai, širdies smūgio prib-
lokštas, besilankančių draugų su savo paties įtaka, kaip "hairy 
tarpę. . ’ ‘“Teačher" (kas reiškia“nė vien

Nuo pat pagarsėjusios anks
tyvesnės poemos "Howl", Gins- 
bergo eilėdara siekė praskverbti 
ir peržengti priimtinąsias ribas, 
kiek tik tas įmanoma. Šio pa
grindo modeliais jis laikė Wil- 
liam Blake ir Walt Whitman, 
mistinės sąmonės ir demokrati
nių prospektų kūrėjus. Pats tie
siogiai pratęsė Ezra Pound ir Wil- 
liam Carlos Williams įvykdytus 
prozodinius bandymus, laisvai 
pritaikydamas juos prie įsišakni
jusių "naminių" bliuzų. Šitokia 

NATO, narystės reikalu. Vien tik 
Brighton Parko kuopa (C-36) yra 
paruošusi daugiau kaip 60 laiškų 

(nukelta j 7 psl.)

Iš JAV grįžęs lietuvis 
užėmė viceministro 

postą
(atkelta iš 2 psl.)
atsargą. Grįžęs į Lietuvą, 1992- 
1994 metais jis dirbo JAV am
basadoje patarėju. Romas Kili- 
kauskas Omahos universitete 
baigė ekonomikos mokslų ir vo
kiečių kalbos bakalauro studijas, 
Michigan universitete - vadybos 
magistro studijas. LR

Poetas Allen Ginsberg

bendra "neornamentuotos kal
bos" sąvoka rado atgarsio ir lie
tuviškai rašančiųjų tarpe, ypač 
Algimanto Mackaus ir Jono Meko 
kūryboje.

Ginsberg regėjo save, drauge 

apžėlusį, bet ir rizikingąjį moky
toją). Atvirai stebėjęs, net ir skel
bdamas savo dienų esmingus 
pokyčius, vis siekė atrasti eilinės 
kasdienybės ryšį su visata. Ge
riausieji jo eilėraščiai, nuo pir
mųjų iki paskutiniųjų, išlaiko 
tikrai humoristinę, net nepas
tovią lygsvarą, tarsi būtų varomi 
nesulaikomos, grynai paaugliškos 
energijos, tarpe džiugesio ir neri
mo.

Vyt Bakaitis

MEDEKŠA
(atkelta iš 3 psl.)

didelė Lietuvos valstybė. Visi miestai iškilmingai sutikdavo Lietu
vos Didįjį kunigaikštį Vytautą, dovanojo pinigus, brangenybes, 
kailius. Miestuose prisijungdavo nauji būriai raitelių - kariuomenė 
vis didėjo kaip plaukianti pavasario potvynio upė.

Prieš Kijevą dvi dienos buvo skirtos pastoviui prie Irpenėsupės. 
Raiteliai plačiai išsiskirstė po aplinkinius kaimus, kurių čia buvo 
daug rečiau negu Lietuvoje, bet didesni, trobos, drėbtos iš molio, 
susmegusios į žemę, sienos baltai dažytos kalkėmis. Vyrai skalbėsi 
drabužius, kirposi, švarinosi, ganė žirgus. Bet visi buvo įsitempi, 
neramūs - rytojaus dieną turėjo pamatyti Kijevą.

Kai kariuomenės voros patraukė į senąją Rusijos sostinę, atrodė 
įspūdingai - traukė visais didžiaisiais ir kaimų keliais. Kijevas buvo 
paskirtas kaip visos Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės karinių 
pajėgų susitikimo vieta. Čia turėjo atjoti ir Polocko, Vitebsko, 
Smolensko vėliavos, ir Černigovo, Starodubo, Kameneco kari
uomenės, čia turėjo prisijungti ir Vytauto pagalbininkai iš Lenkijos, 
vadovaujami vaivados Spytkos iš Melštyno, savo ištikimų būrių 
laukė ir totorių chanas Tochtamyšas.

Dar prieš miestą su šventomis ikonomis ir cerkvių vėliavomis 
Didįjį kunigaikštį Vytautą ir jo palydą pasitiko Kijevo vietininkas 
Jonas Alšėniškis, Kijevo vyskupas, popai ir vienuoliai, ilgomis 
barzdomis, susirišę virvelėmis ilgus juodus šventikų drabužius. 
Paskui visa procesija raitelių priekyje iškilmingai įėjo į miestą. 
Žemaičių vyrams pasisekė: viską matė - kaip kunigaikščio apsaugos 
būrys jojo tuoj po jo asmens sargybinių ir karo vadų. Iš tolo saulėje 
žėrėjo auksuoti Kijevo Sofijos Soboro bokštai. Pats šventasis Kijevo 
vyskupas, metropolito vietininkas, Kunigaikštį ir artimuosius va
dus pasitiko aikštėje prie Soboro. Čia įvyko iškilmingos Lietuvos 
raitelių pašventinimo ir laiminimo apeigos. Paskui didžioji dalis 
kariuomenės mieste neužsibuvo - nurodytomis miesto gatvėmis 
traukė į užmiestį, aukštyn pagal Dnieprą, kur turėjo keltis per 
didžiąją upę - žygis prieš totorius tolyn į stepes buvo numatytas 
žemyn kairiuoju Dniepro krantu.

Ne veltui Kijevą Didysis Lietuvos kunigaikštis pasirinko savo 
kariuomenės susitikimo vieta - Kijevas iki mongolų antplūdžio 
buvo Rusios sostinė. Miestas buvo totorių sugriautas, sudegintas, 
žmonės išžudyti. Vėl miestas ątsigavo, kai Kijevo žemė buvo atimta 
iš totorių ir prijungta prie Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės. į jį 
vedė keliai iš tolimiausių kraštų. Žiūrėdamas į atvykstančias vis 
naujas ir naujas raitelių vėliavas, stovėdamas ant aukšto Dniepro 
skardžio, Vytautas buvo patenkintas - žygio sėkmė buvo garantuo
ta. Ir tiek žmonių vykdo jo valią, šitokie neužmatomi plotai už 
Dniepro jo valdžioje. Su savo artimiausiais - broliu Žygimantu, 
Jogailos broliais Švitrigaila, Andriumi-Vingaudu, Dimitru Kaributu, 
su Jonu Alšėniškiu ir su Smolensko raiteliais atjojusiu savo draugu 
Jomantu - po sutikimo iškilmių, prieš puotą, metropolito rūmuose, 
Didysis kunigaikštis Jlgai tarėsi - stepėse į pietus sausra, mažiau 
paganos arkliams, armija didžiulė - reikia apgalvoti, kuo maitins 
vyrus, kaip paganys arklius. Kijeve Jonas Alšėniškis surinko dideles 
pašaro ir maisto atsargas - jį su savo žmonėmis ir paskyrė kunigaikš
tis tvarkyti visus tiekimo, aprūpinimo reikalus, kai kariuomenė 
žygiuos į totorių žemę. Buvo patvirtinta ankstesnė mintis - keltis 
per Dniepro brastas aukščiau Kijevo ir žygiuoti kairiąja pakrante - 
ten daugiau upių, daugiau miškų, dėkingos kariuomenės pastoviui 
Psiolos, Sulos, Vorsklos upių pakrantės. Čia lengviau ir persikelti 
per Dnieprą.

* w w w

Metropolito rūmuose buvo surengta didžiulė puota. Vienuoliai 
vedžiojo vėliavų vadus į numatytas vietas. Stalai buvo apkrauti 
keptais paukščiais ir avinais, papuošti spalvoto stiklo taurėmis. 
Žmonių maišalynė - lietuviai, gudai, rusai, totoriai, lenkai, 
kryžiuočiai... Kai pasirodė Didysis kunigaikštis, vyskupo ir Jono 
Alšėniškio, Kijevo vietininko, lydimas, sugriaudėjo rūmai. Priėjęs 
prie garbingam svečiui skirtos vietos, kunigaikštis kilstelėjo ranką, 
ir vyrai nutilo. DLK Vytautas ir visi krikščionys žegnojosi, vyskupas 
laimino valgius ir gėrimus. Didysis kunigaikštis Vytautas senu 
lietuvių papročiu nupylė taurę žemėn mirusiųjų vėlėms. Gėrimų jis 
neragavo, valgė saikingai. Kai vyrai vis labiau šurmuliavo, kuni
gaikštį apniko juodos mintys. Čia puotos metu prieš dvejus metus 
buvo nunuodytas Lietuvos kunigaikštis Skirgaila, Algirdo sūnus, jo 
pusbrolis. Sunku pasitikėti jam rodomu visų prielankumu. Kai 
laikai tvirtai rankoje - tada visi į tavo dūdą pučia. Paleisk tiktai -

išsidalins Lietuvą, išsiskirstys, susipeš tarpusavy - nėra valstybės. 
Žegnoja vyskupas krikščionis, laimina maistą - o gal ir jam, Lietu
vos valdovui, į vyną nuodų pripilta? Kijevas - antras pagal svarbą 
miestas Lietuvos valstybėje, bet tik paleisk - tuoj bandys atstatyti 
savo valdžią carai ir metropolitas, užmirš, kad Lietuva išvadavo iš 
mongolų jungo - čia juos būtų pabaigę išpjauti totoriai. Gerai dar, 
kad turi ištikimų Lietuvos vyrų, kuriuos gali pasiųsti ir į Kijevą, ir 
į Lucką, ir į Smolenską. O ką pasiųs vietininkais į Maskvą, Tvėrę, 
Naugardą, kai nušluos totorių kariuomenę? Pasodins į Ordos sostą 
Tochtamyšą - šis Lietuvai tas žemes pažadėjo. Bet tai vėliau - suvokė 
kunigaikštis. Ne tik kalbėti - galvoti iš anksto taip... - prietarais 
netiki, bet visko būna. Dabar reiktų pasveikinti vėliavų vadus, kol 
dar neįkaušo, dar galima susišnekėti. Kunigaikštis pakilo, pamažu 
nuščiuvo vyrai.

- Sveikinu visų Lietuvos kraštų, visų pilių vadus, su kariais 
atvykusius į Lietuvos Kunigaikštystės miestą Kijevą. Po dviejų 
dienų išžygiuosime sudrausti totorių. Kai grįšime - pažadu - ilgiau 
paviešėsime Kijeve. Nepadarykite gėdos Lietuvai mūšio lauke - 
narsiam ir Dievas padeda!

Griausmingi valio! ura! nusirito per stalų eiles.
Nuo stepių į veidą pūtė šiltas vėjas, kai kunigaikštis, palikęs 

puotos triukšmą, išjojo į vienuolyno kiemą. Jonas Alšėniškis lydėjo 
kunigaikštį į nakvynės vietą. Už Sofijos Soboro bokštų vakaruose 
kybojo didelė saulė.

- Norėčiau aplankyti Skirgailos kapą. Nelinkėįo jis man gero, pats 
žinai, bet vis tik pusbrolis, - pratarė kunigaikštis savo vietininkui 
Kijeve.

- Vėlu jau, vakare ten greit tamsėja...
- Nebuvau iki šiol katakombose. Gerai, atidėkim rytojui.

BBS

Žemaičių vyrai saugojo pilies rūmus prie Soboro, į kurį atjojo 
nakvoti, čia gyveno Jonas Alšėniškis - Vytautas nakvynei nepasi
liko vienuolyno rūmuose. Norėjo pabūti su savo jaunystės draugu.

- Buvau užsukęs į Alšėnus, aplankiau Agripiną. Smagu buvo ten. 
Poilsis tik Trakuose ir pas tave. Ar nesiruoši žmonos ir šeimos 
pasiimti?

- Buvo pas mane visus metus. Traukia ją Alšėnai. Išlydėjau. 
Rūpesčių ir ten iki soties.

(Bus daugiau)



KUN. VYTO MEMENO JUBILIEJUS Lietuvos krepšinio naujienos
Kun. Vytas Memenąs, Šv. An

tano parapijos, Frankfort, IL, 
klebenąs, balandžio 27,1997 m., 
švenčia 40 metų kunigystės ju
biliejų. Gimęs 1929 m. Lietuvo
je, užėjus komunistams pabėgo 
j Vokietiją, o iš ten 1950 m j Ro
mą, kur Gregoriano universitetu 
studijavęs septynerius metus, 
baigė filosofijos magistro ir teo

Ko amerikiečiai galėtų pasimokyti 
iš lietuvių?

Rašo Edmundas Čapas

Žinoma, didesnė, turtingesnė, 
galingesnė ir labai nevienalytė 
visuomenė gali išmokti dauge
lio dalykų iš senesnės, turinčios 
daugiau patirties, nepalenkia
mos, ypatingai vienalytės visuo
menės. Persija ir Roma - dvi 
didžiulės imperijos - labai daug 
išmoko iš mažų senovės Graiki
jos miestų. Kodėl negalėtų JAV 
pasimokyti iš mažos Lietuvos?

JAV yra žinoma kaip "išme
tanti visuomenė" ("throw away 
society"). Kalnai šiukšlių auga 
prie didžiulių miestų ir ypač jų 
viduje, kadangi amerikiečiai su
naudoja daugybę produktų, ku
rie yra supakuoti. Daug metų 
amerikiečiai bando įgyvendinti 
popieriaus, plastmasės, metalo, 
stiklo ir kitų naudotų medžiagų, 
kurias milijonai amerikiečių kas
dien išmeta, perdirbimą. Dau
giausia šių medžiagų tebeišmeta- 
ma į didžiules šiukšlių krūvas. 
Kol kas proporcingai daugiau lie
tuvių taupo ir dar kartą panau
doja šias kasdienines medžiagas. 
Popieriaus jie neišmeta, kol nea
prašytos abi lapo pusės, o tada 
toks popierius dar dažnai pa

Jaukios vasaros kavinukės Šiaulių centre 
kvieste kviečia apsilankyti.

naudojamas kitoms šiukšlėms su
vynioti arba net vietoj tualeti
nio popieriaus. Plastmasiniai ir 
stikliniai buteliai bei stiklainiai 
dažnai išplaunami ir panaudoja
mi pačių surinktų uogų, grybų ir 
pačių užaugintų daržovių, vaisių 
konservavimui. Visokios rūšies 
metalo atliekos yra saugomos, 
kad prireikus būtų galima "įdieg
ti naujovę" ir pritaikyti baldų ar 
mašinų remontui. Amerikiečių 
gamtosaugininkai galėtų atkreip
ti dėmesį į lietuvių gerus atliekų 
panaudojimo pavyzdžius. Deja, 
nuo 1992 m. pastebėjau, kad lie
tuviai vis daugiau išmeta į šiukš
lyną atliekas, kurias dar būtų 
galima panaudoti.

Amerikiečių gamtosaugininkai 
galėtų nurodyti puikius pa
vyzdžius, kaip lietuviai be reika
lo nešvaisto energijos! Ameri
kiečiai yra įpratę deginti šviesą 
namuose ir įstaigose visą dieną, 
o lietuviai įjungs šviesą tik tada, 
kai tikrai trūksta šviesos. Ame
rikiečiai įpratę šildymo ir vėsini
mo aparatus palikti įjungę daug 
valandų, kai namie ar įstaigoje 
nieko nėra. Lietuviai turi įprotį 
įjungti visa tai, kada tikrai yra 
nepakeiičiamai šalta ar tvanku 
viduje. Dėl energijos stokos per 
šiltąjį sezoną lietuviai iškęs be 
karšto vandens daugelį dienų 

logijos bakalaureato laipsniu. 
Kunigu įšventintas Romoje 1957 
m. balandžio 28. Su tėvais ir 
seserimi atvažiavęs į Ameriką, 
apsigyveno Cicero, 1L. 1957 m. 
rugpjūčio mėn. buvo priimtas į 
Joliet, IL, dieceziją. Prieš pas
kyrimą Frankfort, IL, klebonu 
1990 m, kun. Vytas Memenąs 
ėjo įvairias diecezijoje pareigas.

tam, kad būtų garantuoti, jog 
šilto vandens turės pakankamai 
žiemą, kada jiems to labiau 
reikia. Dauguma amerikiečių su
kiltų prieš vyriau
sybę, jeigu jie bū
tų priversti likti be 
karšto vandens il
giau negu dieną! 
Amerikiečiai yra 
įpratę palikti du
jinėse viryklėse 
mažas liepsneles 
(dujos naudoja
mos visą laiką), 
todėl gali tučtuo
jau vien paspau
dimu įjungti savo 
orkaites ir virykles 
kada tik nori, visi 
lietuviai, naudo
jantys dujines vi
rykles, dujas iš
jungia visiškai, 
kol ateis laikas jas 
naudoti.

Dauguma ame
rikiečių savo kie
muose turi gražiai 
prižiūrimas vejas, dažnai su gė
lynais, krūmais ir medžiais; dau
gumos lietuvių kiemuose - daržai 
ir sodai. Taip daug praktiškiau, 

efektyviau nau
dojama brangi 
žemė. Lietuvių 
darbas daržuose 
rodo didžiulį jų 
savarankiškumo 
jausmą. Žinoma, 
motyvas gali būti 
būtinybė, nes lie
tuviams reikia 
maisto, bet ne
paisant to bijau, 
kad amerikiečiai 
per daug nesa
varankiškai žiūri 
į gyvenimą.

Daržininkystė 
be cheminių trą
šų Lietuvoje yra 
įprasta. Tai po 
truputį tampa vis 
labiau madinga 
amerikiečių ma
žumai. Ameri

kiečiai gali didžiuotis, kad pat
ręštas ir masiškai išaugintas der
lius yra pigesnis. Tačiau lietuviai 
gali pareikšti, kad jų daržuose ir 
sodybose užauginti maisto pro
duktai yra skanesni ir sveikesni.

Amerikoje yra per daug storų 
ir nesportiškų žmonių. Daugu
mą amerikiečių, kurie norėtų 
būti liekni ir tvirti, galėtų daryti 
kaip dauguma lietuvių - vaikš
čioti! Nevažinėti automobiliu! 
Eiti pėsčiomis, net jeigu lauke 
yra šalta ir net jeigu lyja! Naudo
tis laiptais, o ne liftu! Elgdamiesi 
kaip lietuviai, amerikiečiai su
taupytų tūkstančius dolerių, iš
leidžiamų svorio metimo ir spe
cialių dietų programoms! Ame
rikiečiams, jei jie neturėtų auto
mobilių, būtų labai sunku iš
siversti su arkliais, dviračiais ir 
net autobusais. Lietuviai steng
sis verstis tuo, ką jie turi. Jei 
jiems reikia nušluoti šaligatvį ar 
nupjauti žolę, jie naudos šiurkš
čias "raganų" šluotas ir dalgius; 
jei jiems reikia tempti automo
bilį, jie tam naudos paprastą 
virvę; jei ateis laikas gaminti 
maistą, jie naudosis dujine vi
rykle ir degtukais ar elektriniais 
degikliais. Amerikiečiai turėtų 
dažniau savęs paklausti: kodėl 
naudojamės moderniais, sudė
tingais prietaisais, kurie

Vladą Garastą pakeitė 
Jonas Kazlauskas

Lietuvos vyrų krepšinio rink
tinės vyriausiojo trenerio vietą 
konkurse laimėjo Jonas Kazlaus
kas. Kitas pretendentas buvo il
gametis "Žalgirio" kapitonas Val

brangesni ir kuriuos sunkiau 
pataisyti, kai jie sugenda?

Šiandien amerikiečių ekono
mika orientuota į aptarnavimą 
ir paslaugų suteikimą ("service- 
oriented economy"). Požiūris 
"pasidaryk pats" ("do-it-yourself") 
tampa vis populiaresnis per pas

Centrinė Šiaulių gatvė nestokoja rek
laminių iškabų.

taruosius 20 metų, bet dauguma 
amerikiečių vis dar pasitiki pro
fesionalais, ateinančiais ir aptar
naujančiais namuose, remontuo
jančiais jų automobilius. Ame
rikiečiai proporcingai mažiau ne
gu lietuviai valgo namuose ga
mintą valgį ir rečiau rengiasi 
namie siūtais ar megztais dra
bužiais. Skirtingai nuo ameri
kiečių, dauguma lietuvių mote
rų moka pasisiūti drabužį, ir dau
guma lietuvių vyrų žino, kaip 
suremontuoti savo automobilį.

Sutinku su dauguma euro
piečių, kurie aplankę JAV sako, 
kad amerikiečiai yra per daug 
išlepinti. Kodėl? Esu įsitikinęs, 
kad per daug amerikiečių pamir
šo skirtumą tarp prabangių ir 
būtinų dalykų. Pastebiu, kad yra 
labai daug mano bendrapiliečių, 
kurie į daiktus, kuriuos "malonu 
turėti" ("nice-to-have"), žiūri lyg 
į "būtinus dalykus" ("mušt ha- 
ve"). Tai svarbiausia priežastis, 
kodėl tiek daug JAV piliečių turi 
skolų ir kodėl JAV vyriausybė 
yra labiausiai įsiskolinusi už bet 
kurią kitą pasaulyje. Dauguma 
lietuvių šiandien vengia turėti 
skolų. Amerikiečiai galėtų save 
palyginti su lietuviais ir galbūt 
išmokti gyventi be daugelio pra
bangos dalykų. Dauguma lietu
vių nereikalauja daugiau, negu 
jiems reikia, ir dėl to kol kas yra 
neišlepinti...

1997 m. Š. Amerikos lietuvių 
raketbolo pirmenybės

1997 m. Š. A. lietuvių raketbo- 
lo (racquetball) pirmenybės įvyks 
1997 m. balandžio 26 d., šešta
dienį, Severna Park Racquetbail 
Club, 8514 Veterans hwy., Mil- 
lersville, MD 21108. Tel. 410- 
987-0980. Millersville yra Balti- 
morės pietinis priemiestis.

Pirmenybes vykdo Baltimorės 
Lietuvių Atletų Klubas.

Programa: vyrų (neriboto am
žiaus) vienetas, moterų (neribo
to amžiaus) vienetas, vyrų sen
jorų (50 m. ir vyresnių) vienetas 
ir dvejetas (neriboto amžiaus). 
Užsiregistravus didesniam daly
vių skaičiui, programa vėliau gali 
būti praplėsta, įvedant papildo
mas klases, atsižvelgiant į pa
tyrimą bei amžių.

Klasifikacija - pagal žaidėjo 

das Chomičius. Savo padėjėju 
Jonas Kazlauskas išsirinko 40- 
metų "Šiaulių" klubo vyriausiąjį 
trenerį Antaną Sireiką. Išanks
tiniame Lietuvos rinktinės narių
bei kandidatų sąraše kol kas yra 25 - liepos 6 dienomis Ispani- 
30 krepšininkų. 15 iš jų šiuo me- joje.
tu žaidžia užsienyje, 15 - LKL LR

.N. Murnikovienė amerikiečių 
žurnale

Pasaulinio garso kultūristė iš 
Klaipėdos - Natalija Mumikovie- 
nė plačiai atžymėta Amerikoje 
išeinančiame didelės apimties 
kultūristų žurnale "Flex", 1997 
m. sausio mėnesio laidoje. Kaip 
žinome, ši Lietuvos sportininkė 
1996 m. rugsėjo 20 d. dalyvavo 
Chicagos Arie Crown teatre 
įvykusiose geriausiųjų pasaulio 
profesionalių - "Mrs Olympia" 
varžybose, kur iškovojo bronzos 
medalį ir 10 tūkstančių dolerių 
prizą. Žurnale iškeliami puikūs 
mūsiškės sugebėjimai šioje spor
to šakoje. įdomus žurnalo skai

Akimirkos iš pasaulio futbolo čempionato atrankinio 
turnyro varžybų Vilniuje. Susitinka Rumunija ir Lietuva. 
Rezultatu 1:0 nugalėjo Rumunija. V. Kapočiaus nuotr.

1997 m. Š. Amerikos lietuvių 
šachmatų pirmenybės

1997 m. S. Amerikos lietuvių 
šachmatų pirmenybės įvyks 
1997 m. balandžio 26-27 d., 
Baltimorės Lietuvių Klube, 851 
Hollins St., Baltimore, MD, tel. 
410-685-5785. Vykdo Baltimo
rės Lietuvių Atletų Klubas.

Numatoma žaisti 5-kių ratų 
šveicarų sistema, pagal USCF 
taisykles. Laiko riba: 90 minučių 
"Sudden dėath".

Bus žaidžiama 3 ratai pirmą 
dieną ir 2 ratai antrą dieną. Pir
mo rato pradžia 9:30 v. r. Regis
tracija nuo 8:30 v. r.

Atsižvelgiant į dalyvių skaičių 
bei kitas aplinkybes, žaidėjų ben
dru susitarimu, gali būti padary
ti turnyro formato pakeitimai 
vietoje.

amžių varžybų dieną.
Varžybų pradžia - 9:30 AM. 

Registracija - nuo 8:30 AM.
Dalyvavimas atviras visiems 

lietuvių kilmės žaidėjams, atli- 
kusiems 1997 m. metinę ŠAL- 
FASS nario registraciją.

Dalyvių registracija - iki 1997 
m. balandžio 12 d. imtinai, pas 
turnyro vadovą Vincą Dūlį, šiuo 
adresu: Vincas Dūlys, 616 Ce- 
danvood Lane, Crownsville, MD 
21032. Tejef. 410-987-5275. Fax: 
410-381-3758.

Papildomi kontaktai: Vytas 
Dūlys, tel. 410-381-3758, ir Al
girdas Veliuona, tel. 410-744- 
2044.

Smulkesnes informacijas gau
na visi ŠALFASS-gos klubai ir 
1995 m. pirmenybių dalyviai.

pirmenybėse. Pasak Jono Kaz
lausko, 30 žmonių yra neabejo-
tinai per daug, tačiau šiuo metu 
nežinoma, kokia bus sportininkų 
sportinė būklė, ar galės jie atsto
vauti Lietuvai tuomet, kai to 
reikės. Tarp rinktinės narių įrašy
ti Arvydas Sabonis, Šarūnas Mar
čiulionis, Rimas Kurtinaitis. Ta
čiau su pirmaisiais dviem kol 
kas nebuvo kalbėta. 30-osios Eu
ropos pirmenybės vyks birželio 

tytojo ir tų varžybų stebėtojo 
chicagiečio Edvvard Backstrom 
laiškas, kuriame jis teigia, kad 
Murnikovienė varžybų metu at
rodė kur kas geriau negu pirmo
sios vietos laimėtoja Kim Chi- 
zevsky, o taip pat ir antrąja pri
pažinta Lenda Murray, kuri, laiš
ko autoriaus nuomone, neturė
jo patekti net į pirmąjį šešetuką. 
Laiško autorius leidžia suprasti, 
kad to renginio teisėjams buvo 
sušlubavęs regėjimas, nes ger
iausiosios pasaulyje sportininkės 
titulas turėjęs atitekti Lietuvos 
atstovei Murnikovienei.

Laimėtojui teks dr. Algirdo 
Nasvyčio Atminimo Pereinamo
ji Taurė, įsteigta 1982 metais. 
Pereitų metų laimėtojas - Edvar
das Staknys (New Yorko LAK). 
Šalia to, pirmų 3-jų vietų laimė
tojams ir geriausiam jauniui 
skiriamos ŠALFASS-gos žaidynių 
plaketės. Bus ir piniginės premi
jos už 3 vietas.

Dalyvauti kviečiami visi lietu
vių kilmės šachmatininkai. Da
lyvių skaičius neapribotas.

Jaunių amžius: 17 metų ir 
jaunesni (1997 m. balandžio 26 
d.).

Dalyvių registracija - šiuo ad
resu: Viktoras Sajauskas, 9184 
Windflower Dr., Ellicott City, 
MD 21042, tel. 410-418-8344.

Jei vėluojate - kreipkitės į V-. 
Sajauską.

Smulki informacija pranešama 
ŠALFASS-gos klubams ir pavie
niams šachmatininkams, jei tu
rime jų adresus. Kitais atvejais - 
kreipkitės į V. Sajauską ar V. 
Nasvytį.

Papildoma informacija: Vytau
tas Nasvytis, ŠALFASS-gos šach
matų komiteto vadovas, tel. 216- 
631-0210.

ŠALFASS-gos Šachmatų 
komitetas

Suinteresuoti nepriklausomi žai
dėjai prašomi kreiptis į Vincą 
Dūlį, Vytą Dūlį ar A. Veliuoną.

ŠALFASS-gos centro 
valdyba

Paremdami lietuvišką 
spaudą, 

Jūs remiate lietuvybę 
Amerikoje

Tel: (718) 827-1351 J

- Darbo konferencija, or
ganizuojama Amerikos Lietuvių 
Tarybos Chicagos skyriaus, įvyks 
balandžio 19 d. Jaunimo Centre 
Chicagoje. Valdyba atsiskaitys, 
kas buvo padaryta per visus me
tus.

- "Exultate" choras, iš Cle- 
veland, OH, vadovaujamas 
muz. Ritos Kliorienės, atliks pro
gramą "Draugo" koncerte, kuris 
įvyks gegužės 3 d. Jaunimo Cent
re Chicagoje. Kviečiame apsilan
kyti.

- Birželio trėmimų ir visos 
lietuvių tautos genocido au
kų minėjimas įvyks birželio . 
15 d. Chicagoje, Švč. M. Marijos 
Gimimo parapijos bažnyčioje ir 
salėje. Rengia ALTas.

- Kun. Jonas Žvirblis mirė 
kovo 4 d. Buvo gimęs 1911 m.

1 rugsėjo 18 d., o kunigu įšventin
tas 1938 m. balandžio 16 d.

- Premija už geriausią 
vadovėlį (2,000 dol.) paskirta 
Lietuvoje gyvenančioms Elenai 
Marcelionienei ir Vidai Plentai- 
tei. Jų paruoštas vadovėlis "Šalti
nis", skirtas ketvirtos klasės mo
kiniams, tinka naudoti ne tik 
Lietuvoje, bet ir išeivijos mokyk
lose. Premijos mecenatas - Lie
tuvių Fondas.

- Kazimierui Barėnui, žur
nalistui, redaktoriui, rašytojui, 
paskirtas DLK Gedimino ordino 
IV laipsnio medalis. Justas Pa
leckis, Lietuvos Respublikos am
basadorius Anglijai, medalį lau
reatui įteikė Londone švenčiant 
Vasario 16-ąją.

- Jurgis Lampsatis, ilgame
tis pedagogas, "Tėviškės" parapi
jos Chicagoje choro vadovas, va
sario 3 d. paminėjo amžiaus-85- 
erių metų sukaktį.

- Lietuvių Fronto Bičiulių 
studijų ir poilsio savaitė Daina
vos stovyklavietėje vyks birželio 
8-15 dienomis. Kviečiame daly
vauti.

- Mokytojų studijų ir poil
sio savaitė vyks rugpjūčio 3-10

į dienomis Dainavos stovyklavie
tėje. Kviečiame dalyvauti.

- Prel. dr. Juozas Prauskis, 
lietuviškosios spaudos talkinin
kas ir mecenatas, gegužės 23 d. 
švęs kunigystės 65 metų jubi
liejų.

- Muz. Juozas Sodaitis, bu
vęs ilgametis Švč. M. Marijos 
Nekalto Prasidėjimo lietuvių pa
rapijos vargonininkas, Š. Ame- 
tikos Lietuvių Muzikų sąjungos 
ir kitų organizacijų narys, kovo 
18 d. mirė Chicagoje.

- Žurnalo "Laiškai lietu
viams" metinė šventė rengia
ma balandžio 27 d. Chicagos 
Jaunimo Centre. Bus įteiktos 
premijos žurnalo paskelbto kon
kurso laimėtojams, meninė pro
grama ir vakarienė.

- Hartford, CT, "Berželio" 
tautinių šokių grupė balan
džio 26 d. minės savo veiklos 45 
metų sukaktį. Ta proga rengia
mas nuotaikingas koncertas ir 
pokylis šv. Andriejaus parapijos 
salėje, New Britain, CT.

- D. L. K. Birutės Los Ange
les skyrius savo veiklos 40 me
tų sukaktį švęs balandžio 13 d. 
Po mišių lietuvių parapijos baž
nyčioje, minėjimas vyks Šv. Ka
zimiero parapijos salėje. Minė- 
jime-koncerte ir pietuose pro
gramą atliks vietinių birutiečių 
meninės pajėgos.

- Prel. Leonas J. Pečiukevi- 
čius-Peck gegužės 30 d. švęs 
kunigystės 55 metų jubiliejų.



25 METAI LIETUVOS KATALIKŲ 
BAŽNYČIOS KRONIKAI

Kinų kalba populiaresnė už rusų

(atkelta iš 3 psl.) 
užpildydavo ištraukom iš gauto
sios kronikos.

Kun. Pugevičiaus pastangomis 
visi gautieji numeriai buvo išver
sti j anglų kalbą, buvo daugina
mi ir siuntinėjami JAV esan
čiom vyskupijom, vienuoly
nams, aukštojo mokslo instituci
jų bibliotekoms, įvairių šalių par
lamentarams ir tarptautinėm ži
nių agentūrom.

Kronikos numeriai 
išleidžiami knyga

Chicagoje gyvenančiam kun. 
Kazimierui Kuzminskui kilo 
sumanymas, kad būtų naudinga 
išleistus pavienius kronikos nu
merius tiek lietuvių, tiek anglų 
kalbom sukomplektuoti ir išleis
ti knygos forma. Šiam jo su
manymui atsirado pritarėjų ir 
tokio leidinio finansavimui buvo 
suorganizuota kronikai leisti 
sąjunga. Tam tikslui buvo pradė
tos rinkti aukos. 1974 metais 
buvo išleistas pirmasis tomas 
(apimąs pirmuosius septynis 
1972-1973 metų laikotarpio kro
nikos numerius), atspausdintas 
Mykolo Morkūno spaustuvėje, 
Chicagoje, 5000 egz. tiražu. Buvo 
išleista net 10 tomų. Dešimtasis 
tomas su paskutiniaisiais kroni
kos numeriais nuo 76 iki 81, 
išleistais 1988-1989 metų laiko
tarpyje, buvo atspausdintas 1992 
metais.

Kun. Kuzminskas taip pat išlei
do tris tomus anglų ir du tomus 
ispanų kalbom. Jo išleistosios 
knygos yra kietais viršeliais su 
aplanku ir puikiai seselės Mer
cedes iliustruotos.

Vakarų Vokietijoje kun. dr. 
Konstantino Gulbino pastangų 
dėka visi kronikos numeriai buvo 

PASINAUDOKITE PAPIGINTOMIS
KAINOMIS 

pavasarį ir vasarą, skrisdami į
Vilnių ir Ryga!

Mes taip pat siūlome patogius skrydžius ir keliones 
laivu į Karibų salas, Australiją, Aziją ir Europą.

Dėl daugiau informacijų skambinti:
AIREX TRAVEL AGENCY 

382 Broad Avė. 
Leonia, NJ 07605

(201) 944-1273 (800) 955-7370 (201) 947-2189
t

VILTIS UTHUANIAN RELIEF PARCEL SERVICE, Ine. t

(HOPE) 368 West Broadway, Boston, MA 02127 
TEL: (617) 269-4455

BALANDŽIO MĖNESĮ siuntinius paimsime šiose vietovėse:

BROCKTON, MA April 17 4:00 - 6:00 PM
LOVi/ELL, MA April 18 12:00 -1:00 PM
LAWRENCE, MA April 18 2:00 - 3:00 PM
NASHUA, NH April 18 4:00 - 5:00 PM
VVATERBURY, CT April 19 9:30 -11:00 AM
HARTFORD, CT. April19 12:00 - 2:00 PM
NORWOOD, MA April 21 5:30 - 6:30 PM
KANNEUNKPORT, ME April 22 11:00 -12:00 PM
PUTNAM, CT April 23 1:00 - 2:00 PM
PROVIDENCE, Rl April 23 4:00 - 6:00 PM

Į ALBANY, NY April 24 6:30 - 7:30 PM
BINGHAMPTON, NY April 25 9:00-11-00 AM
SCRANTON, PA April 25 1:00 - 2:00 PM
FRACKVILLE, PA April 25 4:00 - 5:00 PM
PHILADELPHIA, PA April 26 11:00 -1:00 PM
BALTIMORE, MD April 26 3:30 - 6:30 PM
BROOKLYN, NY April 26 1:00 - 4:00 PM
VVASHINGTON, DC April 27 2:00 - 4:00 PM
BRIDGEPORT, CT April 27 8:00 - 9:00 PM

•

Dėl pinigų pervedimo, pigaus telefonu skambinimo i Lietuvą ir kt. informaci-' 
jų kreipkitės:

VILTIS - LIETUVIŠKA SODYBA 
368 WEST BROADAY BOSTON, MA 02127 
(617) 269-4455

135 Broad Avė., Palisades Park, NJ 07650

(800) 654-2432 (201) 592-8780

išleisti vokiečių kalba, o Italijoje 
prel. Vincas Mincevičius išleido 
du tomus italų kalba. Brazilijoje 
kun. Pranas Gavėnas atskirus 
kronikos numerius išleido por
tugalų kalba.

Įdomu ir tai, kad vienas to
mas, apimąs kronikos numerius 
- 9,10,11,18, 19, 28 ir 29-tą, su 
Tomo Venclovos įvadu 1979 
metais pasirodė ir rusų kalba. 
Tas tomas, 245 puslapių dydžio, 
su minkštais viršeliais, buvo iš
leistas New Yorke esančios rusų 
išeivių leidyklos Khronika Press.

LKBK 25-osios metinės
Vilniuje

Šių metų sausio 14 d. Vilniaus 
savivaldybės salėje kronikos 25- 
osioms metinėms atžymėti įvy
ko okupacijos laikotarpiu išleistų 
pogrindyje leidinių kilnojamoji 
paroda. Tarp kitų eksponatų joje 
rodomi pirmieji kronikos origi
nalai, taip pat išleisti tomai už 
Lietuvos ribų lietuvių ir užsienio 
kalbom.

Į šios parodos atidarymą su
sirinko pilnutėlė salė žmonių. 
Atidaromąjį žodį tarė šio rengin
io organizacinio komiteto narys, 
kultūros istorikas Albinas Vaičiū
nas. Susirinkusius pasveikino Vil
niaus apskrities viršininkas, tada 
dar buvęs Vilniaus miesto meras, 
Alis Vidūnas. Toliau kalbėjo 
Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčios 
rektorius, jėzuitų provincijolas, 
buvęs LKBK redaktorius, kun. dr. 
Jonas Boruta, kronikos leidimo 
talkininkė sesuo Gerardą, Lietu
vos vyriausybės patarėjas religi
jų klausimais, vienas iš pirmųjų 
kalintas dėl kronikos, Petras 
Plumpa, kun. Kazimieras Kuz
minskas, prel. Alfonsas Svarins
kas, kun. Pranas Gavėnas, Lietu

Kronikos įkvėpėjas ir pirmasis jos redaktorius kun. Sigi
tas Tamkevičius, dabartinis Kauno arkivyskupas, 1990 
m. birželio 2 d. dalyvavo lietuviu protesto demonstracijo
je prie Kapitolijaus Washington, D.C., M.Gorbačiovo vizi
to metu. K. Miklo nuotr.

vos istorijos instituto direkto
rius prof. dr. A. Tyla.

"Ar tai tiesa?"
Vilniaus arkivyskupas Audrys 

J. Bačkis savo žodyje pabrėžė, 
kad jam, dar dirbant Vatikane, 
teko susidurti su kronika. Daug 
ąukštų dvasininkų buvo Lietu
vos draugai, kurie gynė jos pas
tangas dėl laisvės ir nepriklauso
mybės. Tuo tarpu sovietai ir 
Vatikane skleidė neteisingą in
formaciją. Ir popiežius Jonas 
Paulius II, išgirdęs apie kroniką, 
užklausė: "Ar tai tiesa?" Žinoma, 
šv. Tėvas tada buvo išsamiai 
painformuotas, kas iš tikrųjų 
dedasi Lietuvoje. Visos svarbes
nės žinios būdavo išverčiamos ir 
paskleidžiamos, kad ir visas Va
tikanas pagaliau ėmė daugiau 
suprasti apie esamą blogą padėtį 
Lietuvoje. Kadangi kronikos 
ištraukos buvo nuolat perduo

Vis daugiau amerikiečių stu
dentų renkasi kinų ir arabų kal
bas vietoj anksčiau populiarių 
prancūzų, vokiečių bei rusų kal

bų. Buvo apklausti 2722 koledžų 
studentai. Paaiškėjo, kad per 
penkerius metus, praėjusius nuo 

(nukelta i 7 psl.)
••
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iki gegužės 31 birž. 1 - rugsėjo 30
Iš N.Y. (JFK) $631. $750.
Iš Detroito $663. $778.
Iš Chicagos $663. $778.
Iš L.A. ir San Francisco $813. $916.
Iš Tampa, Orlando $740. $800/

damos per Vatikano radiją, tai 
nepaprastai užsiundė sovietus. 
Jie darė visokiausius spaudimus, 
kad Vatikano radijas būtų nutil
dytas. Deja, tas jiems nepavyko. 
Gan keista, kad tas jų spaudimas 
vis dėlto paveikė Vatikaną - prel. 
V. Kazlauskas, kuris skaitvdavo 
tas ištraukas, buvo pašalintas, ir 
tuo kronikos ištraukų transliaci
jos sustojo. Dar keisčiau, anot 
prel. A. Svarinsko, KGB pulkinin
kas V. Karinauskas, kurio reika
lavimu buvo' pašalintas prelatas, 
Lietuvoje klesti - jis yra pakvies
tas dirbti į Nepriklausomos Lie
tuvos saugumą patarėju, kaip 
ekspertas.

Siekta Nobelio premijos
Prof. dr. Arimantas Dumčius 

savo kalboje paminėjo, kad pen
ki tomai tos kronikos anglų kal
ba ir vėliau keli tomai vokiečių 
kalba buvo pristatyti į Oslo mies
tą Norvegijos mokslų akademi
jai Nobelio premijai gauti su tos 
premijos laureatų Česlovo Mi
lošo, Dalai Lamos ir kitų reko
mendacijomis. Deja, nepaisant 
to, kad Norvegijos akademikai 
buvo labai nustebinti sužinoję, 
kokiomis sąlygomis kronika bu
vo leidžiama, nesulaukta vieno
kio ar kitokio sprendimo. Atro
do, kad jos pristatymas buvo 
pavėluotas dalykas. Prof. Dum
čius mano, kad šiemet bus ban
doma pristatyti kroniką Naciona
linei premijai gauti.

Atidarymo užbaigtnvės
Visi susirinkusieji nepaprastai 

pasigedo paties svarbiausio as
mens - kronikos įkvėpėjo ir jos 
pirmojo redaktoriaus; Kauno 
arkivyskupo Sigito Tamkevičiaųs, 
kuris dėl kitų įsipareigojimų į šį 
atidarymą negalėjo atvykti.

5 (nukelta į 7 psl.)

*$800. birž. 10 - 23; $860. birž. 24 - rugp. 31.

Plius mokesčiai. Papiginti skrydžiai iš visų 
JAV miestų. Vietų skaičius ribotas.

Vytis Travel 
40-24 235 St. 
Douglaston, NY 11363 
Tel.: 718-423-6161 
1-800-77-VYTIS

Internet http://www.travelfile.com/get/vtoursJitml
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Manta IE, Ine.
800 - 775 - SEND ▼ 914-258-5133

Garantuotas, greitas ir saugus 
siuntinių pristatymas

nuo DURŲ iki DURŲ
Siuntiniai pasieks gavėją per 6 savaites, 

o oro paštu - per 14-a darbo dienų
į LIETUVĄ,LATVIJĄ,ESTIJĄ,BALTARUSIJĄ,RUSIJĄ

APRIL 1997 
SCHEDUE

APR 12 SAT BROOKLYN, NY 
APR 15 TUES NEW BRITAIN, CT 
APR 15 TUES 
APR 15 TUES 
APR17THURS 
APR17THURS 
APR 18FRI 
APR24THURS 
APR 26 SAT 
APR 29 TUES 
APR 29 TUES 
APR 29 TUES

NEW HAVEN, CT 
WATERBURY, CT 
KEARNY, NJ 
PATERSON, NJ 
PHILA, PA 
NEW ARK, NJ 
BROOKLYN, NY 
NEW BTIAIN, NJ 
NEW HAVEN, NJ 
WATERBURY, NJ

12 - 1 PM
11 - 12 NOON 
2-3 PM 
4-5 PM
11 - 12 NOON ‘
1 - 2 PM

11 - 12 PM
11 - 12 NOON
12 - 1 PM
11 - 12 NOON
2 -3 PM
4 - 5 PM

j

DEXTERPARK (fšj 
PHARMACY -8^

Wm. Anastasi, B. S. 
77-01 JAM AICA AVENUE 

(Cor. 77th Street) 
VVoodhaven, N. Y. 11421 

WEDELTVER 
V Tel.: 296 • 4130 J

MES SIŪLOME
PIGIAUSIAS KELIONES Į VILNIŲ 

IŠ BET KOKIOS VIETOVĖS 
AMERIKOJE AR KANADOJE

Ferrante Travel Center

http://www.travelfile.com/get/vtoursJitml


Nuolatinė "Darbininko" skaitytoja Marytė Šalinskienė.

Su daina pagerbėm Marytę
"Tai buvo vienas iš malo

niausių pobūvių, kokiame tik esu. 
dalyvavęs", - pareiškė Apreiški
mo parapijos klebonas kun. 
Vytautas Palubinskas. Klebonas 
kalbėjo apie Marytės Antanai- 
tytės-Šalinskienės pagerbimą jos 
gimtadienio proga. Pagerbimas 
įvyko sekmadienį, kovo 16 d., 
Apreiškimo parapijoje, Brooklyn, 
NY.

Mišias 11 vai. už Marytę už
prašė jos ilgametė bendradarbė 
ir "dešinioji ranka" - Ona Baraus
kienė.

Mišias koncelebravo klebo
nas kun. Vytautas Palubinskas, 
Brooklyno pranciškonų vie
nuolyno viršininkas Tėv. Pran
ciškus Giedgaudas, OFM, buvęs 
klebonas kun. Jonas Pakalniškis 
ir kun. Stasys Raila. Sakydamas 
pamokslą, kun. Palubinskas pas
veikino Marytę ir palinkėjo dar 
daug ilgų, sveikų metų. Kuni
gams patarnavo Gintaras Rugie
nius. Aukojimo metu aukas at
nešė Marytė Šalinskienė ir Aušra 
Sabalienė (Onos Barauskienės 
duktė). , <. v,

Vieną žodelį apie parapijos 
chorą. Asta Barkauskienė tikrai 
gerai "išdresiravo" šią grupę į 
puikų chorą.

Po mišių visi nuskubėjome į 
parapijos salę, kur vyko vaišės. 
Salė buvo išpuošta daugybe pav
asario gėlių. Ypač gražiai atrodė 
forsitijos ir katukai. (Po banketo 
puokštes viešnioms įteikė viena 
iš šeimininkių, Patricia Sidienė.)

Prieš vaišes kun. Palubinskas 
papasakojo įdomių faktų iš mūsų 
Marytės gyvenimo. Paskelbė 
"paslaptį", kad ji jau artinasi prie 
60-ties, kad ji priklausė trijų se
sučių dainuojančiai grupei, kad 
giminiuojasi su Motina Marija

Kinų kalba 
populiaresnė už 

rusų
(atkelta iš 6 psl.) 
pirmos apklausos, norinčių mo
kytis kinų kalbos padaugėjo 36, 
o arabų 28%. Susidomėjimas 
prancūzų kalba sumažėjo 25%, 
vokiečių - 28, rusų - net 45%. 
Tarp amerikiečių studentų popu
liariausia užsienio kalba tebėra 
ispanų. LR

25 METAI LIETUVOS 
KATALIKŲ BAŽNYČIOS

KRONIKAI
(atkelta iš 6 psl.)

Šios parodos atidarymą pagyvi
no meninė programa, kurią atli
ko Vilniaus arkikatedros Didysis 
choras, diriguojamas L Pranu
lio. Dainavo ir solistai N. Am
brazaitytė, D. Sadauskas, R. Že
maitienė, akompanuojant S. Ru- 
čytei-Landsbergienei ir B. Vasi
liauskui.

LKBK 25-ųjų metinių sukaktu
viniai renginiai yra numatyti 
įvairiose Lietuvos vietovėse. Ši 
kilnojama paroda aplankys Kau
ną, Marijampolę, Simną, Kazlų 
Rūdą, Kybartus ir kitus miestus. 
Būtų gera, kad ši paroda pasiek
tų ir JAV.

Kaupaite, kazimieriečių ordino 
įsteigėja, kad dirbdama prie Šv. 
Patricko katedros, New Yorke, 
gerai pažinojo tuometinį kardi
nolą Francis Joseph Spellman. 
Toliau klebonas pasakojo, kad 
Marytės tėveliai kilę iš Aukštaiti
jos - dosniausios vietos Lietuvo
je. Marytė gimusi Forest City, 
Pennsylvanijoje. Klebonas taip 
pat neužmiršo, kad Marytė turi 
gražų balsą (altą), kuriuo pra
džiugina lietuviškus pobūvius.

Banketą atidarė Apreiškimo 
parapijos tarybos pirmininkas 
Vladas Sidas, kuris pakvietė Tėv. 
P. Giedgaudą, OFM, sukalbėti 
invokaają. Šia Marytės gimta
dienio proga, Dievas telaimina 
ją ir jos visus dosnius darbus, 
meldėsi Tėv. Pranciškus.

Po to buvo pakeltos šampano 
taurės ir, akordeonu akompa
nuojant parapijos zakristijonui 
Romui Drasdauskui, sugiedota 
"Ilgiausių Metų" ne tik Marytei, 
bet ir taip pat Onai Barauskie
nei, kurios gimtadienis jau arti
nosi.

, prąsįįėią svęįkini-
mai ir dainos. Atrodo, kad viSa 
salė norėjo pasveikinti Marytę. 
Sveikinimus pravedė V. Sidas, o 
muzikinę dalį - Romas Drasdaus- 
kas. Originaliausiai turbūt sveiki
no Romas Kezys, sukeldamas 
daug juoko salėje. Romas pa
dėkojo Marytei už jos dosnumą 
ir palinkėjo gyventi tol, kol mus 
visus palaidos. Tėv. Pranciškus 
Giedgaudas, OFM, sveikino vys
kupo Pauliaus Baltakio, OFM, ir 
lietuvių pranciškonų provincio- 
lo Tėv. Placido Bariaus, OFM, 
bei savo vardais. Tėv. Pranciškus 
priminė, kad Marytė nuo pat 
pradžios buvo pranciškonų dosni 
talkininkė, visuomet ištiesdavo 
pagalbos ranką. Ji taip pat padė
jo mums "kraustytis" į naują 
didįjį "vienuolyną" Šv. Jono ka
pinėse, kur jau "apgyvendintas" 
21 vienuolis. Po daugybės kitų 
sveikinimų prasidėjo dainavi
mas. Choristė Rita Dmukaus- 
kienė atliko solo, "Joninėms" 
akompanavo R. Drasdauskas. 
Paskui keturi Marytes "padėjėjai 
- nešėjai" (Petras Sandanavičius, 
Adolfas Kasperaitis, Petras Lau- 
činskas ir Romas Drasdauskas), 
sustoję priešais Marytę, jai su
dainavo "Ant kalno mūrai". Po 
to įteikė jai ir O. Barauskienei po 
puokštę gėlių. Gėlių taip pat 
įteikė, parapijos tarybos vardu, 
V. Sidas.

Prasidėjo šokiai. Visi vyrai no
rėjo šokdinti Marytę. Čia vėl pra
linksmino Romas Kezys, prik
laupęs ant vieno kelio, kol Ma
rytė, laikydama jo ranką, suko 
aplink jį ratelį.

Pokylis negalėjo baigtis be 
Marytės dainos. Ji sudainavo dvi 
savo mėgiamiausias: "Kaip gra
žus, gražus" ir "O, ramunėle".

Sugrįžę P. Sandanavičius ir R. 
Drasdauskas padainavo duetu 
"Ant marių krantelio".

Baigiant, V. Sidas pakvietė so- 
lenizantę pasakyti žodį. Ji visų 
pirma prisiminė ir padėkojo savo 
tėveliams už įskiepytą meilę Lie
tuvai, savo broliams ir sesutėms 
už malonią lietuviškos dvasios

Pusmečio aukos Kultūros 
Židiniui

Per paskutini pusmetį (nuo 1996 m. liepos 1 iki gruodžio 31) gauta 
-$4,199 aukų iš 28 asmenų (ar šeimų) ir iš 12-kos organizacijų. Aukotojų 
pusmečio aukos sąrašuose nurodytos prieš aukotojų pavardes. Skliauste
liuose po kiekvienos aukotojo pavardėspateikiamos aukotojo, ar šeimos, 
aukų suma nuo K. Židinio steigimo.

Asmeninių aukų sąrašas: Po $100 - A. ir D. Bobeliai ($2,665), 
M. Šalinskienė ($9,420).

Po $50 - T. ir R. Alinskai ($6801,^0. Barauskienė ($375), A. ir R. 
Česnavičiai ($1,116), Juozas (pavardė nežinoma) ($50), V. ir A. 
Katinai ($1,030), M. ir A. Marijošiai ($630), H. ir R. Miklai ($1,335), 
A. ir D. Šilbajoriai ($4,704).

Po $25 - J. Andriušis ($325), dr. O. ir J. Bagdai ($875), tėv. P. 
Barius, OFM ($275), D. Bilėnienė ($2,143), R. Bork ($85), tėv. P. 
Giedgaudas, OFM ($125), A. Kepalas ($300), L. Kučikauskas ($50), 
A. Mačiulaitis ($350), br. P. Malukas, OFM ($125), J. Matulaitienė 
($410), K. Miklas ($375), L. Šileikis-Hood ($215), J. Veblaitis ($375), 
dr. M. Žukauskienė ($273).

Po $20 - V. Maželis ($797), A. Vakselis ($2,079), P. Laučiškis 
($20).

Aukos iš organizacijų. Po $1,000 - Lietuvių Atletų Klubas, 
Lietuvių Tautos Fondas, $278 United Way of NYC*, po $100 - LB 
Great Neck Apylinkė, NY Maironio Mokykla.

Po $50 - Suffolk Apskrities Amerikos'Lietuvių Klubas, "Darbinin
kas", LB Bushwick Apylinkė, LB Queens Apylinkė, Moterų Kultūros 
Draugija, Skautai, Lietuviai Pranciškonai.

KŽ-io Parengimų Komiteto pelnas iš KŽ-io Kavinės: $346.

Dėl neaiškios KŽ-io ateities dabartinėse patalpose sumažėjo lietu
vių nario mokesčiai ir aukos KŽ-niui nuo $9,320, gautų pirmame 
1996 m. pusmetyje, iki $4,199 antrame pusmetyje. Pajamos iš 
svetimtaučių sumažėjo 26-iais procentais. Be abejo, tai įvyko dėl 
Tėvų Pranciškonų planuojamo išsikėlimo iš Brooklyno sekančių 
metų spalio mėnesio gale. Pereitame KŽ-io metiniame suvažiavime 
1996 spalio 26 d. Tėvų Pranciškonų provincijolas Tėv. Placidas 
Barius, OFM, pareiškė, kad "nesvarbu koks bebūtų Tėvų Pran
ciškonų ir KŽ-io sutarties variantas, pranciškonai, pasitraukdami ir 
Brooklyno, yra pasiryžę sudaryti sąlygas New Yorko lietuviams ir 
toliau veikti pagal KŽ-nio dedikacijos nurodytus tikslus".

Kultūros Židinio vadovybė dėkoja visiems už paramą aukomis, 
nario mokesčiais ir už atsilankymą KŽ-io rengiamose kavinėse ir 
parengimuose, kurių visas pelnas skiriamas KŽ-io išlaikymui. Pri
mename, kad KŽ-io nario mokestis yra $50 organizacijoms, $25 
asmenims ir $10 naujai atvykusiems iš Lietuvos. Galima KŽ-iui 
aukoti ir darbovietėse per United Way, nurodant, kad auka skiria
ma Lithuanian Cultural Center, Ine., 361 Highland Blvd., Brook
lyn, NY 11207. Visos aukos ir nario mokesčiai KŽ-iui yra atleidžiami 
nuo valstybinių mokesčių. >.

Atsiprašome už bet kokią klaidą ar praleidimą. Pastebėję, malonė
kite pranešti KŽ-iui raštu ar telefonu 1 - (718) 235 - 8386.

*Gauta per United Way of NYC iš atskaitymų nuo L. Vebeliūno 
ir R. G. Keller algų Brooklyn Union Korporacijoje, kurių suma buvo 
tarp 7 ir 15% didesnė, negu nurodyta suma.

Kultūros Židinio vadovybė

"Lietuviškųjų 
slapyvardžių" 

sąvadas
(atkelta iš 4 psl.)
nac. M. Mažvydo b-ka. Bibliografi
jos ir knygotyros centras; parengė 
Jonas Mačiulis, red. Regina Var
nienė. - V.: LNB BKC, 1996

Boston, MA

PRANEŠIMAS
JAV Lietuvių Bendruomenės 

Bostono Apygardos Rinkiminės 
komisijos pirmininkė Regina 
Petrutienė praneša, kad šie LB 
nariai sutinka būti renkami į JAV 
LB Tarybą: Dainius Glodas, Čes
lovas Mickūnas, Daiva Navic
kienė, Irena Veitienė, Liuda 
Žiaugrienė.

jaunystę, kuri dar nepasibaigė 
artinantis prie 60-ties. Padėkojo 
taip pat visiems atsilankiusiems, 
tarp kurių buvo čia gimusių, 
"dypukų" ir naujai atvykusių. 
Marytei jie nėra "mes" ir "jie", o 
broliai lietuviai.

Pagal Marytės pageidavimą, di
delis raudonas balionas kuris 
kabėjo virš jos kėdės, turėjo būti 
įteiktas mažiesiems. Tad aš jį ir 
gavau.

Marytę ir jos šeimą pažįstu jau 
beveik 40 metų, kada visi bu
vome jauni ir gražūs. (Dabar tik 
gražūs!) Prisimenant šią nuosta
bią asmenybę, galvoju apie Paul 
Bunyan pasakytus žodžius: 
"There was a man, whom all 
thought mad. The more he cast 
away, the more he had".

Dainuok ir toliau, Maryte, juk 
esi dainuojančios tautos duktė.

Dalia Bulvičiūrtė

Rašykime laiškus j 
VVashingtoną

(atkelta iš 4 psl.) 
komplektų.

Žinios, kurios liečia šią laiškų 
rašymo kampaniją, jau paplitę 
įvairiuose lietuvių telkiniuose. 
Pavyzdžiui, p. Algio Zaparacko 
vedamos Detroito Lietuviškų 
Melodijų radijo valandėlės kovo 
29-tos dienos laidoje buvo trans
liuojama ALTo informacija dėl 
šio projekto. Taigi džiaugiamės 
BAFL (Baltic American Freedom 
League) per p. Angelę Nelsienę 
paramą šiai akcijai skatinamųjų 
telegramų vajumi.

Mieli Amerikos lietuviai, jeigu 
Jūs dar nesate gavę tokių laiškų 
rašymo adresų ir laiško turinio 
pavyzdžių, prašom nedelsiant 
kreiptis dėl to į ALTo centrą, 
faksu (773) 434-2014, arba laiš
ku: Lithuanian American Coun- 
dl, Ine., 5600 So. Claremont Avė, 
Chicago, IL 60636-1039.

ALTo inform.

- A. a. dr. Vandos Sruogie
nės atminimui jos vardu įs
teigtam fondui (Lietuvių Fonde) 
Lietuvos istoriją studijuojantį 
jaunimą paremti aukojo: 1,000 
-dol. D. Sruogaitė; 100 dol. J. A. 
Simučiai, V. G Maciūnai; 50 dol. 
A. S. Jelioniai, B. S. Stravinskiai, 
S. V. Valiukai; 25 dol. E. Bamet, 
D. R. Karužai; 20 dol. J. Karuža- 
Arserault. Norintieji prisidėti prie 
Dr. V. Sruogienės atminimo 
įamžinimo gali pasiųsti auką Lie
tuvių Fondui: Lithuanian Foun
dation, Ine., 14911 127th Street, 
Lemont, IL 60439.

TIK DARBININKE
Jūs galite rasti naujausių 
žinių iš Lietuvos ir viso 

pasaulio.

Jaunieji Dr. Norbert M. W. Brunhuber ir 
Dr. Vilma Juškauskaitė.

★ ★★

Dr. Norbert M. W. Brunhuber ir dr. Vilma Juškaus- 
kaitė susituokia š. m. balandžio 26 d. Dievo Motinos 
bažnyčioje Jackson Heights, NY.

Apie jų sutuoktuves su džiaugsmu praneša jauno 
sios tėvai Nijolė ir Bronisiavas Juškauskai ir jaunojo 
tėvai Gudrun ir Dichard Brunhuber. Jaunosios tėvai 
atvyko i vestuves iš Kauno, Lietuvos, ir apsistojo 
pas jaunojo tėvus Jackson Heights. NY. Po vestuvių 
jie sugrįžta į Lietuvą.

Jaunieji susipažino Albert Einstein universitete, 
Bronx, NY, kur Vilma studijavo kardiologiją. Po 
sutuoktuvių jaunieji apsigyvens (Santa Barbara, CA, 
kur Norbertas dirba State University.

Didžiojo tūkstantmečio taikos žygio 
dalyviai gal užsuks ir į Lietuvą

Apie 500 pasaulio dviratininkų 
kitų metų rugpjūtį išsiruoš į didįjį 
tūkstantmečio taikos žygį aplink 
pasaulį, truksiantį daugiau nei 
metus. Žygio dalyviai gal užsuks 
ir į Lietuvą.

Pasauliniame žygyje kviečiamą" 
dalyvauti po vieną moterį ir vyni 
iš kiekvienos šalies. Pasiryžuaeji 
dviračiais įveikti tūkstančius/ilo- 
metrų, keliaus per Šiaurinę, Cen
trinę ir Pietų Ameriką, vakarinę 
Afrikos dalį, Europą, Aziją ir 
Australiją.

Didžiulė daugiatautė dvirati
ninkų grupė iš Vankuverio, Ka

Jaunystės draugei

A. t A.
BIRUTEI BAGDŽIŪNIENEI

iškeliavus Amžinybėn, vynui Antanui, sūnums Pauliui, 
Giedriui, Andriui, krikšto dukrai Daliai, anūkams, 
Landsbergių, J. Matulaitienės šeimoms reiškiame gi
lią užuojautą ir kartu liūdime.

Mečys-Mutis, Lili ir Henrikas Moleris

PADĖKA

A. t A.
VYTAUTAS DIDŽIULIS

- ANTANAITIS
1997 m. vasario 27 d. netekome mūsų mylimo vyro, tė
velio Ir senelio. Jis buvo palaidotas 1997 m. kovo 3 d.
mauzoliejuje, Fort Lauderdale, FL

Nuoširdžiai dėkojame Jo Ekscelencijai vysk. Pauliui Bal
takiui, OFM, ir gerb. kun. Vytautui Piktumai už maldas 
šermenyse, laidotuvių mišias ir palydėjimą Į mauzoliejų.

Reiškiame nuoširdžią padėką mūsų parapijos gerb. kle
bonui kun. Cassldy už ligonio lankymą kiekvieną dieną su 
švenčiausiu, maldas šermenyse, koncelebracines laido
tuvių mišias ir pamokslą.

Dėkojame dr. A. Valatkai už maldų skaitymą bažnyčioje. 
Dėkojame giminėms, draugams, gyvenantiems Pietų 
Amerikoje, Lietuvoje, Kanadoje, Vokietijoje ir visiems, 
gausiai dalyvavusiems šermenyse ir laidotuvėse.

Dėkojame už atsisveikinimo žodžius V. Dzenkauskui, V. 
Abraičiui, K. Žolynui ir J. Janušaičiui.

Ačiū visiems už užprašytas šv. Mišias, gėles, aukas 
labdarai, užuojautas, pareikštas asmeniškai ir raštu.

Giliame liūdesyje

žmona Jadvyga, dukros Vida ir Milda su šeimomis

nadoje 1998 metų rugpjūtį pa
judės į pietus. Pasiekę Pietų Ame
riką, iš Buenos Aires žygūnai 
skris į Vakarų Afriką. Žygis vėliau 
bus tęsiamas per Europą, Azi- 
4ądr Indoneziją.

Dviratininkai ketina aplankyti 
70 šalių penkiuose žemynuose.

Didysis taikos žygis finišuos 
1999 metų gruodžio 31 dieną 
Australijoje, Sidnyje.

Didžiojo tūkstantmečio taikos 
žygio tikslas - atkreipti pasaulio 
visuomenės dėmesį į globalin
ius konfliktus ir skatinti juos 
spręsti taikiai. BNS
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Grjžus iš pasaulinio PEN kongreso Meksikoje

Daugiau New Yorko žinių 
yra 7-tam puslapyje.
Ši savaitgali Kultūros Židinyje:

Literatūros šventė - premi
jų įteikimas, rengiamas Lietu
vių Rašytojų Draugijos valdy
bos, jvyks š. m. balandžio 20 
d., sekmadienį, 3 vai. po
piet Kultūros Židinio mažojoje 
salėje. Premijos buvo paskirtos 
praeitų metų gale už 1995-sius 
metus. Premijų mecenatas - Lie
tuvių Fondas. Premijas po 1,000 
dolerių laimėjo: poetas Julius Ke
leras už eilėraščių knygą "Sauja 
medaus" ir Icchokas Meras už 
apsakymų knygą "Apverstas pa
saulis". Programoje dalyvauja 
laureatas Julius Keleras ir rašy
tojai: Algirdas Landsbergis, Pau
lius Jurkus, literatūros kritikė 
Alina Staknienė ir kt. Po progra
mos - vaišės. Visi maloniai kvie
čiami atsilankyti. (Žiūrėkite skel
bimą puslapio apačioje)

Bronys Raila, žurnalistas, 
rašytojas, sunkiai sirgęs, mirė 
1997 m. balandžio 13 d., 4:30 
vai. popiet Los Angeles, CA. 
Palaikai bus sudeginti ir pervežti 
palaidojimui i rašytojo gimtinę 
Lietuvą.

New Yorko Lietuvių Gy
dytojų ir Dantų Gydytojų 
draugijos metinis susirinkimas 
įvyks š. m. balandžio 27 d., 
sekmadieni, 12 vai. Kultūros 
Židinyje. Prieš susirinkimą Tėv. 
Pranciškus Giedgaudas, OFM, at
našaus mišias Pranciškonų kop
lyčioje už mirusius gydytojus ir 
jų šeimų narius. Tada seks ka
vutė su užkandžiais posėdžių 
kambaryje. Po kavutės - susi
rinkimas. Kviečiame visus atvyk
ti ir atsivesti naujų narių.

Draugijos valdyba

Tautos Fondo narių 
dėmesiui

Tautos Fondo metinis narių 
susirinkimas įvyks 1997 m. ge
gužės mėn. 3 d. Kultūros Ži
dinyje, 361 Highland Blvd., 
Brooklyn, NY. 9:00 vai. ryto Lie
tuvių pranciškonų koplyčioje 
bus aukojamos šv. mišios Tau
tos Fondo rėmėjų intencija. Me
tinio susirinkimo pradžia 10:00 
vai. ryto. Pakvietimai su įgalio
jimo lapeliais visiems nariams 
jau išsiuntinėti. Jei esate Tautos 
Fondo narys ir negavote pakvie
timo su įgaliojimu, prašome 
pranešti Tautos Fondo raštinei: 
351 Highland Blvd., Brooklyn, 
NY 11207; teL (718) 277-0682. 
Metinio susirinkimo metu vyks 
TF Lietuvos atstovybės pirminin-

Lietuvių Rašytojų Draugijos valdyba 
rengia

LITERATŪROS ŠVENTĘ -
PREMIJŲ ĮTEIKIMĄ,

kuris įvyks š. m. balandžio 20 d., sekmadienį, 
3 vai. popiet

Kultūros Židinio mažojoje salėje.

Premijos buvo paskirtos praeitų metų gale už 1995- 
sius metus. Premijas po 1,000 dol. laimėjo: poetas 
Julius Keleras už eilėraščių knygą Sauja medaus ir 
Icchokas Meras už apsakymų knygą Apverstas pa
saulis. Premijų mecenatas - Lietuvių Fondas.

Programoje:
laureatas Julius Keleras, 

rašytojai: Algirdas Landsbergis, 
Paulius Jurkus,

literatūros kritikė Alina Staknienė ir kt.

Po programos - vaišės.

Visi maloniai kviečiami atsilankyti.
- ž

Iš LB NY apygardos 
veiklos

Š. m. kovo 24 d. Tautos Fondo 
patalpose įvyko JAV LB New 
Yorko apygardos valdybos posė
dis, kuriam pirmininkavo valdy
bos pirm. Laima Šileikytė-Hood.

Pradžioje buvo išklausyti pra
nešimai iš LB apylinkių.

Queens apylinkės pirm. Ramu
tė Česnavičienė pranešė apie š. 
m. birželio 1 d. drauge su Great 
Neck LB aylinke ruošiamą pikni
ką - gegužinę, kuri įvyks Kul
tūros Židinio kieme. Gegužinės 
metu veiks Kultūros Židinio ka
vinė, vyks loterija ir bus suorga
nizuoti žaidimai vaikams. 
Queens LB apylinkės meti
nis susirinkimas numatytas š. 
m. gegužės 4 d. Kultūros Ži
dinyje.

Great Neck apylinkės pirm. Ire
na Vilgalienė savo pranešime 
pasidžiaugė šauniai praėjusiu 
Vasario 16-sios minėjimu. Great 
Neck apylinkės piknikas 
įvyks Vainikų dieną, t. y. pirma
dienį, gegužės 26 d.

Apygardos pirm. Laima Ši
leikytė-Hood pranešė apie apy
gardos valdybos numatytą arti
miausią veiklą:

Ruošiasi surengti Baisiojo 
Birželio minėjimą birželio 
15 d. Apreiškimo par. salėje. Nu
matyta skaityti tai dienai pri
taikytus skaitymus, parinktus iš 
tremtinių literatūros.

LB New Yorko apygardos 
metinis susirinkimas įvyks š. 
m. gegužės 10 d. Kultūros 
Židinyje. Bus renkama nauja 
valdyba. Pirmininkė mane 
privačiai painformavo, kad į su
sirinkimą yra pakviestas ir suti
ko dalyvauti Lietuvos Respubli
kos ambasadorius Jungtinėse 
Tautose dr. Oskaras Jusys. Jis 
painformuos apie darbą Jung
tinėse Tautose ir Lietuvos pas
tangas tapti NATO nare.

Martyno Mažvydo Katekizmo 
450 metų minėjimas numatytas 
surengti rudenį, spalio 19 d. Pa
skaitai kviečiamas prof. Ant. Kli
mas. Minėjime Apreiškimo ir 
Viešpaties Atsimainymo par. 
jungtinis choras žada pagiedoti 
keletą Martyno Mažvydo gies
mių. Bus bandoma parodyti 
Mažvydo knygų viršelių faksi
miles. (p. palys)

ko dr. Napaleono Kitkausko pa
skaita aktualiais Karaliaučiaus 
krašto klausimais. Visi Tautos 
Fondo nariai ir svečiai maloniai 
kviečiami dalyvauti.

Julius Keleras

(Pabaiga. Pradžia Nr. 14)

Deja, į Meksikos architektūros 
bei istorijos niuansus, kurie toli 
gražu nėra primityvūs, nebuvo 
daug laiko gilintis - seminarai, 
diskusijos, oficialiųjų delegatų 
posėdžiai ėmė savo. Tarp kitko, 
kai kurie amerikiečių PEN in Exi- 
le komiteto nariai nebuvo itin 
patenkinti pastaruoju kongresu. 
Ypač dėl to, jog tikėtasi, kad kon
gresas naujo pasaulinio PEN pir
mininke išrinks žinomą rumunų 
poetę, pedagogę bei kovotoją už 
žodžio laisvę Anną Blondianą. 
Tam jau iš anksto kone visus 
metus buvo kruopščiai ruoštasi. 
Deja, keliems įtakingesniems 
PEN centrams pavyko jos kandi
datūrą atstumti. Turbūt tai ir bu
vo didžiausia šio kongreso dra
ma: savo akimis regėjau tylias, 
stoiškas, sustingusias, derėtų pri
pažinti - taip ir neišsiveržusias, 
ašaras Annos Blondianos akyse, 
po to, kai ji, vis nenutylant ginčų 
šurmuliui, tiesiog užlipo ant sce
nos ir, be menkiausio įniršio, 
pagiežos ar išorinio sielvarto žy
mės, atsiėmė savo kandidatūrą. 
Daugelio dalyvavusiųjų nuo
mone, šių rinkimų krytis tebuvo 
dalis plačios akcijos prieš visą 
dabartinę PEN klubo vadovybę,

Lietuvių Moterų Klubų Federacijos New Yorko klubo veikėjos, surengusios tradicinę 
Velykų popietę š. m. balandžio 6 d. Kultūros Židinio didžiojoje salėje. Kairėje sėdi 
klubo pirmininkė dr. Marija Žukauskienė, vadovavusi programai. S. Narkėliūnaitės nuotr.

Tradicinė Atvelykio popietė K. Židiny
LMK Federacijos Nevv Yorko 

klubas metai iš metų surengia 
tradicinę Atvelykio popietę. Šie
met ji vyko balandžio 6, sekma
dienį, 3 vai. popiet Kultūros Ži
dinio didžiojoje salėje. Tai buvo 
kokia 35-40-toji popietė.

Anksčiau jos buvo rengtos: 
Manhattane - Baltų namuose, 
Carnegie Endowment, Woodha- 
vene - Columbo vyčių, Masonų 
salėse, Brooklyne - K. Židiny. Šie
met buvo bene 23 metai, kai to
kios popietės rengiamos K. Židi
ny.

Tokių popiečių tikslas - prisi
minti Velykų švenčių papročius, 
sutikti pavasarį, drauge pabūti 
lietuviškoje organizuotoje aplin
koje.

Židinio salės centre papuošia
mas didelis, ilgas velykinis sta
las. Iš abiejų stalo galų sudeda
ma daugybė valgių - margučių, 
švenčių pyragų. Uždegamos šven 
tiškos žvakės. Ant scenos prieš 
uždangą pastatoma pirmų pava
sario gėlių, forsitijų, geltona 
puokštė. Stalai papuošiami gėlė
mis. Taigi - Velykos, džiaugsmo 
šventė!

Publika rinkosi pamažu, lūku
riavo, šnekučiavo susitikę bičiu
liai. Prisirinko apie šimtinė žmo
nių. Padengtųjtalų buvo 13.

Pradedama piano muzika
Atitraukus scenos uždangą, 

klubo pirmininkė dr. Marija Žu
kauskienė pasveikino visus ir 
pranešė, kad pradedama piano 
muzika. Skambina Gabrielius 
Alekna, J u iii i ar d muzikos mokyk
los studentas. Jis šitoje salėje ska
mbino per Lietuvos nepriklau

ir išskirtinai prieš jo gene
ralinį sekretorių Alexan- 
drą Blokhą (beje, kuris, 
pasak Algirdo Landsber
gio, nuosekliai rėmė ne
priklausomo lietuvių PEN 
centro įsteigimą). Britų 
prozininkas Francis King 
Annos Blondianos nesėk
mę pavadino "didžiausia 
gėda ir PEN principų išda
vimu". Kova už valdžią 
bus tęsiama ir šiemet va
sarą įvyksiančiame 64- 
jame pasauliniame PEN 
suvažiavime Edinburghe,
Škotijoje. Tuo tarpu Lietuvoje 
bei pasaulio teatrų sostinėje 
Broadway statomas Ron Har- 
wood (jo seneliai kilę iš Žemai
tijos) sutiko neatsistatydinti iki 
ateinančio kongreso Škotijoje, 
kur, regis, turėtų žvangėti ne vien 
literatūriniuose disputuose su
remtos špagos, rapyros ir kalavi
jai, bet ir ietys.

Pabaigai (kuri tikrąja to žodžio 
prasme tebus sąlyginė, nes visų 
diskusijų slinktis referuoti pri
trūktų taupytinos DARBININKO 
vietos) norėčiau bent kiek prista
tyti tarptautinį PEN klubą, įkurtą 
1921 m. Londone, anglų rašyto
jų Catherine Amy Davvson Scott 
ir George Bemard Shaw inicia
tyva. Tai nepriklausomų rašyto

somybės šventės minėjimą. Tad 
jau buvo susipažinta su šiuo ky
lančiu menininku. Jis jaunas, 
apie 20 metų, 6 jau į jį dėmesį 
atkreipė tokia žymi konservato
rija - Juilliard muzikos mokykla, 
jam paskyrusi pilną stipendiją.

Dabar jis paskambino du 
kūrinius: Bacho tokatą, Liszto 
ispanišką rapsodiją, bisui - Čiur
lionio preliudą. Bacho ir Liszto 
kūriniai užėmė po 15 minučių. 
Kūriniai sudėtingi, ir jis paskam
bino su giliu muzikiniu jautru
mu, su poetine piano kalba.

Programos vedėja dar pranešė, 
kad Juilliard mokykloje gegužės 
12 dieną, 6 vai. vak., bus jo 
vieno koncertas. Kvietė šį jauną 
menininką savo apsilankymu 
apsupti lietuvišku nuoširdumu 
ir jį palaikyti pianisto karjeros 
pradžioje.

Pradedami Velykų valgiai
Maldą prieš valgį sukalbėjo 

vysk. Paulius Baltakis, OFM. Jau 
įprasta, kad šias vaišes pradeda 
ambasadorius Anicetas Simutis 
ir jo žmona Janina. Juos pasekė 
kiti svečiai, kildami nuo stalų ir 
stodami į eilutę. Greitai stalą 
apsupo iš abiejų galų, nes si
metriškai buvo išdėstyti tie pa
tys valgiai.' O buvo čia visko, ko 
tik kas norėjo, ir gražiai išmar
gintų margučių.

Prisidėję lėkštes, grįžo prie 
stalų, vėl kartojo. Prie kavos buvo 
įvairiausių tortų, velykinių gar
dumynų.

Laimėjimai
Pabaigoje būna loterija. Narės 

suaukoja įvairių daiktų, kurie tin

Moldavijos PEN centro atstovas 
Vitali j Čiobanu.

jų, vertėjų, leidėjų, literatūros 
kritikų ir mokslininkų savaran
kiška organizacija, siekianti, kad 
literatūra, nepaisant ideologinių 
bei politinių doktrinų, būtų iš
saugota kaip bendra tautų ver
tybė, kad nebūtų kurstoma ra
sinė, klasinė bei tautinė nepa
kanta bei neapykanta. Lietuvių 
PEN centras yra pasaulinio PEN 
klubo narys, kuris stengiasi įt
virtinti tarptautinio PEN klubo 
chartijos apibrėžtus Lietuvos vi
suomenės gyvensenos principus. 
Viena svarbiausių PEN centro 
užduočių yra ginti kūrybinę rašy
tojų bei kitų kūrėjų laisvę, me
nininkus, persekiojamus pasau
lyje už savo įsitikinimus.

ka šiam reikalui. Šiai loterijai 
buvo 5 fantai. Pirmąjį laimikį 
ištraukė pianistas G. Alekna, o 
paskui jau traukė laimėtojai.

Popietė baigėsi apie 6 v. v. 
Svečių buvo ir iš tolimesnių vie
tų. Iš Waterburio visada at-vyk- 
sta Danutė Venslauskaitė, iš 
Stamfordo - Vaikučiai ir kt.

Gera, kad LMK Federacijos 
New Yorko klubas palaiko šias 
tradicijas. Juk prasminga ir drau
ge malonu švenčių proga pabūti 
tokioje gražioje draugystėje sa
vųjų tarpe. Malonu ir pakalbėti 
apie Lietuvą ir apie vietinį gyve
nimą. Linkime klubui nepavarg
ti, įtraukti jaunų jėgų, kad Atve
lykio popietė būtų ir toliau ren
giama. (p.j.)

ALRKF STOVYKLOS 
DAINAVOS 
SUTARTIS

(atkelta iš 2 psl.)
pasirašė pirmuosius pirkimo do
kumentus įsigyjant stovyklos že
mę iš Michigan universiteto. 
ALRKF stovyklos žemės plotas api
ma per 220 akrų. ALRKF pirminin
kas adv. Saulius Kuprys pažymėjo, 
kad Dainavos įkūrimas buvo vie
nas iš reikšmingiausių Federacijos 
pasiekimų pokario metais. "Tai 
buvo vienas iš svarbiausių išeivi
jos auklėjimo židinių, kuris for
mavo kelias generacijas katalikiš
kos pasaulėžiūros ir tautinio są
moningumo pagrindais."

Vilniaus radijas praneša, 
kad nuo kovo 30 d. jų programos 
lietuvių ir anglų kalbomis bus gir
dimos 5910 kilohercų dažniu.

Moterims siūlomi darbai 
amerikiečių šeimose. Turi susi
kalbėti angliškai, mėgti vaikus, 
žinoti namų ruošos darbus. Pa
tikima agentūra. Telef. (516) 
377-1401. (sk.)

Lietuviškos Skautijos išsa
mi knyga apie 1945 - 1985 m. 
veiklą jau atspausdinta ir plati
nama. New Yorko apylinkėje 
knygą platina v.s. Vida Jankaus
kienė. Užsakymus galima pa
reikšti ir telefonu, skambinant 
(718) 849-2260 vakarais ir savait
galiais, arba rašant: 84-14 89th 
St. Woodhaven, NY 11421. Kny
gos kaina 30 dol. (sk.)

Reikalinga moteris pri
žiūrėti vaikus ir šeimininkau
ti. Reikia gyventi šeimoje. Skam
binti tel.(718) 377-2900 ext. 229 
- prašyti Diną arba įkalbėti ži
nutę. (sk.)

Ieškau moters, kuri norėtų 
gyventi drauge ir dalintis su ma
nim mažu butu, susidedančiu iš 
vieno miegamojo, salono ir vir
tuvės. Skambinti Rimai (718) 
382-5532. (sk.).

Jei kas turėtų anglų ar 
lietuvių kalba knygų, kurių 
jau nebereikia, skambinkite tel. 
(718 ) 348-4709. (sk.)

"Lietuvos aidas", patriotinės 
minties, plačios informacijos 
dienraštis, daugiausiai skaitomas 
išeivijos lietuvių, dėl daugiau 
kaip dvigubai pabrangusio paš
to, buvo priverstas pakelti meti
nę oro paštu prenumeratą iki 
$130 nuo 1994 m. rugpjūčio 1 
d. Čekį $130 rašyti "Lietuvos 
aido" vardu ir siųsti JAV įgalio
tiniui adresu: Bronius Juodelis, 
239 Brookside Lane, Willow- 
brook, IL 60514. Tel. 630 986- 
1613.

Kretingos pranciškoną 
labdaros valgyklai, kuri buvo 
aprašyta DARBININKO Nr. 29, 
aukojo:

Genovaitė Žvirblis, Merrick,
NY - 10 dol.

Norintieji prisidėti prie šios 
valgyklos išlaikymo, prašomi 
aukas siųsti:

Franciscan Fathers
361 Highland Blvd.
Brooklyn, NY 11207.

Pažymėkite, kad tai jūsų auka 
Kretingos vienuolyno labdaros 
valgyklai.

ATLANTA Import Export, 
Ine., siuntinių į Lietuvą persiun
timo bendrovė, siuntinius vėl 
priims balandžio 26 d., šešta
dienį, nuo 12 vai. iki 1 vai. po
piet Kultūros Židinio kieme. Dėl 
informacijų skambinkite tel. 
(914) 258-5133.

ATLANTOS atstovas New 
Yorke yra Ramūnas, skambin
kite minėtu telefonu ir susitar
kite. Jis mielai paims Jūsų siun
tinius iš namų.

"VILTIES'' siuntinių agentū
ros atstovas siuntinius vėl pri
ims Brooklyne, Kultūros Židinio 
kieme, buv. spaustuvės patal
pose, balandžio 26 d., šešta
dienį, nuo 1 vai. iki 4 vai. po
piet.

Brooklyne mūsų atstovas yra 
Algis Jankauskas, tel. (718) 849- 
2260. Jis paims siuntinius iš 
namų.

Siuntiniai j Lietuvą laivu 
arba oru. Pinigai pervedami 
doleriais per 2-5 dienas. Mais
to siuntiniai: šventinis $39.;

55 svarų įvairaus maisto siun
tinys už $98.

TRANSPAK, 4545 W. 63rd 
St.

Chicago, IL 60629 tel. 
(773) 838-1050

compuserve.com

