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LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ - "ANTROJI KOVA UŽ 
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĘ"

- Šiaulių "Aušros" muzie
jaus išleistame leidinyje infor
muojama, kad dabar fonduose 
ir įvairiose ekspozicijose yra per 
dešimt tūkstančių eksponatų. 
Daug jų buvo surinkta 1928- 
1943 metais. Daug įspūdingų 
margučių muziejui padovanojo 
G. Vaitiekūnienėj. Cibulskienė, 
O. Bagdonavičienė, Z. Jakaitė ir 
kiti šio unikalaus meno kūrėjai 
bei puoselėtojai.

- Bendrovė "Ukmergės ke
liai" laimėjo tarptautinį kon
kursą dėl keturių tiltų remonto. 
Iki kitų metų vidurio bendrovei 
patikėta pastatyti Garliavoje via
duką per geležinkelį, rekonstruo
ti Vievio viaduką, tiltą per Kruo- 
nę bei tiltą per Pentą Šakių rajo
ne. Šių darbų vertė beveik 8 mln. 
litų. "Ukmergės keliai" nurungė 
4 Skandinavijos ir kelias Lietu
vos bendroves. Ukmergės ben
drovė jau sutvarkė Abromiškių, 
Putiniškių, Maišiagalos viadukus, 
Ukmergės tiltą per Šventąją. Tiltų 
remontui bendrovė naudoja už
sienines medžiagas, ji bendra
darbiauja su vokiečių firma "Om- 
bran", suomių "Icopal" ir švedų 
"Trebolit". Naujajam projektui 
"Ukmergės keliai" naudos lietu
višką hidroizoliacinę medžiagą, 
kurią gamina bendra Rusijos ir 
Lietuvos įmonė "Gargždų Mida". 
Pasak bendrovės "Ukmergės ke
liai" vadovo, Lietuvos keliai kol 
kas vienintelė sritis, į kurią suge
bėta neįsileisti užsieniečių. Jo 
nuomone, jei dar apie porą metų 
pasiseks nuo jų apsiginti, tikėti
na, kad jie neužvaldys Lietuvos 
taip, kaip atsitiko latviams bei 
estams.

- Kupiškyje įkurtas Katali
kiškosios šeimos centras, kuria
me jaunuoliams, ketinantiems 
susituokti, skaitomos paskaitos 
šeimos, psichologijos, religijos, 
socialiniais klausimais. Jauna
vedžiams, registruojantiems san
tuoką bažnyčioje, šios paskaitos 
privalomos.

- Lietuvos Prezidento re
zidenciją įrengę specialistai la
bai įsižeidė dėl Vytauto Lands
bergio abejonių, ar reikia vieno 
pareigūno įstaigai didžiulių pra
bangių rūmų. Kaip žinia, Lietu
vos Prezidento Algirdo Brazaus
ko daiktai šiomis dienomis per- 
kraustomi iš Seimo rūmų į nau
jąją Prezidentūrą Daukanto aikš
tėje. Restauravimo projekto kon
sultantas Ričardas Stulpinas ma
no, kad XIX amžiuje suprojek
tuotos generalgubematūros rū
mai puikiausiai tinka Prezidentū
rai. Rūmus restauravo 500 žmo
nių, buvo dirbama labai sparčiai, 
darbai kainavo beveik 23 mln. 
litų. Vytauto Landsbergio pa
sakymas, kad jis nesikraustytų į 
naująją Prezidento rezidenciją, 
o verčiau ją atiduotų meninin
kams, vaikams ar seneliams, 
Ričardui Stulpinui priminė 1940 
metus. Tuomet buvo sakoma, 
kad mums nereikia gražių rūmų 
ir visi buvę dvarai buvo pertvar
komi į mašinų ir traktorių stotis, 
senelių prieglaudas. Iš viso to li
ko tik nugyventi dvarai. Prezi
dentūros statytojai tvirtina, kad 
jie rūmus statė ne A. Brazauskui, 
V. Landsbergiui, ne konkrečiam 
žmogui, o valstybės institucijai 
ir valstybės garbei. Tai - Lietuvos 
Prezidento reprezentaciniai rū
mai.

"Dabar vyksta antroji kova už 
Lietuvos nepriklausomybę - kova 
užtikrinti šią nepriklausomybę". 
Šiais žodžiais JAV Lietuvių Ben
druomenė gegužės vidury kreipė
si į savo narius ir rėmėjus, ragin
dama juos be atvangos tikinti 
savuosius kongreso atstovus ir 
senatorius, kad jie užtikrintų 
Amerikos paramą Lietuvai.

"Jūs galite padaryti tai, ko nega
li Lietuvoje gyvenantys lietu
viai", pareiškė Bendruomenės 
vadovybė. "Bet jei jūs neužkal
binsite savo kon
gresmenų ar sena
torių, jie galės pa
siteisinti, kad jų 
rinkikams šioji pro
blema nerūpi".

Šiuo metu Ben
druomenė bando 
ištirti, kaip Lietuvos 
bylą paveiks nese
niai paskelbtoji 
NATO-Rusijos char
tija. Pasirodė prane
šimų, jog šios char
tijos rėmuose Rusi
ja buvusi užtik
rinta, kad Baltijos 
šalių priėmimo į 
NATO klausimas 
esąs atidėtas neapi
brėžtai ateičiai. Pa
vyzdžiui, vienas 
balsingiausių 
NATO plėtros kri
tikų, žurnalistas 
Thomas Friedman,
taip gegužės 19 d. kalbėjo "The druomenės klausimas Washing-
New York Times" skiltyse: "Clin- 
tono pareigūnai Latvijai, Lietu
vai ir Estijai sako, kad jos ne-

ARCHYVŲ NAIKINIMO KARŠTLIGE
Vytautas Rubavičius

"N ereikšmin gų " 
dokumentų naikinimas

Ne vakar ta karštligė prasidė
jo, ne rytoj ji pasibaigs. Prieš 
kurį laiką iš VRM archyvų buvo 
išvežtas sunkvežimis bylų, ir 
popieriaus kombinate jos buvo 
sunaikintos. Išvežimo aplinky
bės rodo, jog labai skubėta. Do
kumentai pavadinti "nereikšmin
gais", o leidimas tokius doku
mentus naikinti, pasirodo, jau 
buvo duotas prieš kelerius me
tus. Skandalas, kaip įprasta, įga
vo šlykščios komedijos bruožų: 
aukšti politikai ėmė piktintis, 
valdininkai - kaltinti vieni kitus, 
pasipylė siūlymai atsistatydinti. 
Šiaip jau dviem savo kaltę 
neigiančioms pusėms atstovau
ja vidaus reikalų ministras V. 
Žiemelis (vėl), kurio žinioje ir 
buvo tie archyvai, bei Archyvų 
departamento direktorius G. Il
gūnas, kuris turėjęs tuos doku
mentus perimti savo žinion. V. 
Žiemelis jau sudarė komisiją, kuri 
turi išsiaiškinti "makulatūros" 
išvežimo aplinkybes (kiek jau 
panašių komisijų Lietuvoje vei
kia!) Kad ir kaip ten būtų, doku
mentų nesugrąžinsi, nebent kas 
apdairiai būtų pasidaręs kopijų, 
kad vėliau galėtų iš to užsidirbti, 
tačiau kopijos jau nėra doku
mentai. G. Ilgūnas savo kaltę 
neigia, ir teisiškai vargu ar kas 
gali prie jo prikibti. Padeda jam 
ir tai, kad jau seniai visiems ži
nomos konservatorių pastangos 
jį iš to posto iškrapštyti.

Kas skuba atsikratyti 
dokumentais?

Taigi skandalėlis. Atrodytų, jog 
kai kas tik dabar atkreipė dėmesį 
į archyvų naikinimo procesą. O 

trukus bus priimtos į NATO, 
tačiau rusai pareiškė-JAV- ir Vo
kietijai, jog Maskva sutinka su 
Chartija tiktai pasiremdama prie
laida, kad baltai (ir jokia kita 
buvusi Sovietų respublika) nie
kad nepaklius į NATO".

Bendruomenės darbuotojai 
nurodo, kad tokių pranešimų kol 
kas neįmanoma nei patvirtinti, 
nei paneigti. Iki šiol tebuvo 
paskelbta tik dalis Chartijos teks
to; toji dalis Lietuvai nėra ne
palanki. Pagrindinis Ben- 

Lietuvių kilmės senatorius Richard Durbin aktyviai 
tarpininkauja Lietuvos įjungimo į NATO aktualijos 
klausimais. v. Inčiūtės nuotr.

tonui: kas bus su kraštais, kurie 
dabar nebus priimti į NATO? 
Kokių garantijų susilauks Lietu- 

juk pirmosiomis Nepriklausomy
bės dienomis į dienos šviesą 
pradėjo lįsti pasipiktinimą ke
liantys faktai - iš buvusių KGB 
rūmų vežami dokumentų maišai, 
tačiau su tais skandalais susiję 
žmonės ramiausiai gyvena iki 
šiol.

Dokumentų reikia didžiumai 
dabartinio politinio elito žmo
nių, įvairių dokumentų. Jau pats 
Nepriklausomybės atgavimo po
būdis, kai ekonominę galią į savo 
rankas paėmė buvusios nomen
klatūros ir represinių organų 
sluoksniai, reikalavo "perrašyti" 
Lietuvos istoriją, o politiniams 
veikėjams susikurti naujas biog
rafijas. Kada politinę valdžią į 
savo rankas paėmė buvę komu
nistai, pradėta įrodinėti, esą Lie
tuvos valstybingumą išsaugojo 
Lietuvos komunistų partija. Iš 
okupacinių jėgų įrankio ji turėjo 
virsti tautiškumo sergėtoja. Čia 
aš pateikiu tik schemą. Supran
tama, ir toje partijoje buvo žmo
nių, įvairiais būdais bandžiusių 
išlaikyti tautinį tapatumą, pa
dėjusių puoselėti mūsų kultūrą 
ir panašiai. Kolaborantai pamažu 
virto tyliais rezistentais. Tačiau 
svarbiausia - įvairiausių lygių 
valdžioje įsitvirtino išeiviai iš 
buvusios Komunistų partijos ir 
net buvusių represinių struktūrų. 
KGB bylos rūpėjo daugeliui, ir 
valdžios žmonės, esu įsitikinęs, 
sugebėjo jas apšvarinti. Tačiau 
archyvų būta įvairiausių: par
tinių organizacijų, aukštųjų 
mokyklų, mokslo institucijų, mi
nisterijų... Tuose archyvuose kaip 
tik ir nusėdo visos kasdieniško
jo, ne tokio "herojiško" gyveni
mo smulkmenos, kitaip tariant, 
druska: akademikų, mokslo vyrų 
ataskaitos po kelionių į užsienius, 
jų finansinės machinacijos, 

va? Pasigirdo užuominų, jog 
būsiąs suintensyvintas "aukšto 
lygio dialogas".

Gegužės 19 d. Amerikos lietu
vių pastangos atnešė vaisių. Tą 
dieną JAV Senato biudžeto ko
misija papildė savo rezoliuciją 
ateinančių metų biudžeto klau
simu, priimdama senatorių Ri- 
chard'o Durbin'o ir Slade'o Gor- 
don’o pasiūlytą pataisą. Pagal ją, 
Senatas nusprendžia, kad: (pir
ma) 1998 biudžeto metais JAV 
turėtų suteikti Lietuvai ir Latvi

jai pakankamą 
paramą, ir (antra) 
kad toji parama 
būtų tęsiama ir 
po 1998 metų, 
šioms šalims ple
čiant demokrati
ją ir laisvąją 
rinką. (Estija, 
kaip ir Čekijos 
respublika, šios 
paramos jau yra 
atsisakiusios).

Kadangi ši pa
taisa buvo priim
ta vienbalsiai ir su 
vadovaujančių 
senatorių para
ma, Lietuvių Ben
druomenė tiki, 
kad JAV Valsty
bės Departamen
tas persvarstys 
savo ankstesnį 
nutarimą nu
traukti techniš

kąją paramą Lietuvai ir jon pasiųs
savo patarėjus, kurių buvo pa
prašiusi naujoji Lietuvos vy
riausybė. LER 

pranešimai apie jų "moralinį 
veidą", tuometinių smulkių (da
bar didelių) valdininkėlių intri
gos, įvairiausių posėdžių pro
tokolai ir taip toliau. Juk anais 
laikais viskas buvo fiksuojama, 
už viską būdavo raštu atsiskaito
ma, beveik visiems tekdavo rašyti 
vienokius ar kitokius pasiaiški
nimus (ir pabuvojus blaivykloje, 
ir patekus į partinės kontrolės 
akiratį). Šių bylų, matyt, niekas 
nesaugo, spaudoje tai vienur, tai 
kitur sušmėžuoja informacija 
apie tokių dokumentų rinką. 
Neseniai dienraštyje "Respubli
ka" F. Kauzonas pateikė įdomių 
faktų iš pagarsėjusio konserva
toriaus akademiko R. Rajecko 
partinės bylos. Tose bylose išties 
puikiai atsispindi kai kurių vei
kėjų "moralinis veidas". Manau, 
didžiumos šių dokumentų liki
mas aiškus - jie bus sunaikinti. 
Nes tuo suinteresuota pernelyg 
daug įvairiausių politinių "pa
žiūrų" žmonių.

VRM naikino operatyvines 
pokario bylas. Atrodytų, di
džiuma jų tikrai gali būti ne
reikšmingos. Tačiau tik iš pirmo 
žvilgsnio. Juk tose bylose - dauge
lio dabartinių politinių veikėjų 
šeimų dokumentai, žinios apie 
jų tėvus, gimines, kaip repre
sinių organų darbuotojus. O sie
kiančiam politinės karjeros svar
bu ir jo kilmė. Pailiustruosiu ši
tai konkrečiais pavyzdžiais. Šiuo 
metu iškilo du nauji pretenden
tai į prezidentus. Apie tokią gali
mybę neseniai kukliai užsiminė 
buvęs generalinio prokuroro pa
vaduotojas A. Paulauskas, o Cen
tro partija pareiškė svarstanti 
vieno savo vadovų E. Bičkausko 
kandidatūrą. Tiek niekinta Lie
tuva, matyt, iškęs ir dar vieną 
dorovinį išprievartavimą. Tačiau 
apie tai nekalbėsiu. Paulausko 
tėvas - buvusių represinių or-

Liudesys. A. Kezio nuotr.

ATMINIMO DIENOS RENGINIAI 
VVASHINGTONE

Visoje Amerikoje pažymint 
Atminties dieną, Lietuvos am
basada Washingtone gegužės 25 
d. pakvietė JAV gyvenančius tau
tiečius į Arlingtono kapines 
pagerbti čia besiilsinčio JAV ka
riuomenės leitenanto Samuel J. 
Harris atminimo.

Leitenantas S. Harris, 1919- 
1920 m. būdamas besikuriančios 
amerikiečių brigados, į kurią tel
kėsi Lietuvos tarnybon stoję JAV 
karininkai, narys, aktyviai kovo
jo prieš Lietuvos nepriklausomy
bės priešus. 1920 m. vasario 23 
d. slopinant ginkluotą maištą 
Kauno įguloje, jis buvo sunkiai 
sužeistas ir kitą dieną mirė. Va
sario 27 d. jo palaikai buvo iš
vežti iš Lietuvos į JAV ir palai
doti Arlingtono kapinėse.

Prie leitenanto S. Harris kapo 
vykusios iškilmingos ceremoni
jos metu Lietuvos gynybos atašė 
JAV majoras Valdemaras Sarapi- 
nas papasakojo apie šio ameri
kiečių karininko tarnybą bei ko
vas Lietuvoje. Mjr. V. Sarapinas 
pasidžiaugė atgimstančia pras
minga tradicija aplankyti kovo
tojo už Lietuvos laisvę poilsio 
vietą abiem valstybėms įsimin
tinų dienų metu. Kartu jis iš
reiškė viltį, kad šios kiekvienam 
lietuviui brangios vietos ne
aplenks visi garsiausiose pasaulio 

ganų darbuotojas, o pats Pau
lauskas karjerą darė partinėje no
menklatūroje. Spaudoje jau buvo 
aprašytas Generalinės proku
ratūros vaidmuo, "nugesinant" 
vadinamųjų autonomininkų by
lą. 0 tie autonomininkai - buvę 
ir esami dabartinių politinių 
veikėjų kolegos. E. Bičkauskas 
pats dirbo represinėse struk
tūrose, kūrė disidentų bylas. Būtų 
gerai, jog prieš prezidento rinki
mus kai kurie mūsų nacionali
nio atgimimo veikėjai pasi
aiškintų, kodėl vis dėlto nebuvo 
priimtas desovietizacijos, ypač 
dekagėbizacijos įstatymas, kuris 
nors tam tikram laikui būtų iš 
viešo politinio gyvenimo iš
stūmęs buvusios aukštosios no
menklatūros ir represinių struk
tūrų atstovus ir šitaip paleng- j 
vinęs tikro valstybingumo įtvir- i 
tinimą.

Naikinimas - taip pat 
falsifikavimas

Grįžkime dabar prie doku- I 
mentų. Naikinami dokumentai i 
vadinami nereikšmingais, ne- • 
svarbiais. Tačiau kaip tik jie ge- ■ 
riausiai atskleidžia kasdienybės 
tėkmę, laiko pokyčius ir sykiu 
dabartinio lietuvių mentaliteto 
susiklostymo eigą. Juose aiški
ausiais atsispindi ir tos mūsų 
būdo ypatybės, kurių taip neno
rime sau pripažinti. Vakarų isto
rikai jau seniai rašo "kasdieny
bės’ sferų istorijas, nes iš kasdie
nybės iškyla ir jon sugrįžta 
didžiausi istoriniai lūžiai. Todėl 
saugomi ir tariamai patys, atro
dytų, nereikšmingiausi doku
mentai, įvairiausi archyvai. O 
Lietuvoje toliau sėkmingai naiki
nama tautos atmintis. Soviet
mečiu visos jėgos buvo sutelk
tos, kad būtų ištrintas iš tautos

kapinėse besilankantys mūsų 
tautiečiai.

Mjr. V. Sarapinas pakvietė 
visus susirinkusius nulenkti gal
vas prieš šį kovotoją už Lietuvos 
laisvę, pagerbiant jo atminimą 
tylos minute. Ltn. S. Harris am
žino poilsio vieta buvo papuoš
ta gėlėmis.

Gegužės 26 d. Lietuvos gyny
bos atašė mjr. V. Sarapinas su 
žmona Vyte dalyvavo įvairiuose 
JAV valdžios institucijų bei ka
riškių organizuotose renginiuose, 
skirtuose Atminimo dienai pa
žymėti. Juos vainikavo iškilmin
ga ceremonija Arlingtono ka
pinėse. Jos metu JAV Preziden
tas Bill Clinton padėjo gėlių 
vainiką prie Nežinomo kareivio 
kapo, po to jis pasakė kalbą 
iškilmingame mitinge Arlingto
no amfiteatre. Iškilmingoje ce
remonijoje dalyvavo JAV Gyny
bos sekretorius William Cohen, 
Jungtinio ginkluotųjų pajėgų šta
bo viršininkas generolas John 
Shalikashvili, atskirų kariuo
menės rūšių vadovai, JAV karo 
veteranai, Washingtone reziduo
jantys užsienio valstybių gyny
bos atašė.

Lietuvos Respublikos ambasados 
Washingtone, D.C., Spaudos sky
rius 

atminties Nepriklausomos val
stybės egzistavimo tarpsnis ir 
pokario kovų metas, nes šitai 
teikė tautai jėgų išgyventi. Šiuo 
metu stengiamasi ištrinti iš at
minties ir sovietinio gyvenimo 
kasdienybę.

Dabarties veikėjai stengiasi ano 
meto liudijimus, jei gali, pritaiky
ti savo reikmėms, o jei negali, - 
juos naikina arba falsifikuoja. 
Naikinimas, beje, - taip pat fal
sifikavimas. Tačiau esu įsitikinęs, 
jog niekas net nebandys aiškin
tis, kokie žmonės galėjo būti 
suinteresuoti tas bylas sunaikin
ti. Tad dokumentai ir toliau bus 
naikinami, tik gal kiek subtiliau.

UŽSIENIO
INVESTICIJOS 

LIETUVOJE DIDĖJA
Užsienio investicijos Lietuvo

je pernai padidėjo daugiau kaip 
1.5 karto ir šių metų pradžioje 
buvo 572 mln. USD. Daugiausia 
užsienio kapitalo investuota į 
'Klaipėdos naftą". JAV, Kolum
bijos ir Olandijos kompanijos 
"Lancaster Steel Co. Ine.", Lan- 
caster Distral Ine.", "Distral S. 
A." bei "Ditan Trading N. V." in
vestavo 43.16 mln. dolerių. Neo
ficialiomis LI agentūros žinio
mis, antroji pagal investicijų dy
dį Lietuvoje yra JAV kompanija 
"Motorola". Ji į Lietuvos tele
komunikacijas investavo 40 mln. 
dolerių. Trečioji - JAV kompani- 

1 ja "Philip Morris", kuri į tabako 
pramonę investavo 38 mln. do
lerių. Daugiausia į Lietuvos ūkį 
investavo JAV -166 mln. dolerių. 
Antroji pagal investicijų dydį yra 
Vokietija - 75 mln. dolerių, tre
čioji - Švedija 69 mln. dolerių, 
ketvirtoji Didžioji Britanija. R



Metinės: kun. Kastytis Ramanauskas (1946-1996)
Antanas Dundzila

Ypač VVashingtono lietuviai 
prisimins, kad prieš metus 1996 
gegužės 16 d. Kaune mirė beveik 
dvejus metus JAV sostinėje gy
venęs ir vietos lietuvių dvasi
nius reikalus aptarnavęs kunigas 
Kastytis Ramanauskas, MIC. Šį 
dar jauną pogrindžio seminari
jos auklėtini, 1987 lapkričio 14 
vysk. Vincento Sladkevičiaus 
slaptai įšventintą kunigą Aukš
čiausiojo ranka pasiėmė iš Pa
nevėžio vyskupijos. Grįžęs 1992 
m. iš Amerikos, kun. Ramanaus
kas ten sėkmingai darbavosi, 
ypač su Lietuvos jaunimu, nors 
1994-1995 jam dar teko būti 
Apaštališkos Nunciatūros sekre
toriumi Gudijoje.

VVashingtone kun. Rama
nauską pamatėme ir su juo su
sipažinome 1990 rugsėjo 30, kai 
sekmadienį jis atvyko laikyti šv. 
Mišių į viešbutyje vykstantį Lie
tuvių Bendruomenės suva
žiavimą. Jaunatviškai atrodantis, 
švelniu balsu kalbantis, naujai 
atvykęs dvasiškis mus pradžiu
gino, nes tais pačiais metais bu
vome netekę domininkono kun. 
Tomo Žiūraičio, mirusio ba
landžio 15 d. Mane asmeniškai 
dar stebino ir maloniai nuteikė 
tai, kad kun. Ramanauskas tuoj 
pat paminėjo mane prisimenąs 
iš 1981 metų rudens, kai Kaune 
skaičiau profesinę paskaitą, o jis 
tuo metu Politechnikos institute 
studijavo.

Lietuvoje kun. Ramanausko 
kelias į dvasininko luomą nebu
vo paprastas. Jo šeima prisime
na, kad dar vaiko metuose jis 
sakydavo, kad bus kunigu. Jau 
bręsdamas baigė kino mechani
kos mokslus ir dirbo viename 
kino teatre. Šalia darbo tęsė studi
jas Vilniuje ir Kaune. Baigęs uni
versitetą, įsidarbino skaičiavimo 
technikos srityje.

I pogrindžio seminariją įstojo 
1977, turėdamas apie 20 metų 
amžiaus. Studijavokun. A. Račiū
no ir kun. V. Aliulio globoje. Yra 
pasakojęs, kad studijos vyko lė
čiau negu normaliai, labai indi
vidualiai bei nereguliariai: slaptai 
susitikinėdavo su savo globėjais, 
jie jam duodavo nurodymus to
limesniems skaitymams, po jų 
vėl susitikimas ir 1.1. Namiškiai 
apie jo pogrindinę klierikystę 
nieko nežinojo. Jiems tuo metu 
rūpėjo, kad šis jaunas, profesiją 
turįs sūnus pagalvotų apie šei
mos kūrimą, bandydavo jį su- . 
pažindinti su "tinkamomis" 
merginomis... tik šventimus ga- i 
vęs jaunasis kunigas pasakė savo 
motinai, kuo tapo ir ką ilgą laiką 
laikė savo tikruoju pašaukimu.

Šventimus irgi priėmė kitaip. 
Kai kun. Aliulis nusprendė, kad 
jo seminaristas yra pakankamai 
pasiruošęs ir neabejoja savo pa
šaukimo tikrumu, abu su K. Ra-

Sulauksime 
"Nemuno"

Bene daugiausia studentų - 
dainos ir šokio mėgėjų, muzi
kantų subūręs senas tradicijas 
turintis Kauno Technologijos 
Universiteto tautinio meno an
samblis "Nemunas", įkurtas 1949 
metais, yra pakviestas dalyvauti 
trijuose JAV tarptautiniuose fes
tivaliuose Utah 'aisti joje prie 
Salt Lake City: Springville World 
Folkfest - liepos 11-19 dieno
mis, Carbon Country Interna
tional Folkfest - liepos 20 - 26 d., 
Summerfest International Folk
fest - rugpjūčio 4 - 11 d. Ko
lektyvas vienija liaudies instru
mentų orkestrą, kapelą, šokėjų 
ir vokalistų grupes.

Ne paslaptis, jog per ilgus 
amžius lietuviai sukūrė įvairių 
nacionalinės muzikos instru-

(nukelta į 3 psL)

manausku nuvyko pas 
iš Kaišiadorių ištremtą 
vysk. Sladkevičių į Pa
beržę. Vysk. Sladke
vičiaus butelyje nebuvo 
nei egzaminų, nei iš
kilmių. Vyskupas tik pa
klausęs kun. Aliulio, ar 
šis kandidatas yra tikrai 
vertas kunigystės. "Už jį 
garantuoju visu šimtu 
procentų", atsakė kun. 
Aliulis. Tada vyskupo 
bute visi trys apsirengė 
bažnytiniais rūbais ir ten 
pat kandidatas gavo dia
kono šventimus. Ten 
pat tą patį vakarą vysku
pas jį įšventino į kuni
gus. Kurį laiką kun. Ra
manauskas kunigavo 
slaptai.

Prasidėjus laisvėjimui, 1989 m. 
atvyko į Ameriką, pradžioje dar
bavosi Chicagos lietuvių mari
jonų tarpe. 1990 atvyko į Was- 
hingtoną, apsigyveno prie Ma
rijos šventovės esančiame mari
jonų vienuolyne ir (universitete 
ar seminarijoje) gilinosi į mario- 
logiją. Vietiniai marijonų namų 
gyventojai jį gerbė ir mylėjo, 
dar ir dabar gražiai prisimena, 
įprasta VVashingtono lietuvių 
misijos tvarka, jis čia sykį per 
mėnesį atlaikydavo lietuviams 
šv. mišias, du kartus pravedė 
priešvelykines susikaupimo die
nas, gegužės mėnesį Šiluvos ko
plyčioje suorganizuodavo gegu
žines pamaldas. Keliomis progo
mis yra laikęs Mišias Lietuvos

Prie a. a. kun. K. Ramanausko kapo duobės: vysk. J. Preikšas, velionio šeima, atly- 
dėjusieji. A. Pakštienės nuotr.

Iššūkis Vilnijos krašto 
jaunimui

Bronius Krokys

Vilnijos Draugijos ir Vilniaus 
Krašto Lietuvių Sąjungos praves
tas mokslinių darbų konkursas 
"Rytų Lietuva - mūsų valstybės 
centras" labai maloniai nuteikia 
visus lietuvius patriotus gautais 
rezultatais. Tai gausus jaunų da
lyvių skaičius iš Vilniaus krašto 
tolimiausių pakraščių (pažvelkite 
žemėlapyje - Dieveniškės, Tve
rečius) ir taip pat net Gudijos 
respublikos ir mums net ne
girdėtų mokyklų vietovardžių. 
Štai mokyklos: Didžiasalio, Tve
rečiaus, Švenčionėlių, Visagino, 
Cirkliškio, Pelesos (Gudijoje), 
Kaltinėnų, Rieškutėnų, Rimšės, 
Trakų, Turmanto, Ignalinos, 
Adutiškio, Švenčionių...

Premijuotų rašinių laimėtojų 
pavardės ir rašinių temos: Lai
ma Adomelytė "Adutiškio miškų 
partizanai" - I premija; Danutė 
Jasulienic "Strūnaičio apylinkės 
vietovardžiai", Zita Spirauskienė 
su maironiečiais "Dieveniškių Ry
to vidurinės mokyk’os istorija", 
Ona Viecilaitė "Dzūkų pravar
dės", "Temtinių ir rezistentu, pri
siminimai", R. Karvelytė su grupe 
mokinių "Averkos J. ir R. Jan
kauskienės atsiminimai", "A.

A. a. kun. K. Ramanauskas prieš savo 
operaciją 1996.V. 13 Kauno katedroje.

A. Pakštienės nuotr.

ambasados rūmuose, pašventi
no ponų Lozoraičių ir Baltimo- 
rės lietuvių rūpesčiu prie rūmų 
pastatytus lietuviškus kryžius. 
Surinkdavo šiek tiek aukų, kurias 
siųsdavo marijonams į Lietuvą. 
Šiaip gi buvo malonus, viskuo 
besidomįs dvasiškis: sekė spaudą, 
literatūrą, paskaitas įsirašydavo į 
magnetofono juosteles, Kennedy 
centre abu esame gėrėjęsi geru 
"Rigoletto" pastatymu.

Kai 1991 rudenį VVashingtone 
vyko Šiluvos koplyčios jubi
liejinė sukaktis, aktyviai dalyva
vo tos iškilmės ruošimo komi
tete, kuriam vadovavo vysk. P. 
Baltakis, o iš pasauliečių - Jonas 
Vaitkus, vėliau Audronė Pakš
tienė. I iškilmes iš Kauno atvyko 
vysk. Sigitas Tamkevičius. Sek-

Ryliškio mokykla", M. Karaitis ir 
D. Bielinis "Ryčiausių rytų aukš
taičių pasakojimai", "Neišgalvo
tos Erzreto kaimo istorijos", L. 
Gabrytė, V. Guobytė, R Kolec- 
kaitė "Kunigas ir žmogus" (apie 
kun. Laurinavičių), T. Ruginytė, 
V. Lingo, A. Česonienė "Pelesos 
krašto auksarankės dailininkės", 
Vladas Krivelis "Mano gimtinė 
(Apsas)", Nerijus, Paukštė Rizgū- 
nas "Stakliškės kaimų istorijos ir 
vietovardžiai", Kristina Lukšė- 
naitė, V. Barsukova "Tverečiaus 
bažnyčios istorija", Rūta Korpi- 
čiūtė "Mano gražieji Trakai" ir 
daugelis kitų įdomių,s istoriškai 
vertingų straipsnių - iš viso 34 
premijos. Šešios premijos už 
išskirtinai gerus darbus, vienuo
lika po 50 litų ir septyniolika po 
20 litų - paskatinamosios premi
jos. Būtų įdomu bent dalį šių 
rašinių pamatyti mūsų spaudo
je, kad pajustume Vilniaus kraš
to dvasinį jaunimo pulsą.

Konkursas įvyko Vasario 16-os 
šventės proga. Pridėjus stalo te
niso varžybas, kurios įvyko kovo 
8 d. Marijampolyje kovo 11 
šventės proga, Vilniaus krašto 
lietuvių jaunimo poeto žodžiais 
galėtume paklausti: "Kur Tu, Vil
niaus Lietuva?" ir gausime at

antį pirmadienį, kartu su kun. 
Ramanausku Ekscelencijai ro
dėme Amerikos sostinę, didelę

dienos dalį praleidome 
kartu.

1992 pradžioje kun. 
Ramanauskas pasipasa
kojo, kad marijonų vy
resnybė jį ragina grįžti į 
Lietuvą. Aišku, jis šiam 
raginimui nesipriešino, 
tačiau dar norėjo baigti 
pavasario semestrą, o 
taip pat galvojo, kad, ir 
būdamas Amerikoje, jis 
Lietuvos marijonams 
naudingas, nes įvairiems 
vienuolijos darbams su
telkdavo aukų. Antra
jame tuo reikalu laiške 
jo jau tiesiogiai klausė: 
"Kada sugrįši?" Atėjo ir 
trečias laiškas, su kon- 

■ krečiu nurodymu tuoj
pat skristi namo... Tų metų 
gegužės 15 d. keli jo lietuviai bi
čiuliai ir jam pastogę davusių 
marijonų du konfratai jį iš Balti- 
morės aerouosto išlydėjo į Lie
tuvą.

Panevėžyje ypač gražiai ir ta
lentingai su jaunimu darbavosi 
Mergelės Marijos Nekalto Pra
sidėjimo bažnyčioje. Iš vašing- 
toniečių jį aplankydavo visuo
meniniais reikalais į Lietuvą 
dažnai keliaujanti A. Pakštienė. 
Jis mus retkarčiais aplankydavo 
savo laiškais, kuriais dalin- 
davomės lietuvių misijos subu
vimuose.

1994 A. Pakštienė grįžo su liūd
na žinia, kad kun. Ramanauskas^ 
turi galvos vėžį. Bendromis pas
tangomis telkėme išteklius, A.

sakymą: "Aš čia! Aš čia, Vilniaus 
Lietuva", atsako Vilnijos krašto 
jaunimas".

Konkurso įvertinimas
Apžvelgus atliktus darbus, 

rašinių turinį, džiaugies puikiai 
atliktu didelės apimties darbu. 
Daug jaunimo. Įtraukti į darbą 
mokytojai, kurie propagavo 
konkursą tarp mokinių ir davė 
patarimus. O kiek rašančiųjų tar
tasi su tėveliais, kiek kontaktuo
ta žmonių renkant istorines, 
gyvų liudininkų žinias, senies
iems liudijant krašto ir žmonių 
praeitį.

Didelis nuopelnas tenka ini
ciatoriams, paskelbusiems kon
kursą, konkurso komisijai suda
rius temų planą ir puikiai prave- 
dus konkursą. Konkurso komi
sija parodė didelę ir praktišką 
išmintį premijuodama ne kelio
mis didelėmis premijomis, bet 
net 34 paskatinamosiomis pre
mijomis.

Dar nusipelnė didelį ačiū kon
kurso rėmėjai, ypač Philadelphi- 
jos Gintarinių šaknų klubas, 
rėmęs šį konkursą finansiškai, 
kas taip pat skatino jaunimą rašy
ti ir laimėti. Juk tai gyvenimo 
realybė. Laimėti ir dar pinigų 
gauti - tai kiekvienam nemaža 
vertybė, o ypač tik gyventi prade
dančiam jaunuoliui.

Pakštienė tarėsi su daktarais, į 
Lietuvą vežė vaistus, matėsi su 
kun. Ramanausko giminėmis. 
Atrodė, kad metų bėgyje jo liga 
buvo lyg ir sutramdyta. Tačiau 
prireikė galvos operacijos, po 
kurios jis 1996 gegužės 15 dieną 
mirė. Palaidotas iškilmingai 
Anykščiuose, greta savo tėvelio, 
atsigulusio ten 1963 m.

Kelias dienas prieš lemtingą 
operaciją kun. Ramanauską A. 
Pakštienė dar sutiko Kauno ka
tedroje. Jis tada į Kauną jau buvo 
atvykęs operuotis. Jis jai pasi
pasakojo, kad maldos katedroje 
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GALCHUS & GORDON, advokatai, patarnauja sekančiuose teisi
niuose reikaluose: nelaimingi atsitikimai, nekilnojamas turtas, 
imigracija, DWI and all criminal. Virš 20 metą patirtis. Parūpi
namas lietuviu 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 
West St., Sftfisbury, CT 060707Tel. (860) 651-0261.

SHALINS FUNERAL HOME, Ine., 84-02 Jamaica Avė. (prie Forest 
P'way St.), Woodhaven, 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 Tax pildymas. įstaiga veikia naujoj^Vietoj 
- OHLERT-RUGGIERE, Ine., 89-11 Jamaica Avė., Woodhaven, NY. 
Tel. 847-2323 (namų tel. 847-4477). įstaigoj kreipiantis paminėti, 
kad esate ar norite būti J. Andriušio klientais.

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

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA - Silver BeU 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 54th Avė., Bayside, NY 
11364. Tel. 718 229-9134 arba 718 428-4552. Fax 718423-3979.

Lietuvos Krikščionišką DEMOKRATIJĄ 
ir jos spaudą paremkime dabar 

pinigais, Unitrust, testamentais.
-Tax Exempt #36-2927289- 

per.
Pope Leo XIII Literary Fund, Ine. 
9050 Troy Avenue 
Evergreen Park, 11, 60642

Fax/Tel. 708-636-9562 Klauskite informaciją

66 -86 80 ST. M/DDLE V1LLAGE.
QUEENSN.Y. 11379

PHONES (718) 326-1282 ; 326-3150
- TAI MŪSŲ VIENTNTĖLĖ VIETA -

- GAUSI PARODU SALĖ ■

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI 
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

PRISTATOMI I VISAS KAPINES 
NEW YORK, NEW JERSEY 

IR CONNECTICUT VALSTIJOSE. 
IŠTAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIU-

VYTIS 
KELIONIŲ IR TURIZMO 

AGENTŪRA
LĖKTUVAI
LAIVAI (CRUISES)
TRAUKINIAI (AMTRAK) 
AUTOBUSAI
NUOMOJAMOS MAŠINOS 
VIEŠBUČIAI
ĮDOMIŲ vietų lankymas 

GRUPINĖS KELIONĖS Į LIETUVĄ 
MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 
JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMĄ 

PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA 

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
40-24 235 Street, DOUGLASTON, N. Y. 11363 

TEL: 718 423 - 6161, 1 - 800 - 77 - VYTIS 
FAX 718 423 - 3979

jį ypač raminančiai veikia. Po 
pokalbio jis dar liko katedroje 
melstis.

Visa kun. Ramanausko pas
toracija buvo rami, maldos ly
dima. Bet kur ir bet kada prieš 
valgį jis palaimindavo maistą, 
kviesdavo pasimelsti. Tai jo as
menybės bruožas, puikiai tikęs 
jo susirastam, okupacinio pa
vojaus katakombose įgyvendin
tam pašaukimui. Net jo pavardė 
- Ramanauskas, "ramumas" - ati
tiko jo eitą, kitiems rodomą kelią: 
kelią, kuriuo Dievas jį vedė ir iš 
kurio prieš metus pasiėmė.

mailto:103517.1071@compuserve.com
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— Redaguoja REDAKCINĘ KOMISIJA —

Revoliucija ir Kristus
Revoliucija yra gana dažnas žmonių gyvenimo reiškinys. Gyven

dami draugėje arba visuomenėje, o ne kiekvienas atskirai, kas 
yra neįmanoma, žmonės niekada nėra visai patenkinti nei savo 
valdžia, nei tvarka. Tai suprantama. Niekada negalima visų 
patenkinti taip, kad pasiektų ko geresnio, nes žmogaus norai yra 
neriboti. Antra, visada prasiveržia sunkiai apvaldomas atskiro 
žmogaus, luomo, partijos ar rasės savanaudiškumas, siekiąs kuo 
didesnės laisvės ir gerovės sau, tačiau pavergdamas ir slėgdamas 
kitus. Nuskriaustieji ir prislėgtieji siekia laisvės, teisybės ir lygy
bės. Čia ir yra neužgesinamas revoliucijų žaizdras.

Siekimas laisvės ir gerovės yra dvejopas. Vienu atveju žmogus 
įstengia palaipsniui ir ramiu būdu geriau bei teisingiau susi
tvarkyti. Tai demokratijos kelias. Krašto valdžia ir tvarka tobuli
namos įstatymų keliu. Šis kelias yra ilgesnis, bet ir tikslesnis, nes 
viskas pamažu progresuoja. Antru atveju griebiamasi ginklo 
krašto valdžiai ir tvarkai pakeisti. Tai revoliucija, kuri visada 
vartoja jėgą. Bet ji žmones įvaro į užburtąjį ratą. Po revoliucinio 
perversmo atėjusi valdžia labai dažnai pasirodo dar piktesnė, 
negu buvusi. Ne tiek ji keičia gyvenimą, kad visiems būtų geriau, 
kiek buvusią tvarką apverčia aukštyn kojom. "Kas buvo nieks, tas 
taps viskuo", anot vienos bolševikų giesmės. Prislegiamos dar 
didesnės žmonių masės.

Sovietų Rusijoje, pavyzdžiui, bolševikinė revoliucija pakilo su 
šūkiu "Laisvės ir žemės!" Bet per 70 metų žmonės neturėjo nei 
laisvos savo žemės, nei laisvo gyvenimo. Revoliucija buvo 
nukreipta prieš vadinamus buržujus - caro valdininkus, dva
rininkus, stambesnius ūkininkus, įmonininkus, pirklius; ji siekė 
didesnės laisvės ir gerovės vadinamajai liaudžiai - bežemiams, 
smulkiems ūkininkams, darbininkams, neturtingiems mies
tiečiams. O kas pasidarė? Per 70 metų Sovietų Sąjungoje, o ir 
šiandien komunistinėje Rusijoje valdo nedidelė partiečių, bolše
vikų grupė, virtusi raudonąja buržuazija, kuri ištaigingai gyvena 
ir savivaliauja, kai pačios Rusijos ir kitų pavergtų tautų masės 
žmonių gyvena skurde, nerime ir tikroje vergijoje. Čia vėl yra 
pagrindas revoliucijai prieš revoliuciją. Tuo būdu revoliucijos 
ratas sukasi nesustodamas. Kodėl? .

Kristus iš vienos pusės, - rašo Em. Fiedler, - ir Marksas su 
Leninu iš kitos, yra iš esmės priešingi. Šie nori dalyti, ką kiti turi, 
o Kristus reikalauja, kad dalytume, ką mes patys turime... Revo- 
liucininkai šaukia "dalyti!", galvodami apie tuos, kurie daugiau 
turi. Kristus taip pat sako "dalyti", bet galvoja apie tuos, kurie 
mažiau turi. Krikščionis privalo žiūrėti į apačią ir ieškoti tų, 
kuriems galėtų duoti. Tuo tarpu ąnf visų revoliucijos plakatų 
parašyta "Imti!", ir jie žiūri į viršų, ieškodami tų, iš kurių jie 
galėtų atimti. Kristui turtuoliai nėra joks neapykantos objektas, 
o dabar mažiau pavydo: jie tik sukelia jam pasigailėjimą. Čia 
atsiveria bedugnė tarp Kristaus ir visų revoliucijos skelbėjų.

Kristus be jokio keršto, pykčio ir paniekos, bet su didžiausia 
meile ir auka keitė žmogų iš esmės, kad jis būtų geresnis. 
Revoliucija likviduoja ir žudo, bet dėl to anksčiau ar vėliau 
susilaukia savo kartuvių.

JAV "liberalų" ir neo-konserva- 
torių tarpe madinga pasišaipyti 
iš tų, kurie mano, jog istoriniai* 
įvykiai ne visada vystosi savaime, 
atsitiktinumo pagrindu. Neleng
va, žinoma, kai kuriuos žmones 
įtikinti vienaip ar kitaip. "Istori
nio atsitiktinumo" propaguoto
jai kartais šaiposi iš "konspira- 
torinės istorijos" šalininkų, net 
vadindami juos "paranoikais" ar 
bent laiko juos žemesnio intelek
to asmenimis.

Kai kam vis tik sunku atsikra
tyti minties, jog esama sąmoks
lininkų finansinėje, politinėje, 
visuomeninėje, valstybinėje ir 
net tarptautinėje srityje. Ypač 
kai yra asmenų, nebūtinai jau 
žemo intelekto lygio, įtaigo
jančių sąmokslininkąvimo, susi
mokymo, konspiracijos egzista
vimą istorijos bėgyje. Matomai 
prie tokių priskaitytinas ir 1804- 
1881 metuose gyvenęs Didžio
sios Britanijos ministeris pirmi-

Sulauksime
(atkelta iš 2 psl.)
mentų. Gausu instrumentų ir šio 
ansamblio liaudies instrumentų 
orkestre. Jo muzikantai griežia 
kanklėmis, birbynėmis, skraba- 
lais, lumzdeliais, skudučiais, ra
gais, ilgosiomis daudytėmis. Daž
nai įjungiami ir netipiniai in
strumentai - tarškynės, švilpu
kai, žvanguliai, netgi pjūklas, šu
kos, mediniai šaukštai.

Ansamblio "Nemunas" kapela 
- tai profesionalių kūrėjų instru
mentinė muzika, šokiai, dainos. 
Kapelos muzikantai griežia popu
liariais tipiniais instrumentais: 
akordeonu, armonika, smuiku, 
klarnetu, triūba,~ kontrabosu, 
būgnu, būgneliu.

Per šimtmečius lietuviai sukūrė 
nepaprastai daug įvairiausių 
dainų, kuriomis garsėja dauge
lyje šalių. Ansamblio mišrus cho
ras ne tik talkina šokėjams, bet 
ir dainuoja daug autentiškų ir 
harmonizuotų lietuvių liaudies 
dainų.

Tad iš tikro geroji naujiena, 
kad trisdešimt penki "Nemuno" 
dalyviai liepos 2 dieną atskren
da į New Yorką pasirodyti lietu
vių publikai. Išvyksta iš New 
Yorko autobusu į Chicagą liepos 
5 d. iškart po koncerto, kuris 
įvyks, primename, Kultūros 
Židinyje liepos 5 d. 7 vai. vakare. 
Kadangi tai yra Amerikos Ne
priklausomybės šventės savait
galis, daugelis lietuvių bus

Apie "neegzistuojančią" konspiraciją
Vilius Bražėnas

ninkas Benjamin Disraeli. Jis yra 
pareiškęs: "Pasaulis yra valdomas 
visai kitų asmenybių, negu įsi
vaizduoja užkulisių nežiną žmo
nės".

Dar anksčiau, 1770 m., kalbė
damas Britanijos Lordų Rūmuo
se, Sir VVilliam Pitt pareiškęs: "Už 
(karaliaus) sosto esama kai ko 
didesnio, negu pats karalius". Iš 
to kilęs posakis "Galia už sosto". 
Prancūzijos monarchijoje tai bu
vo vadinama "pilkoji eminenci
ja".

Gan kairus JAV Aukščiausiojo 
Teismo teisėjas Felix Frankfurter 
(gyvenęs 1882-1965 m.) Sir VVil
liam Pitt pažiūrą pritaikė Ame
rikai, pareikšdamas: "VVashing
tone tikrieji vadovai yra nema
tomi. Jie savo galią naudoja už-

kuliuose". Gal todėl žurnalistas 
ir radijo asmenybė Dan Smoot 
savo 1962 m. išleistą knygą apie 
privataus politinio klubo Coun- 
cil on Foreign Relations (CFR) 
įvairiose valstybės sferose išsiša
kojusį tinklą pavadino "The In- 
visible Government".

Vargu ar galima būtų prie 
žemo intelekto bei istorinių ne
mokšų priskaityti ir buvusį JAV 
Senatorių ir (1964 m.) Respub
likonų kandidatą į prezidentus 
Barry M. Goldvvaterį. Tą klau
simą jis gan plačiai paliečia savo 
1979 m. išleistos knygos "With 
No Apologies" (Be jokių atsi
prašymų) skyriuje, pavadintame 
"The Nonelected Rulers" (Ne
išrinktieji valdovai). Svarstyda
mas "neišrinkto prezidento" Ger- 
ald Ford pralaimėjimą Jimmy 
Carteriui ir pastarojo adminis
tracijos skandalingą nesuge- 

"Nemuno"
išvažiavę, tačiau reikia viltis, kad 
salė nebus tuščia, galbūt ir nau
jieji ateiviai apsilankys gausiau 
nei visada.

Visas pelnas skiriamas šio an
samblio kelionių išlaidoms (JAV 
festivalių rengėjai jiems kelio
nių neapmoka - tik nakvynę ir 
maistą Utah valstijoje).

Vadovaujamas talentingų va
dovų, kruopščiai dirbdamas ir

daug koncertuodamas, ansamb
lis greitai tapo labai populiarus 
Lietuvoje ir daugelyje užsienio 
šalių. Koncertai, susitikimai, iš
vykos, įvairios šventės jau tam
pa nemuniečių kasdienybe. Tu
riningos ansamblio tradicijos, 
kurių kasmet atsiranda vis nau
jų, perduodamos iš kartos į kartą.

Kūrybiniai ieškojimai, atkak
lus darbas, jaunatviškas ryžtas 
lydi ir lydės visas nemuniečių 
kartas, tad dar ne kartą "Nemu- Koncerto rengimo komitetas

Ansamblio "Nemunas" šokėjų grupė. R. Požerskio nuotr.

bėjimą valdyti. Šen. Goldvvater 
padarė tokią išvadą: "Tas visas 
vyksmas taip neįtikėtinai blogas, 
jog esu priverstas įtarti, kad visa 
tai, atrodo, buvo suplanuota'. 
Be Council on Foreign Relations 
(CFR), kurią jis vadina "Preto- 
rian Guards" (pagal Romos im
perijos pavyzdį), Goldvvaterisna
grinėja ir bankininko David 
Rockefellerio 1973 m. įkurtą 
"naujausią internacionalistinį ka
balą" - Trilateral Commission 
(TC) - (Trikraštę Komisiją). 'Ma
no požiūriu, Trikraštė Komisija 
yra pavyzdys gudrių, suderintų 
pastangų užgrobti kontrolę ir 
konsoliduoti keturis galios cen
trus - politinį, finansinį, intelek
tualinį ir ekleziastinį". Savo pas
kaitose amerikiečiams, cituoda
mas šią Goldvvaterio pažiūrą, 
klausdavau: "Kuris kitas vienas
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nas" džiugins savo gerbėjus Lie
tuvoje ir užsieny.

Šio koncerto, įvyksiančio Kul
tūros Židiny, rengimo komiteto 
pirmininkas prof. Rimas Vaičaitis 
bei rengėjai tikisi visų, išsiil- 
gusiųjų lietuviškos muzikos. Tad 
laukiame Jūsų, brangieji, liepos 
5 d. 7 valandą vakaro Kultū
ros Židinyje, Brooklyne. Būkite 
tikri, jog nusivilti neteks.

TĖVIŠKĖS ESKIZAI
Vilimas Naureckas 2

PIRMA DALIS

Kaimo katinas ir kiti

Iš lauko darbų grįžinėjo kaimo žmonės. Vakarienės metas. Gal ir 
nubyrės šis bei tas. Liuoktelėjęs į klevo tarpušakius, katinas įpras
tiniu judesiu prigulė, taip suteikdamas kūnui pusiausvyrą. įgimti 
įgūdžiai kaip peršokti, įšokti medin katiną gelbėjo bet kokiu oru. 
Nebuvo nė karto nudribęs, nė karto kūlvirsčia nesirideno tarpuša- 
kiuose. Niekas nė neišgirsdavo, kai jis minkštomis letenėlėmis 
kabindavosi medžio žieve ir sliuogdavo kamienu.

Čia, iš medžio, katinas galėjo stebėti porelę - Algūnų Birutę ir 
Vieversių Bronių. Bronius neskubėjo iš lauko darbų namo. Iš anksto 
susitarę, jie abu sėdėjo po šakotu klevu. Abu čiulbėjo. Visas kaimas 
žinojo apie jų draugystę. Nesistebėjo. Geras jaunimas buvo. Brone
lis, kaip jį vadindavo aplinkiniai, buvo darbštus ir greitas visiems 
padėti, nors būdo buvo ūmaus. Būdavo, verčia vagą plūgu, kol 
arklys užplunka. Taigi ne, kad bėriui pailsėti leistų. įsikarščiavęs 
taip šmaukštels botagu, kad vargšas gyvulėlis iš strioko plūgą su 
artoju per keletą vagų nusviedžia.

- Avigalvi... - plūsdavosi tėvas Vieversys, šitai pamatęs. Duodavo 
Broniui pylos.

Birutė gi, visų nuomone, buvo puiki mergina. Rami. Visada su 
šypsena blyškiame veidelyje. Labai draugiška. Nebuvo tokia gražuolė, 
kaip Balandytė. Juo labiau, smarki labai nebuvo. Katinas už tai ją 
ir mėgo. Jos balsas skambėdavo ramiai ir turėjo nesuprantamą 
galią. Kas tik su ja kalbėdavo - visus lenkdavo prie draugiškumo. 
Nesinorėdavo nei koliotis, nei pakeltu balsu kalbėti. Jos žodžiai 
veikdavo įtikinamai ir nuteikdavo palankiai.

Būdavo, keletas kaimų sueidavo palaukėje vakarones švęsti ir 
pašokti, Birutė taip pat atsilankydavo. Visos mergos mėgo ją už 

paslaugumą, o labiausiai už tai, kad svetimų bernų neviliojo. 
Nelabai stengdavosi būti pirma šokyje ar dainoje. Visus į priekį 
praleisdavo - kam pakvailioti, kam pasimaivyti, o kam daina 
sublizgėti norėdavosi. Trumpai tariant, neišsišokdavo. Tiko vi
siems.

Kažkurį rudenį poros kaimų bernai kumščiais pamosikavo, tai 
Šleikys Pranas iš Darulių kaimo į nosį trinkteltas buvo. Nedaug. 
Triukšmo daugiau buvo. Birutė tada nukautam karžygiui sugurintą 
marmūzę apvalė ir tik įsitikinusi, kad viskas tvarkoje, namo palei
do. "Dėl tokios mergos negaila savo noru nosį į medžio kamieną 
trinktelt]", - juokavo apylinkėse.

Tačiau Birutės išrinktasis buvo Bronius. Net keista atrodė, kad ji 
suranda drąsos pasimatymams.

Katinas mėgo juos abu. Jautė padarėlis, kai šiedu sukurs šeimą - 
bus daug vaikučių. Bus triukšmo ir spygavimų. Gardžiai maitinami 
bus. Per bendrą erzelynę ir jam maisto liks. Bus kam pasirūpinti. 
Netruks.

Skaudžiai girgžtelėjo netoliese veriamų vartelių durys. Katinas 
pastatė ausis. Tai Vilkaitienė užėjo į Aldonos ir Rapolo Gulbinų 
kiemą. Nieko pavojingo katinui. Vilkaitienė, matyt, pletkų pritvin
ko.

- Padėk dieve! - šūktelėjo Vilkaitienė kibirą nešančiai Aldonai.
- Dėkui... - atsiliepė ši.
- Ar girdėjai, Deigūnas pasimirė? - Vilkaitienė pasitaisė skarelę, 

lyg ruoštųsi jos kampučiu ašarą šluostyti.
- Vajetau...
- Rado ant bulvių kapčiaus užkniubusį. Duok, dieve, jam amžiną 

atilsį. Matyt, laikas buvo, ne jaunas gi...
Deigūnas gyveno toliau nuo kaimo, lyg ir nepriklausydamas 

Pakrūmių įvairovei. Tačiau nuo seno visi jį žinojo. Devynias dešim
tis perkopęs buvęs malūnininkas paskutinius metus jau beveik 
nevaikščiojo. Nebent tik valgio pasigaminti ar į kiemą gaivaus oro 
įkvėpti. Dažnai užsukdavo padėti Petrikienė, mirusios jo žmonos 
sesuo. Taip ir vargo. Niekaip jo siela neskubėjo į dangų. Pats 
Deigūnas liūdnai juokaudavo, kad viskam savo laikas. Dabar iš
mušė ir jo varpas.

- Einam į gryčią, papasakosi viską, - pakvietė Aldona Vilkaitienę. 
Ta šito ir telaukė. Ne tiek jau daug ką ten žinojo, bet liežuvis tino 
darbo neturėdamas.

Užvėrus trobos duris, iš vidaus pasigirdo tratantis šnekorės balsas. 

Kaip lazda per tvorą braukiama tra-ta-ta-ta. Jokios naudos Katinui 
iš to.

Keliukas, kuris vedė į tankų krūmyną, Katinui buvo gerai 
pažįstamas. Kiek pabėgėjus tiesiai, jis lenkėsi kalvos pusėn. Už 
kalvos buvo gražus vienkiemis su dideliu obelų sodu. Tame vien
kiemyje gyveno mieliausia Katino draugė - rudai raudona katė. 
Laikas nuo laiko, o ypač sniegui nutirpus, Katinui baisiai parūpda
vo ši sodyba ir joje gyvenanti katelė.

Tokio gražumo katės svietas nėra regėjęs. Ryškiai ruda spalva katę 
darė labai įspūdingu sutvėrimu. Pridėjus jos grakštumą, švelnų 
prižiūrėtą kailiuką, išryškėdavo nepaprastas jos dailumas. įdomiau
sia, kad viena jos akis buvo ruda, o kita juoda.Vaidenosi, tarytum 
viena akis seka tave, kita stebi aplinką. Kur buvęs, kur nebuvęs, 
katinas ir tipendavo pas savo draugę, palikdamas keliuko pakraš
tyje eilute išsirikiavusias pėdutes. Ne visada sodybos šeimininkams 
patikdavo abiejų susitikusių draugų dainos, bet apsikęsdavo. Tik 
vieną kartelį teko sprukti, kada abu nusprendė pakniaukti vidur
naktyje ant palangės sutūpę. Su trenksmu besiveriančio lango 
garsas kaip vėjas nupūtė porelę.

Katinas nelabai mėgo kitus Pakrūmių katinus, kurie buvo dulkėti, 
atsiduodavo rūsių kvapu, kuriuose gaudydavo peles. Dažnai katinai 
būdavo apšepę. Ir jau visai nustodavo gerbti savo gentaini, jei 
pamatydavo šuns draugijoje ramiai drybsantį. Šunys šiaip jau 
gyviai grubūs, mąstydavo katinas, bet kad katinas į draugus skali
jančiam pirštųsi?! Visiškai nesuprantama. Kaimo šunys dėl tokio 
išdidumo nemėgo šio katino. Todėl vaikščiojo katinas tik tvoromis 
ir stogais. Per daug pavojų ant žemės. Ech, kiek daug netenka tie 
padarai, kurie laipioti tingi arba negali! Karališki vaizdai verdavosi 
katinui, drybsant ant kurio nors stogo. Tik iš aukštai buvo matyti, 
kur galima bus pieno palakti, kur lašinuko gabalėlį nukniaukti. 
Laisvė. Ką gi kalbėti apie grandine pririštą šunį arba pirkioje paliktą 
katiną. Menki padarai.

Norint patekti į Meškių sodybą, reikėjo perbėgti kiton kaimo 
pusėn. Šmurkštelėjus į nužydėjusių alyvų krūmus, iš ten buvo 
galima patekti šalia daržo. Nei svogūnai, nei ridikai katino nedo
mino.

Išsiblaškiusi ir amžinai skubanti Meškienė dažnai čia ganydavo 
viščiukus. Raiba perekšlė kapsėdama žolę stypinėdavo šalia 
geltonučių kamuoliukų. Jos priedermė buvo prižiūrėti tą gražų
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■ Europos Sąjungos vidutinis 
nedarbo lygis kovą nepakitę ir 
prilygo 10,9%, teigia bloko statis
tikos tarnyba "Eurostat". Iš viso 
kovą 15 sąjungos šalių darbo 
neturėjo 18,3 mln. žmonių. ES 
nedarbo lygis maždaug dukart 
viršija esantį JAV ir yra triskart 
didesnis nei Japonijoje. Ma
žiausias nedarbo lygis buvo Lu- 
xemburge - 3,6% ir Austrijoje - 
4,4%. Daugiausia bedarbių, kaip 
ir anksčiau, buvo Ispanijoje - 
21,4%. Moterų nedarbo lygis ES 
šalyse kovą buvo 12,6%, vyrų - 
9,6%.
■ Lenkijos "juodosios" rinkos 

produkcija sudaro apie 18% Len
kijos BVP. 1996 m. šalies biu
džetas dėl neapmokestintos ko
mercinės veiklos patyrė 11% 
nuostolių. Nelegali gamyba ir 
paslaugos - tai tik problemos 
dalis. Daug svarbiau, kad dauge
lis mokesčių vengimo atvejų 
pridengiami legaliu verslu. Daž
niausiai mokesčių vengia mažos 
ir vidutinės įmonės, turinčios 
iki penkių darbuotojų. Nelegalūs 
papildomi darbuotojai bei daž
nas veiklos profilio keitimas 
šioms įmonėms leidžia nuslėpti 
tikrąsias pajamas.
■ Latvijos biudžeto pajamos 

per keturis šių metų mėnesius 
14,864 mln. latų viršijo išlaidas. 
Latvijos iždo pajamos sausį-ba- 
landį buvo 452,03 mln. latų, 
išlaidos - 437,166 mln. latų. Pa
grindinio biudžeto pajamos 
177,118 mln. latų, išlaidos - 
161,3 mln. latų, specialaus biu
džeto - atitinkamai 162,022 ir 
164,67 mln. 1997 m. subalan
suoto valstybės biudžeto įsta
tyme numatytos vienodos pa
jamos ir išlaidos.
■ Dauguma Vidurio Europos 

akcijų biržų pastaruoju metu 
prekiauja vangiai, beveik visur 
smuko akcijų vertė. Vidurio Eu
ropos bendrovių akcijų rinkos 
indeksas CESI praėjusią savaitę, 
sumažėjo nuo 1476 i,ki 1467 
punktų. Per savaitę kainos šiek 
tiek pakilo tik Prahos ir Bratisla
vos biržose.

Aleksandras Vitkus, Lietuvos istorijos įvykių chronologija. 
Varpas, Kaunas, 1996.

Naujausias Lietuvos is
torijos veikalas, 344 p. 
knyga, kieti viršeliai, ti
ražas 5000 egz. Viršelius 
(dail. G. Pempė) puošia 
senos monetos Vyties 
ženklas ir autoriaus por
tretas.

Pratarmėje autorius 
nurodo savo darbo reika
lingumą: "Rašant Lietu
vos istorijos vadovėlius, 
straipsnius, apybraižas 
tenka remtis istorinėmis 
datomis ir tuomet iškyla 
problema, kuri data tei
singa, nes įvairių auto
rių parašytuose istorijos 
vadovėliuose, knygose 
dažnai nurodomos skir
tingos datos..."

Pradėdamas Priešisto
riniu Laikotarpiu, auto
rius toliau dėsto įvykius 
skirsniais, kiekvienam 
amžiui nuo XIII iki
XVIII amžiaus imtinai, įterp
damas atskirus skyrius: II Pr> 
piežiaus Bulės, III Baltų Genčių 
Užkariavimas ir Lietuva Tautų 
Kovoje Prieš Aukso Ordą.

Šitą Chronologiją iliustruoja 21 
brėžinys, nuo 1 pav. - Šukių 
Keramikos Atsiradimas Šiaurės 
Pabaltijyje iki 21 pav. - Respub
likos žuvimas 1772-1775 m.

Chronologija sudaryta naudo
jantis tik lietuvių istorikų dar
bais, pradedant A. Aleknos Lie

Lenkijos
spauda

lietuviška
tematika

Varšuva, balandžio 28 d. Len
kijos istorikė apkaltino lietuvius 
uoliu talkininkavimu, kai naciai 
persekiojo kitataučius per II-ąjį 
pasaulinį karą.

"Lietuviai, be abejonės, buvo 
blogesni už hitlerininkus", tvir
tina knygos "Vilniaus Paneriai" 
autorė Helena Pasierbska raši
nyje, kurį paskelbė lenkų savai
traštis "Mysl Polska". Pasak jos, 
lietuviai II-ojo pasaulinio karo 
metais rodė perdėtą uolumą.

"Vokiečiai savo tikslams nau
dojo lietuvių antagonizmą prieš 
Lenkiją ir lenkus. Policijos apa
ratą, kalėjimo tarnybą sudarė lie
tuviai. Jie taip pat sudarinėjo
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Aleksandras
Vitkus

LIETUVOS 
ISTORIJOS 
ĮVYKIU 
CHRONOLOGIJA

tuvos Istorija, išleista 1923 m. 
Tilžėje, R. Batūros, B. Dundulio, 
M. Gimbutienės, E. Gudavičiaus, 
Z. Ivinskio, M. Jučo, N. Jurginio 
ir kitų, baigiant A. Šapokos, J. 
Totoraičio, R. Varakausko veika
lais ir straipsniais. Be to, remtasi 
ir Lietuvių Enciklopedija, ir LT 
Enciklopedija ir kitais.

Autorius taip paaiškina: "Ši 
knyga apima įvykius nuo pir
mųjų gyventojų pasirodymo Lie
tuvos teritorijoje (XI-IX a. pr. m. 

e.) iki 1795 metų, kai Lie
tuvos Didžioji Kunigaikš
tystė buvo įjungta į Rusi
jos imperijos sudėtį". Ir 
toliau: "Šios knygos iš
traukos buvo spausdi
namos istorijos laikraš
tyje "Voruta" (pradžia 
1993 m. Nr. 35)".

Istorikas, tyrinėtojas gal 
pasiges istorijos šaltinių 
nuorodų, tačiau čia jis ras 
nuorodas istorikų, kurie 
daugiausia ir rėmėsi is
toriniais šaltiniais rašyda- 
mi savo veikalus ir 
straipsnius. Todėl auto
rius ir pabrėžia, kad "ši 
knyga būtų parankinė 
knyga ne tik istorikui, bet 
ir istorijos mokytojams, 
mokiniams bei visiems, 
kurie neabejingi savo tau
tos kultūrai".

Prie to galima pridėti, 
jog ši knyga bus ypač 

naudinga ir reikalinga rašan
tiems istorines apysakas, nove
les, o taip pat.ir poetams, eiliuo
jantiems apie Lietuvos senovę. 
Dailiojo žodžio kūrėjai kartais 
per neapdairumą, ar neturėda
mi po ranka istorinio vadovėlio, 
padaro klaidą įvykių datose, da
lyvių varduose.

Sveikiname autorių už naudin
gos ir reikalingos knygos pa
ruošimą ir išleidimą.

Z.A.R.

Apie "neegzistuojančią 
konspiraciją

(atkelta iš 3 psl.) 
angliškas žodis, jeigu ne "con- 
spiracy", tai tiksliau nusako?" 
Pagal Goldvvaterį, sąmokslinin
kai tikisi to pasiekti sumobili
zuodami "...Wall Street ban
kininkų pinigų galią, intelektua
linę įtaką akademinės ben
druomenės (kuri yra pavaldi 
didžiųjų, nuo mokesčių atleistų 
fundacijų turtams) ir žinijos kon
trolierius CFR ir Trilateral narių 
tarpe".

Kad laikraštinė ir elektroninė 
Žinija turi įtakos politikai (iš- 
pučiant vienas idėjas ar įvykius 
bei nutylint kitus), teigia ir kiti 
politikos užkulisių tyrinėtojai. 
Floridos Valstijos universiteto 
profesorius Thomas R. Dye 1976 
m. išleistoje knygoje "Who's 
Running America" (Kas tvarko 
Ameriką?) tarp kitko rašo: "Viešo
ji nuomonė yra lengvai manipu
liuojama elito dominuojamos 
masinės žinijos". Ir prof. Dye 
(tikrai ne "dešinysis ekstremis
tas...") elitu laiko CFR, Trilate
ral ir dažniausiai tų grupių narių 
vadovaujamas turtingas fundaci
jas. Anot jo, politinis mokslinin
kas Lester Milbraith pastebįs, jog 
"CFR įtaka vyriausybės sluoks
niuose yra taip paplitusi, jog 
sunku rasti skirtumą tarp CFR ir 
vyriausybės programų".

Atidūs JAV politikos stebėto
jai neįžiūrės daug skirtumo ir 
tarp dviejų didžiųjų politinių 
partijų - Respublikonų ir De
mokratų. Nes abiejų partijų va
dovybės dažniausiai priklauso 
"elito" grupėms, nors tarpusavyje 
kartais gan aštriai pešasi dėl 
visuomeninės garbės, asmeni
nės galios ir artumo prie valdžios 
bei fundacijų lovio. Pavyzdžiui, 
galima nurodyti George Bushą 
ir Bill Clintoną: abu yra CFR ir 
TC nariais (kaip ir Jimmy Car- 
ter). Tad ir prof. Dye savo kny
goje, komentuodamas 1976 m. 
rinkimuose į prezidentus Jimmy 
Carterio laimėjimą prieš respub
likoną, sako, jog elitas žinojo, 
kad "Carterio 'naujas' veidas 
krašto elito tarpe bus tiktai kos
metinis ir neprives prie jokių 
pagrindinių pasikeitimų poli
tikoje, programose ar vertybėse". 
Kitoje vietoje autorius paaiški
na: "Apskritai tariant, nesudaro 
didelio skirtumo, ar Prezidentas 
yra Demokratas ar Respubliko
nas: jisai turi to paties tipo 'rim
tų vyrų' vyriausybei tvarkyti".

Vadinasi, nežiūrint pasikeitimų 
Baltuosiuose Rūmuose, tikrumo
je ta pati elito "nomenklatūra" 
valdo kraštą. Tad aišku, jog tik 
sąmoningai išrinkti arčiau bal
suotojų galios esą Kongresmenai 
ir Senatoriai gali pakeisti krašto 
politiką. Prez. Ronald Reagan 
pirmosios kadencijos pradžioje 
buvo išimtimi, kol jam primes
tas Viceprezidentas, elito atsto
vas George Bush, su kitu tokiu 
Valstybės Sekretorium James 
Baker, nepakeitė politikos kryp
ties.

Galima būtų priminti dar visą 
eilę įdomių pasisakymų šiuo in
triguojančiu "konspiracijos" klau
simu. Tačiau žinia apie ką tik 
mirusią JAV ambasadorę Pran
cūzijoje Pamelą Harriman, JAV 
ir SSSR istorijoje keistai pasi
žymėjusio W. Averell Harriman 
našlę, primena nuostabų para
grafą iš 1988 m. vasario 8 d. "U. 
S. News & World. Report" pa
grindinio straipsnio apie "Ame
rikos establišmentą". 45-me pus
lapyje staiga išlenda blizganti 
CFR yla, nurodanti, kas kaltas už 
II-jo pas. karo pratęsimą, už 
pokarinės vergijos išplėtimą ir 
dabartinį chaosą keliuose konti
nentuose. Tame paragrafe nu
rodoma, jog po I-jo pasaulinio 
karo pasirodė esant reikalinga 
turėti "kosmopolitanų" valstybės 
vyrų vesti Ameriką į "globalinės 
politikos amžių". Be A. Harri
man, ten minima eilė kitų vyrų, 
mokslo bei biznio draugų, ir (atsi
tiktinai?...) visi - CFR nariai. Jie 
"...iškilo į II-jį pas. karą vedanči
uose metuose, išsilaikė per pa
saulinį gaisrą ir tapo pokarinio 
periodo architektais... Jie buvo 
tie, kurie suplanavo Vokietijos ir 
Japonijos atstatymą, kurie sukūrė 
Jungtines Tautas ir įsteigė 
Tarptautinį Valiutos Fondą bei 
Pasaulio Banką - ir visa tai aptarė 
("mulled it all over") Council on 
Foreign Relations (klube), net kai 
jie neturėjo jokios formalios 
pozicijos vyriausybėje".

Mano algebros mokytojas 
Žagarės progimnazijoje sakyda
vo: "Kas ir reikėjo įrodyti..."

DARBININKAS -
savaitraštis 
lietuviams 
Amerikoje 
ir svetur

(718) 827-1351

TĖVIŠKĖS ESKIZAI
(atkelta iš 3 psl.)
pulkelį, nors šiam reikalui ir trukdė virvelė, kuri rišo jos koją prie 
pagalėlio, įsmeigto žolėn. Kad nepabėgtų kvailoji... Meškienė dažnai 
augindavo viščiukus. Paaugs - bus kiaušinių dėjimui, kiti - skaniai 
vištienai tiks. Katinui tiko visi. Koks skirtumas, Dabar, prigulęs prie 
žemės, jis akylai stebėjo cypsintį pulkelį. Viščiukai dar nebuvo 
suvaryti doklan ir nepavožti priemenėje. Kvailiukai net cyptelti 
nespėdavo. Svarbu laiku pasprukti.

- Motin! Tai tu žiūri kiemo ir ne? - pasigirdo vyriškas grėsmingas 
balsas. - Višta tu ir tavo viščiukai. Taigi katinas sėlina! Škac, šeške, 
iš čia!

Katinas pašoko. Tvora. Krūmai. Vėl tvora. Medis. Pastebėjo, vis 
dėlto. Meškys grįždamas keliuku, pamatė vakaro žaroje blizgančią 
gyvulėlio nugarą. Nepasisekė. Gerai, kad lazda ar pagaikštis nebuvo 
švysteltas. Bet kaip jį įžeidė! Šešku pavadino!

Už kalniuko, kairėje pusėje tarp liepų, buvo Žiogų sodyba. Ne 
kartą Katinas ten pasisotino. Kai kada pavyko net pažaisti su 
mažuoju Juliuku. Vaikas arba siūlo galą tampydavo arba kamuolėlį 
ridinėdavo. Katinas vaikydavosi ir abiems būdavo gera. Mažojo 
vaiko kvatojimas skambėdavo nuoširdžiai, kaip dainelė. Žiogų 
draugiška šeimyna nelikdavo skolinga, matydama katino pastan
gas. Kai kas nubyrėdavo į amžinai gurgiantį pilvą. Katinas žinojo - 
įtikti Juliukui, reiškia įtikti visai šeimai.

Žiogienė didžiavosi savo vieninteliu sūneliu. Ir kaip tik jo neva
dindavo: katinėlis, kačiukas, katytis. Žiogų namuose tokio padaro 
nebuvo. Matyt, Mortai šiaip įsispraudė mintin, kad katinas - tai 
grožis ir švelnumas. Retsykiais pavadindavo sūnų paukštuku ar 
gaideliu, bet, meilumo pagriebta, visada minėdavo katinų giminę. 
Už tai ją katinas ir gerbė. Valgio nukniaukti šiuose namuose nelabai 
sekėsi - Morta buvo atidi ir tvarkinga šeimininkė. Kamaros, sandė
liukai buvo gerai užverti, lentynos ir stalas sutvarkyta, viskas sudėta 
į savo vietas. Troboje buvo šluojamasi ir tvarkomasi kasdien. Ir tik 
atkakli atklydusi skruzdėlė būtų radusi už pečiaus vieną kitą smulkų 
trupinėlį. Vis dėlto, jei katinas pagerbdavo savo atėjimu Žiogus, 
Morta šliūkšteldavo pieno į senos puodynės šukę. Juliukas įdėmiai 
stebėdavo lakantį pieną katiną. Ketvertų metukų vaikelis buvo

pagarsėjęs savo mokėjimu stebėti ir klausytis kitų. įgimtas smalsu
mas vertė vaiką nepratarus nė žodžio, tykiai tūnoti ir klausytis, kaip 
vakarais vyrai susėdę postringauja. Jam viskas buvo įdomu - šnekos 
apie arklius, šienapjūtę, klojimo rentimą. Ypač vaikas suklusdavo, 
jei vyrai, alaus išlenkę, imdavo kalbėti, kas kur yra pabuvojęs. 
Starkų Jonas apsiputojęs girdavosi, kaip jis į Rusijos Riazanę kelia
vo. Buvo tokie laikai Jonui. Kaimo žmonės po šiai dienai šaipėsi, 
kad rusės mergos į žmonas ieškojo. Baigėsi tada jam liūdnai - liko 
apvogtas; sako - susimušęs. Beje, jis pats gyrėsi, kad kumščiu visus 
Ivanus išguldęs. Bet kas ten žino, kaip buvo iš tikrųjų.

Senis Ambraziejus pasakodavo apie lenkišką Krokuvą. Tiek daug 
nuostabių dalykėlių jis ten regėjo, kad kas kartą pasakojant viskas 
vis kitaip išeidavo. Jo sodrūs ūsai, dengiantys vos ne pusę veido ir 
šlėktiškai nukarę žemyn, liudijo, kad senis kalba tiesą.

Juliukas net prasižiodavo, klausydamas vyrų būtų ir nebūtų 
istorijų. įdomiau tegalėjo būti per atlaidus. Nuperka, būdavo, 
vaikui lydyto cukraus saldainį, tai mažasis neskubėdavo krimsti. 
Ilgai sukinėdavo, kilnodavo prieš saulę peršviečiamą skanumyną. 
Rausvai, gelsvai atsispindėję atšvaitai jį kerėjo. Iš tolo pažiūrėjus, 
atrodė, kad vaikas meldžiasi, rankeles iškėlęs.

Juliukas išgarsėjo tarp kaimo žmonių, kada, žaisdamas šalia 
sėdinčių namiškių ir vakarojančių kaimynų, išpyškino:

Nes Avinėlis, kuris stovi sosto viduryje, ganys juos 
ir vedžios juos prie gyvybės vandens šaltinių, 
ir Dievas nušluostys visas ašaras nuo jų akių.
Matyttbažnyčioje išgirdo ir įsiminė. Nuo tada jau niekas nevadi

no jo Žiogu Juliuku. Praminė Kunigėliu. Kaimo kunigas, lanky
damas ligonį ar patepimo prašantį, visada rasdavo laiko užsukti pas 
Žiogus ir pašnekinti Juliuką. Visi buvo įsitikinę, kad iš mažojo 
išaugs žymus kunigas. Žiogienė slapčia svajojo, kaip viso kaimo 
žmonės jos sūnaus pamokslo bažnyčioje klausosi.

Sykį, per šienapjūtę, tėvas nusivedė Juliuką į pievą. Kad nesi- 
maišytų, pasodino vaikį ant kauburėlio, kiek arčiau pamiškės. 
Vaikas sėdėjo ir stebėjo mojuojančius dalgiais vyrus, žolėje ropinė
jančius vabalus. Uoslę jaudino šviežios žolės kvapas. Kai vyrai 
susiruošė pietauti, Juliukas nuo saulės spindulių ir karščio vos gyvas 
buvo. Sėdėjo galvelę palenkęs ir buku žvilgsniu į žolę spitrijo. 
Perkalto vargšelis. Daug triukšmo buvo. Žiogas nuo pačios smarkiai 
gavo rėkti. O busimasis kunigėlis pagurkčiojo, pagurksėjo ir atsiga

vo.
Gavęs pas Žiogus pieno, katinas leidosi tolyn. Saulė jau buvo 

dingusi už miško, gryčiose girdėjosi balsai, šūkčiojimai, girgždėjo 
atidaromos ir uždarotnos durys. Tai vienur, tai kitur prunkštė 
arklys, sulodavo šuo. Artėjo poilsio metas.

Katinui rūpėjo patikrinti tykiojo Pfierdo gryčią. Šios vietos sody
ba nevertėjo vadinti, nes kaimo žydelis ūkio darbais neužsiiminėjo. 
Kol dar buvo gyva jo darbščioji Sara, tai būdavo kam prižiūrėti 
vieną kitą daržo lysvę, obuolį nuo medžio nurėkšti. Jai pasimirus, 
vienintelis jų vaikas Dovydas paliko tėvų gryčią. Vedęs ir sukūręs 
šeimą netoliese, Keinių miestelyje. Ten buvo ir daugiau žydų, kurie 
turėjo geležėlių, žuvies kromelius.

Dažnai Pfierdas, pasikinkęs savo palšą kumelę, dardėdavo pas 
sūnų. Ten ir savo pažįstamus aplankydavo. Kiek jį kaimas atmena, 
Pfierdas visada vilkėdavo juodai - juoda kepuraitė, juodas, taukuo
tas nuo čiupinėjimo paltas. Tik liemenė ant pilvo buvo pilka. Tai 
buvo įprasto kaimiško audimo linas. Senasis Pfierdas nesismulkin- 
davo drabužių pasirinkime. Visada tykus, pasiruošęs padėti ir paslau
gus senasis žydas parveždavo į kaimą įvairių pigių smulkmenų, 
prekių. Kai kas iš anksto prašydavo, kai kas tik vėliau susigundyda- 
vo. Sunku buvo suprasti, kaip tas kumptelėjęs žmogelis suduria galą 
su galu. Gal todėl ir nesiderėjo niekas smarkiai su juo, prekę 
pirkdami. Žinojo, vis vien beviltiška. Greičiau visos kaimo katės 
žmogaus balsu kalbėti pradės, negu Pfierdas kainą nuleis. Kaimas 
buvo prie jo taip pripratęs, kaip prie šlamančių liepų - atrodo, 
niekas nepastebi, o jeigu nebūtų, kažko stipriai trūktų. Žydas buvo 
žmogus, kurį galima sutrukdyti kada kam šaus į galvą. Anksti rytą, 
vėlų vakarą - jei kam prireikė degtukų, gelžgalio - eina pas Pfierdą. 
Nekalbus, jis greitai suprasdavo reikalą. Ir jeigu katinas pasimaišy
davo po kojomis - jam buvo aišku, kad gyvuliuką reikia pašerti.

Taip ir gyveno Pakrūmių kaimas. Gyvenimo kasdienybės nedre
bino garsūs nutikimai, turtingos įžymybės arba kiti stebuklai. 
Kaime nebuvo gimęs nei prezidentas, ar bent jau ministeris, todėl 
ir platūs keliai lenkė jį pro šoną. Žmonės gyveno įprastą gyvenimą, 
turėjo savo bėdas ir džiaugsmus. Niekas iš tolimų parapijų Pa
krūmių nežinojo. O panašių kaimų - Pagirių, Miškalaukių, Pabalių 
buvo pilna Lietuva. Toje kasdienybėje, ramybėje buvo didi prasmė 
ir Dievo palaima.

(Bus daugiau)



Nijolė Miliauskaitė

esi kaip gintaro gabalas, netikėtai rastas 
apyžlibių akių, tarp jūržolių
po ilgų ir varginančių pasivaikščiojimų

' toks didelis ir sunkus, kad negali patikėt: 
nejau iš tikrųjų

reikia tave gerai nuvalyt
nušlifuoti
kad skleistam šviesų ir šilumų

pažadint
keistų bauginantį grožį

gintaro kvapas, pravėrus stalčių

Kasdieninė lietuvybės duona

esi vienintelė vertybė, kurios mums niekas 
negali atimt, praeitie

Senasis Pilies skersgatvis Vilniuje. V. Kelero nuotr.

Robertas Keturakis

Prieš metus Lietuvoje išleistas 
Stasio Santvaro Raštų trečiasis 
tomas buvo savotiška staigmena 
tiems, kurie šį rašytoją žinpjo 
kaip poetą (1984 m. "Vaga" išlei
do jo lyrikos rinktinę, gerokai 
"glavlitų" - sovietinės cenzūros - 
apipešiotą, o 1994 m. išėjo Lie
tuvoje dar viena St. Santvaro po
ezijos rinktinė "Septyni miestai"). 
Šio rašytojo kritikos straipsniai, 
publicistiniai darbai, esė tebuvo 
žinomi Lietuvoje vien siauram 
literatūros žmonių ratui.

"Kasdieninė lietuvybės duona" 
(taip vadinasi šis tomas) pirmi
ausia liudija daugiasluoksnę rašy
tojo asmenybę, aprėpusią muzi
kos pasauli (St. Santvaras kurį 
laiką studijavo operos meną Ita
lijoje ir dainavo Lietuvos valsty
binėje operoje), dramaturgiją 
(kai kurios jo pjesės buvo stato
mos ne tik Valstybiniame teatre, 
bet ir užsienyje), kūrė libretus ir 
vertė juos iš kitų kalbų, recenza
vo koncertus, spektaklius, kny
gas, dailės parodas, vadovavo lie
tuvių tremtinių rašytojų draugi
jai pokario Vokietijoje (prancūzų 
okupacinėje zonoje).

Žinoma, aprėpusią ir poeziją, 
kuriai St. Santvaras buvo atidus 
visą gyvenimą - nuo pirmosios 
eilėraščių knygos "Saulėtekio 
maldos" (1924) iki paskutiniojo 
poezijos rinkinio "Saulėleidžio 
sonetai" (1990), kurio korektūras 
skaitė ligoninėje, mirtinos ligos 
stumiamas amžinybėn.

Kritikai St. Santvaro kūrybą 
priskyrė neosimbolistų grupei. 
Poetas tokiam įvardijimui ne
prieštaravo, nors didelė dalis jo 

eilėraščių yra toli palikę neosim
bolistų tėvoniją. Natūralu, kad 
ir į kitas kūrybos sritis St. Sant
varas įžengė kaip poetas, dau
giau pasitikėdamas intuicija ir 
jausmu, o ne intelekto suveržtom 
teorinėm nuostatom.

Visa medžiaga, tilpusi "Kasdie
ninėje lietuvybės duonoje", pa
brėžia kelias svarbias mintis. Visų 
pirma, tai žmogaus, atsidūrusio 
ypatingose sąlygose (toks buvo 
dažnas egzodo žmogus), galimy
bė rinktis tarp kūrybiškumo, 
pragmatiško apsukrumo ir pil
nos egzistencijos. Nors tuo metu, 
kada lietuviai kaupė jėgas toli
mesnei veiklai toli nuo Tėvynės, 
o pasaulis dar nežinojo, kaip ir 
kuo užgydyti baisias nugriau- 
dėjusio karo žaizdas, sklido nuo
monė, jog toks pasirinkimas ne
įmanomas, nes yra pakirsta as
meninė atsakomybė. St. Sant
varas teigė būtinybę ir teisę rink
tis. Ir, sprendžiant iš daugelio 
minimos knygos puslapių, tas 
pasirinkimas buvo teisingas, o 
galimas dalykas - ir vienintelis. 
Todėl čia toks ryškus menininko 
pareigos Tėvynei ir žmonijai nu
sakymas, žmogaus kaltės dėl 
įvykusių blogybių priminimas.

St. Santvaras "Kasdieninėje lie
tuvybės duonoje" pasireiškė ir 
kaip kuriančiosios, dinamiško
sios lietuvybės apologetas. To
kios lietuvybės nuostata buvo 
atkelta iš prieškarinės Lietuvos 
intelektualų erdvės drauge su 
įspėjimu: kada ateis tas laikas, 
kai lietuviai nebeturės bendrų 
idealų, jie paliaus būti tauta (F. 
Kemėšis). Todėl kaip svarbiausių 
idėjų priminimas nuskamba St. 
Santvaro skaudi išvada dėl jėgų

Sunkus lietuviškos knygos kelias 
Didžiojoje Lietuvoje

Dr. .Arnoldas Piročkinas

Su knygų spausdinimo menu 
Lietuvos Didžiosios Kunigaikš
tystės žmonės susipažino paly
ginti anksti. Antai 1499 m. Vil
niaus kanauninkas Martynas 
Gdanske išleido savo parašytą 
"Agendą". Tačiau pirmoji spaus
tuvė Vilniuje atsirado tik 1520- 
J522 m. Jos įkūrėjas buvo balta
rusis Pranciškus Skorina (prieš 
1490 m. Polocke - prieš 1541 m. 
Prahoje): čia jis 1522 m. išspaus
dino "Mažąją kelionių knygelę" 
bažnytine slavų kalba. Netrukus, 
ypač XVI a. antrojoje pusėje, 
viena po kitos Vilniuje ir kituo
se Lietuvos Didžiosios Kunigaikš
tystės miestuose ėmė kurtis įvai
rios spaustuvės.

Pagal spaustuvių atsiradimo 
laiką Vilnius ir Lietuva kurį laiką 
lenkė savo kaimynes šalis. Antai 
Karaliaučiuje pirmoji spaustuvę 
atsirado ir pirmoji knyga išspaus
dinta 1524 m., Maskvoje - XVI 
a. šeštajame dešimtmetyje (tik
rai žinoma pirmoji knyga - 1564 
m.), Rygoje - 1588 m., o Estijoje 
(Tartu mieste) - tik 1631 m. Tai
gi Lietuvoje spaustuvių netrūko. 
Deja, jos spausdino knygas lo
tynų, lenkų, bažnytine slavų ir 
kt. kalbomis, bet ne lietuvių kal
ba. Pirmoji lietuviška knyga Lie
tuvos Didžiojoje Kunigaikštys
tėje, Vilniuje, išspausdinta praė
jus bene 38 metams nuo 

išblaškymo, kultūrinės maža
kraujystės ir provincialumo. Ka
da rašytojas apgailestauja jog per 
daugelį dešimtmečių lietuvio 
vardu nepajėgėme Amerikos 
kultūroje įrėžti ryškesnius pėd
sakus (išimtis M. Gimbutienė), 
šiandien ta išvada dar labiau 
užaštrėja.

Štai jinai: vargas, kada -stinga jįk užuomazgos, bet ir kiekvie- 
tikros kultūros, pajėgiančios ryš- nas grumstas, 
kinti ne tik dviejų laikotarpių 
skirtumus ir norą atsiriboti nuo 
praeities, bet ir surasti ryšius, 
kurie laikotarpius sujungia, kuria 
tautos istorijos žinojimą ir pa
jautimą.

Ši išvada tampa įžvalgų šviesa, 
kuri krinta ant St. Santvaro su
tiktų, gerbtų, mylėtų klasikų: 
Maironio, Vaižganto, Binkio, 
Putino, o taip pat amžininkų: F. 
Kiršos, A. Škėmos, Bem. Braz
džionio, J. Jankaus, A. Vaičiu
laičio, J. Brazaičio ir kt. gyveni
mų ir darbų. Ta šviesa apgaubia 
ir muzikos pasaulio didžiuosius: 
K. Petrauską, St. Šimkų, A. Ku- 
čingį, V. Marijošių, J. Kačinską, 
L Grigaitienę, J. Vencevičaitę, A. 
Kutkų, V. Jonuškaitę... Ta šviesa 
lydi visus, kurie buvo pašaukti 
kūrybos, skyrė jai bent dalį jėgų, 
tikėjo ja. Kai kurie liko užribiuo
se, vien padėję lietuvybės dva
siai sunkių išbandymų metu, 
užstoję gimtąjį žodį ir tautinę 
kultūrą kad ir kukliu savo triūsu.

St. Santvaras yra retos atmai
nos rašytojas švietėjas, kuriam 
rūpėjo pastebėti, vertinti net ir 
kukliausias kūrybines pastangas. 
Jis tikėjo kūryba kaip jėga, ga
linčia užkirsti kelią 
nutautėjimui ir nužmo
gėjimui. Be to, sutelk
damas vienon vieton 
visus, kuriais buvo ga
lima pasitikėti tragišku 
sunkmečiu, St. Sant
varas galvojo ir apie kū
rybinės inteligentijos 
ugdymo ypątingas sąly
gas. Neveltui kalbėda
mas apie Vaižgantą, jis 
užsimena, jog esame 
vienintelė Europos tau
ta, kurią buvo išdavusi 
visa jos diduomenė. Dar 
dramatiškiau: ta išda
vystė sutapo su Lietuvą 
užgriuvusia despotija. 
Kaip svarbu po tokių 
naikinančių audrų pa
stebėti kiekvieną švie
selę, kiekvieną pastangą

Mažvydo katekizmo - apie 1585 
m. Tai buvo Petro Kanizijaus 
(Canisius, 1521-1597), vokiečių 
jėzuito, katekizmo vertimas. 
Deja, lietuviškos knygos istori
jos tyrinėtojai su juo negali su
sipažinti - knyga yra neišlikusi ir 
žinoma tik iš užuominų keliuo
se šaltiniuose. Ji buvusi išspaus
dinta po 1575 m. Vilniuje įsi
kūrusio Danieliaus Lenčickio 
spaustuvėje. Spėjama, kad kate
kizmą galėjo išversti, kaip nuro
do "Knygos lietuvių kalba" (t. 1, 
V., 1969, p. 171), arba M. Pacas, 
arba M. Giedraitis. Čia turimas 
galvoje veikiausiai Mikalojus Pa
cas, miręs 1585 ar 1589 m., bu
vęs Kijevo vyskupas nominatas, 
kuris šeštojo dešimtmečio vidu
ryje tapo apostatu, bet kaip tada 
suderinti tai, kad išsižadėjęs kata
likybės žmogus išvertė katalikų 
katekizmą? Būta ir kito Mikalo
jaus Paco, gimusio 1570 m. ir 
vėliau tapusio Žemaičių vysku
pu. Tačiau kaip jis, būdamas vos 
15 m. vaikinukas, galėjo išversti 
į lietuvių kalbą sudėtingą vei
kalą? Tad rimčiausias kandida
tas į menamus vertėjus galėtų 
būti tik garsusis Merkelis Gie
draitis, gimęs apie 1536 m. ir 
1575 m. paskirtas Žemaičių vys
kupu. Visa jo tolesnė veikla yra 
tiesiogiai susijusi su lietuviškų 
knygų rengimu.-Tai jis pralaužė 
tą abejingumo lietuvių kalbai 
luobą, kuris tarsi sustingusi lava 

atsigulti bent akmeniu po tau
tos kultūros pamatais.

Ir dar: nors įžvalgus yra St. 
Santvaro pastebėjimas, kad daž
nai mes neįstengiam numatyti 
ateitį ne todėl, kad per mažai iš
keliame genijų, o todėl, kad ne- 
susiprantame aprėpti visumą - 
kaip dirvą, kurioje svarbios ne

Žinoma, toks St. Santvaro 
"maksimalizmas" erzino kai ku
riuos "būdrautojus" dramblio 
kaulo bokštuose, kaip ir iki šiol 
tebekamuojantis lietuvius užsie
niuose klausimas dėl ryšių su 
tauta. St. Santvarų! (kaip J. Bra
zaičiui, B. Railai, St. Ylai ir kt. 
šviesuoliams) buvo aišku: be 
ryšių su savo tauta tampame tik 
medžiaga svetimųjų užmačioms. 
Ir svarbus yra ne idėjų susikirti
mas iki susinaikinimo, o nuo
monių keitimosi kultūrinis lyg
muo.

Tikime, kad St. Santvaro Raštų 
trečiasis tomas atkreips ir "Dar
bininko" skaitytojų dėmesį, kaip 
ir šiemet pasirodysiantis antra
sis tomas, kuriame spausdinamos 
žinomos ir nežinomos rašytojo 
pjesės.

Tarptautinio teatro festi
valio LIFE išvakarėse, Lietu
voje pasirodė naujas žurnalas 
"Teatras". Pirmasis numeryje sva
rūs - straipsniai, ištrauka iš Sigi
to Pamiškio pjesės "P. S. Byla O. 
K.", gausios iliustracijos, Lietu
vos teatro kritika. Vyr. redakto
rius Audronis Liūgą; 

sutrukdė operatyviai parengti ir 
išspausdinti Lietuvoje lietuvišką 
knygą.

Dėl to abejingumo lietuvių 
kalbai neskubėjo išleisti lietu
viškų knygų Didžiojoje Lietuvo
je ne tik katalikai, bet ir refor
matai, kurie kitur, kaip tai buvo 
būdinga apskritai įvairiems pro
testantams, būdavo knygų tau
tinėmis kalbomis leidimo ini
ciatoriai. Antai Lietuvos refor
matus veiksmingai rėmę kuni
gaikščiai Radvilos, atrodo, nėra 
subsidijavę nė vienos lietuviš
kos knygos išleidimo. 1553 m. 
šios giminės vienas žymiausių 
atstovų Mikalojus Radvila Juo
dasis Lietuvos Brastoje (dabar 
Baltarusijos miestas Brestas) įkūrė 
specialiai protestantų raštams 
spausdinti spaustuvę. Į ją dirbti 
buvo 1556 m. iš Mažosios Lietu
vos atkviestas Jonas Maleckis. 
Tačiau ši spaustuvė leido knygas 
tik lenkų kalba. Tarp jų buvo 
išspausdinta ir labai gražiai išleis
ta vadinamoji Brastos Biblija 
(1560 m.), vertimas į lenkų kal
bą.

Ir negali sakyti, kad Radvilos 
nebuvo Lietuvos patriotai. Ta
čiau jų požiūrį į lietuvių tautą ir 
jos kalbą bene tiksliausiai išreiškė 
1615 m. Mikalojaus Radvilos 
vaikaitis Jonušas Radvila (1579- 
1620), Kristupo Mikalojaus Per
kūno sūnus, kurio nereikia pai
nioti su Jonušu Radvila (1612- 
1655), vadovavusiu Lietuvos ba
jorams sudarant 1655 m. sutartį 
ar uniją su Švedija. Taigi tas pir
masis Jonušas, antrojo Jonušo 
dėdė, rašė savo broliui Kristupui
1615 m. taip: "Nors lietuvis gi
miau ir lietuviui teks man mirti, 
savo tėvynėje turime vartoti len
kų kalbą". Tokia nuostata, reikia 
manyti, susiformavo dar XVI a. 
viduryje ir ypač įsigalėjo tarp 
Radvilų ir kitų didikų bei bajorų 
po Liublino unijos 1569 m.

Ne, o jeigu "turime kalbėti", 
taigi ir rašyti, lenkiškai, tai kam 
skirti lėšų lietuviškoms knygoms, 
kam rūpintis jų leidimu! Rad
vilos tuo ir nesirūpino. 1600 m. 
Vilniaus spaustuvininko Jokūbo 
Morkūno (apie 1550-po 1611) 
reformatų išleistas lenkiškos M. 
Rėjaus "Postilės" vertimas "Postilė 
lietuviška" buvo šelpiamas Že
maitijos bajorės Sofijos Vunč- 
kienės, nors pats J. Morkūnas 
laikomas artimu Radviloms žmo
gumi.

Tuo tarpu Merkelis Giedraitis, 
jaunystėje artimai bendravęs su 
M. Mažvydo pasekėju ir bendra
darbiu Jurgiu Zablockiu (apie 
1510-1563), perėmė Mažosios 
Lietuvos raštuose pasireiškusį lie
tuviškumą ir tada įdiegto jaus
mo neprarado nė vėliau. Tapęs 
įtakingu Lietuvos žmogumi, ėmė 
veiksmingai rūpintis lietuviška 
knyga. Jo pastangomis Mikalo
jus Daukša išvertė ir išleido 1595 
m. Jokūbo Ledesmos katekizmą 
ir "Trumpą būdą pasisakymo 
arba išpažinimą nuodėmių", o 
1599 m. - epochinės reikšmės 
leidinį Jokūbo Vujeko "Postilos 
katolickos" vertimą.

Apie šią M. Daukšos "Postilę" 
(taip ji dažniausiai vadinama) 
reikia pakalbėti atskirai.

MENO NAUJIENOS^

- Gegužės 12 d. Antakalnio 
kapinėse, Vilniuje, perlaidoti 
garsaus išeivijos dailininko Romo 
Viesulo palaikai. Viesulas gimė 
1918 m. rugsėjo 11 d. Latvijoje. 
1939 m. baigė Rygos lietuvių 
gimnaziją, dvejus metus studija
vo teisę Rygos universitete. 1941 
m. persikėlė į Lietuvą, studijavo 
Vilniaus universitete. 1944 m. 
pasitraukė į Vokietiją. 1947-1949 
m. mokėsi Freiburgo taikomo
sios dailės institute, vėliau tęsė 
studijas Paryžiaus vaizduojamo
jo meno mokykloje, kur pir
mąkart dalyvavo grupinėje pa
rodoje. (1951 m. Freiburge su
rengė pirmąją personalinę pa
rodą.) Tais pačiais metais Viesu
las išvyko į JAV, apsigyveno 
Chicagoje, 1952-aisiais persikėlė 
į Nevv Yorką, kuris jį traukė kaip 
svarbiausias JAV meno centras. 
1960 m. dailininkas pradėjo dės
tyti Philadelphijos Temple uni
versitete. Šio universiteto docen
tas, profesorius. Nuo 1985 m. iki 
mirties buvo universiteto filialo 
Romoje rektorius. 1964-1972 m. 
protarpiais gyveno ir dirbo Ita
lijoje ir Ispanijoje. Mirė 1986 m. 
lapkričio 7 d. Romoje.

- Ketvirtasis tarptautinis 
LIFE festivalis prasidėjo ge
gužės 9 d. Neries slėnyje prie 
Baltojo tilto, kur gausiai susirin
kusiems žiūrovams buvo pade
monstruoti kaskadininkų iš 
Latvijos ir pirotechnikų triukai, 
indiški drambliai ir fejerverkai. 
Festivalis tęsėsi iki gegužės 18 d. 
Jo programoje - legendinio P. 
Brooko režisuota S. Beketo pjesė 
"Laimingos dienos", laisva N. 
Gogolio apsakymo "Apsiaustas" 
teatrinė interpretacija, kiekvieną 
vakarą naujai vaidintas spektak
lis "One 2 Life", režisieriaus E. 
Nekrošiaus "Hamleto" versija ir 
kt. Žiūrovai pamatė penkis svečių 
spektaklius ir naujausius lietu
vių režisierių darbus.

- Balandžio 30 - gegužės 8 
dienomis leidyklos "Tyto Alba" 
kvietimu Lietuvoje pirmą kartą 
lankėsi garsus Kanados rašytojas 
Nino Ricci. Pirmasis jo romanas 
"Šventųjų gyvenimas", parašytas 
1990 m., jau pasirodė Lietuvos 
knygynuose. Autorius savo kny
gą pristatė "Lietuvos aido" gale
rijoje. Viešnagės metu Nino Ric
ci susitiko su skaitytojais, laik
raščių ir žurnalų koresponden
tais, televizijų žurnalistais, dis
kutavo su Lietuvos PEN klubo 
rašytojais. Gegužės 6 dieną rašy
tojas Vilniaus universitete skaitė 
paskaitą tema "Šiuolaikinė Ka
nados literatūros situacija", o kitą 
dieną kartu su suomių rašytoja 
Monika Fagerholm, romano 
"Nuostabios moterys" autore, 
aptarė šiuolaikinės pasaulio lite
ratūros situaciją.

Gegužės pradžioje Vilniu
je, Skroblų gatvėje, atidaryta Lie
tuvos aklųjų biblioteka. Tai vie
nintelė biblioteka Lietuvoje, pa
statyta po Nepriklausomybės at
gavimo. Šis pastatas, valstybei 
kainavęs 2,8 mln. litų, pasak bib
liotekos direktorės Jadvygos Kuo
lienės, - didžiausia Invalidų metų 
dovana neregiams. Pirmosios 
aklųjų bibliotekos Lietuvoje bu
vo įsteigtos Vilniuje ir Kaune 
prie aklųjų mokyklų 1928 m., o 
pirmoji suaugusių aklųjų bib
lioteka įsikūrė Vilniuje 1947-ai- 
siais. Aklųjų biblioteka leidžia 
knygas, periodinius leidinius 
Brailio ir reginčiųjų raštu. Ji yra 
vienintelė Lietuvoje specializuo
ta biblioteka neįgaliesiems žmo
nėms. Aklųjų biblioteka turi pen
kis filialus Lietuvos miestuose, 
garso įrašų studiją, čia yra aklųjų 
istorijos muziejus.



Apie papigintus tarifus, tvirtą 
valiutą ir kultūrinius herojus

Lietuviškojo Parnaso mitai
Tomas VENCLOVA atsako j Aušros STANAITYTĖS klausimus

(Pabaiga. Pradžia Nr.21)
Eksperimentavimas ir apsime

tinėjimas Dievo kvaileliais buvo 
toleruojamas, net palaikomas 
premijomis ir pagyrimais, kol 
poetas nepaliesdavo tikrai jautrių 
vietų. Lygiai taip pat, net labiau 
buvo toleruojamas ir palaiko
mas oficialus ir pusiau oficialus 
tautiškumas. Žinoma, tai sudė
tingi ir nevienaprasmiai proce
sai. Vyko nuolatinis abiejų pu
sių žaidimas. Cenzorius nebuvo 
visažinis ir visagalis: norėdamas 
"nuleisti garą", jis kartais pra
leisdavo ir autentiškų dalykų. Bet 
tie autentiški dalykai paprastai 
sukeldavo reakciją. Vienoje Sla- 
vvomiro Mrožeko pjesėje sako
ma: "Matote, jie labai gerai jun
ta, kas turi sielą, kas neturi: tie, 
kurie turi, anksčiau ar vėliau 
įkliūva". Lietuvos nomenklatūra, 
jaukindama avangardą ir tauti
nius jausmus, vis dėlto apsi
skaičiavo: atsiradus pirmai pato
giai progai, prasiveržė nepri
jaukinti jausmai, ir režimas buvo 
nušluotas. Bet šiaip jau Jūsų 
minimi dalykai buvo lengviau
sio pasipriešinimo kelias, ir juos 
vargu ar galima vadinti rezisten
cija, kaip daugelis tos kartos at
stovų norėtų.

Mane visada stebino, kodėl 
Lietuvoje taip mažai kultūri
ninkų ryžosi viešam protestui. 
Praktiškai niekas neperdavinėjo 
kūrinių į Vakarus, nors taip el
gėsi žmonės daugelyje respub
likų, net mažoje Estijoje. įprasta 
teisintis, kad tai buvo tautinės 
substancijos gynimas. Bet ją be
gindami, ko gero, praradome 

PASINAUDOKITE PAPIGINTOMIS 
KAINOMIS

pavasarį ir vasarą, skrisdami į 
Vilnią ir Rygą!

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

TIESIOGINIAI SIUNTINIAI 
IŠ BOSTONO I LIETUVĄ

BIRŽELIO MĖNESĮ siuntinius paimsime šiose vietovėse:

NORUOOD, MA JUNE 17 6:00 - 4:00 PM
CAPE CODE, MA JUNE 18 3:00 - 5:00 PM
BROCKTON, MA JUNE 19 4:00 - 6:00 PM
LOVVELL, MA JUNE 20 12:00 - 1:00 PM
LAWRENCE, MA JUNE 20 2:00 - 3:00 PM
NASHUA, NH JUNE 20 4:00 - 5:00 P*£
VVATERBURY, CT JUNE 21 9:30 - 11:00 AM
VVORCESTER, MA JUNE 21 11:00 - 2:00 PM
HARTFORD, CT JUNE 21 12:00 - 2:00 PM
GARDNER, MA JUNE 23 4:00 - 6:00 PM
KENNEBUNKPORT, ME JUNE 24 11:00 - 12:00 PM
PUTNAM,CT JUNE 25 1:00 - 2:30 PM
PROVIDENCE, RI JUNE 25 4:00 - 6:0C PM
ALBANY, NY JUNE 26 6:30 - 7:30 PM
BINGHAMTON, NY JUNE 27 9:00 - 11:00 AM
SCRANTON, PA JUNE 27 12:00 - 1:00 PM

VILTIS LITHUANIAN RELIEF PARCEL SERVICE, Ine.
368 West Broodvray, Boston, MA 02127

(HOPE) TEL.:(617)269-4455

kitas, ne mažiau svarbias ver
tybes. Gal dėl to dabar Lietuvos 
kultūriniame gyvenime tiek 
daug verkšlenimo, išpūstų am
bicijų ir taip maža orumo.

- Kalbėdamas apie tarybinėje 
poezijoje įsigalėjusią maniją ironi
zuoti, nejučia prisimeni priešingą 
dalyką - nepajudinamą užatlantės 
Parnaso rimtumą (kalbu kone apie 
visų pakraipų ir visų kartų poetus). 
Ar ten tikrai nėra iš ko juoktis?

- Su šiuo teiginiu nesutikčiau. 
Užatlantės Parnase (nors gal jo 
pakraštėlyje) buvo Antanas Gus
taitis, vienas geriausiųjų mūsų 
satyrikų. "Nepajudinamu rimtu
mu” anaiptol nepasižymi Kostas 
Ostrauskas, nors jo kūryba - kito 
pobūdžio, nekaip Gustaičio.

- Ar "alkoholiškai armonikinė" 
mūsų poezijos tradicija (Jūsų 
žodžiai, pasakyti kalbant apie 
Strazdą ir Vienažindį, o "nuo Straz
do per Miškinį ligi Pauliaus Širvio") 
Jums nekelia didelių simpatijų 
grynai poetikos požiūriu? (Juk 
prigimtinio poetinio talento beveik 
nė iš vieno jų neatimsi.)

- Strazdo ir Vienažindžio fi
gūros mūsų literatūroje kiek per
dėtai keliamos. Vadinti vieną 
"lietuvišku Villonu", o kitą "lie
tuvišku Petrarca" yra nesusipra
timas. Abiejų kūryba, kiek jos 
liko, yra silpnutė ir toli gražu 
nesiekia tuometinės didesniųjų 
tautų pęezijos lygmens (kaip 
siekia Donelaitis, Baranauskas, 
Maironis, netgi Stanevičius ir 
Poška). Svaresnė jų biografinė 
legenda. Okupacijos laikais jie 

Dėl pinigų pervedimo, dėl Air Cargo siuntinių ir 
kitokios informacijos prašome teirautis telefonu:

(617) 269 - 4455

135 Broad Avė., Palisades Park, N J 07650

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

buvo paversti mitiniais per
sonažais, "kultūriniais herojais",-' 
nes jų anarchiška, o drauge neat
sakinga ir niekam ypatingai ne- 
gresianti laikysena atrodė sekti
nas pavyzdys ir priešprieša re
žimui. Ta priešprieša, žinoma, 
buvo iliuzinė.

Tradicija, einanti nuo šitų dvie
jų aukštaičių per kitus du aukš
taičius - Miškinį ir Širvį, kurią 
nepagarbiai pavadinau "alkoho
liškai armonikinė", man labai to
limąjį maždaug atitinka Jeseni
no tradiciją Rusijoje: "paklydu
sio kaimo vaiko", šiuolaikinėje 
civilizacijoje sutrikusio bohemi
ninko tradicija. Tai jau anachro- 
niškas ir nedaug naudos kultū
rai duodantis dalykas. Jeigu no
rime sueuropėti, turime orien
tuotis į kitus du su Aukštaičių 
kraštu susijusius poetus - Ra
dauską ir Nyką-Niliūną.

Tiesa, ir Miškinis, ir Širvys - 
autentiški poetai. Labai vertinu 
daugelį Miškinio kūrinių. Bet (gal 
dažną papiktindamas) negaliu 
nutylėti fakto, kad jo "Psalmės" 
poetiškai tokios pat silpnos, kaip 
■Brazdžionio ir Aisčio patriotika. 
Tai svarbus istorinis ir žmogiškas 
dokumentas, ir negali negerbti 
žmogaus, kuris tokiame pragare 
rašo. Bet žmogiška pagarba - vie
na, o poezija - kita.

Beje, dėl alkoholizmo, kuris 
siejamas su Strazdo, Vienažin
džio - ir žinoma, Jesenino - mi
tais. Okupacinei valdžiai jis buvo 
kur kas priimtinesnis negu kiti 
"izmai" - nacionalizmas, klerika
lizmas, revizionizmas, moder
nizmas ir taip toliau. Smagiai 
nugeriančiam žmogui partija ir 
vyriausybė daug ką atleisdavo, 
nes buvo aišku, kad didelių bėdų 
jis nepridarys - patriukšmaus, ir 
tiek. Visuomenė irgi daug ką 
atleisdavo - mat žmogus kanki
nasi. O pats geriantysis sau prak

tiškai viską atleisdavo ir su
sitaikydavo su savo likimu. Kal
bu apie tai, nes neblogai pažįstu 
problemą "iš vidaus". Jei ne
būčiau emigravęs (ar patekęs į 
kalėjimą, neš tokia galimybė irgi 
egzistavo), greičiausiai pats bū
čiau virtęs alkoholiku. Vakaruo
se suvokiau, kad normalioje vi
suomenėje tie dalykai "nepraei
na". Jei virstame Vakarais, pats 
laikas tai suprasti.

- Ką nuo savęs galėtumėte 
pasakyti apie poetų, kurie ir norė
dami negalėtų išsiginti Jūsų poeti
kos ir Jūsų asmenybės poveikio (ly
giavimasis, diskutavimas), - A. A. 
Jonyno, G. Patacko, R. Rastausko 
(toliau būtų netrumpa vardų 
virtinė), - kūrybą?

- Esu sakęs, kad ne visada jun
tu tą savo poveikį. Gal kiek la
biau jį pastebėjau viename kita
me Aido Marčėno eilėraštyje. 
Jūsų minimi poetai (taip pat ir 
Marčėnas) pakankamai toli nuė
jo savo keliais ir, manding, į 
mane visiškai nepanašūs. Ir tai 
labai gerai.

"Transition" (vol. 3, No. 6, 
1997), "The Baltic States". 
Šis Vidurio-Rytų Europai skirto 
žurnalo numeris apžvelgia Balti
jos valstybes. Spausdinami S. Gir
niaus, I.Navazelskytės straips

niai, pasikalbėjimas su V. Lands
bergiu. Žurnalą Prahoje leidžia 
Soroso Fondo Open Media Re
search Institute. Adresas: OMRI, 
Motokov Building, Na Strzi 63, 
14062, Prague 4, Czech Republic.
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IŠ N.Y. (JFK) $750.
Iš Detroito $778. ’
Iš Chicagos $778.
Iš L.A. ir San Francisco $916.
Iš Tampa, Orlando $800.‘
‘$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

- Ar pataikytumėt visišku 
bepročiu žmogų, kuris imtų įro
dinėti, kad Erlickas - "rimtas"poe
tas?

- Nepalaikyčiau, nes, pirma, 
nesu linkęs paskubom skelbti 
žmonių bepročiais, antra, Erlic
ko pažįstu tik prozą. Kad toji 
proza teiktų malonumą, tikriau
siai reikia gerai pažinti "erlic- 
kišką" kontekstą. Man tas kon
tekstas nežinomas, taigi ir dide
lio malonumo ji man neteikia.

Internet http://www.travelfile.com/get/vtours.html

- Kaip matyti, prasidėjo klausi
mai, kuriuos būtų galima už
davinėti be galo - vadinasi, pats 
laikas pokalbį baigti. Kad ir tokiu 
banaliu klausimu: kokiomis vidinė
mis savo galiomis turėtų remtis 
mūsų poezija, kad ne tik palaikytų 
savo gyvastį, bet ir gyventų pil
nakraujį gyvenimą?

- Poezijai linkėčiau rasti naują 
ir nenuvalkiotą sąryšį su etika ir 
istorija, taip pat įgyti stoicizmo. 
Vidinių galių kiekviena brandi 
poezija tam turi. Lietuvos poetai 
dabar atsidūrė tose sąlygose, 
kuriose emigrantai yra jau se
niai - į jų veiklą nebesikiša ir jų 
praktiškai neberemia valdžia 
(parama visada yra kišimosi for
ma), jie gali studijuoti kitų kraštų 
kultūrą, kiek patys nori ir pajė
gia. Kitados tokia situacija pa
gimdė vertingus žemininkų ir 
bežemių sąjūdžius, kurie kaip tik 
turėjo mano suminėtus bruožus.

[ atlanta IE,
800 - 775 - SEND ▼ 914

Ine. 1
-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.

JUNE PICK-UP SCHEDULE

JUNE 3 
JUNE 5 
JUNE 6 
JUNE 6 
JUNE 7 
JUNE 7 
JUNE 9 
JUNE 10 
JUNE 10 
JUNE 10
JUNE 12 
JUNE 12 
JUNE 19 
JUNE 21 
JUNE 24 
JUNE 24

PUTNAM, CT 1 - 2 pm
NEWARK, NJ 11-12 noon
PHILADELPHIA, PA 11-12 noon 
BALTIMORE, MD 4-5 pm
BROOKLYN, NY 12 -1 pm
BALTIMORE - LITHUANIAN FEST. 
VVHITING, NJ h - 2 pm
NEW BRITAIN, CT 11-12 noon 
NEW HAVEN, CT 2 - 3 pm
VVATERBURY, CT 4 - 5 pm 
KEARNY, NJ 11-12 noon
PATERSON, NJ 1 - 2 pm
NEWARK, NJ 11-12 noon
BROOKLYN, NY 12 - 1 pm
NEW BRITAIN, CT 11-12 noon 
NEW HAVEN, CT 2 - 3 pm

— J
Padovanokite "Darbi

ninko" prenumeratą savo pa
žįstamiems bei draugams 
švenčių proga! Prenumerata 
vieneriems metams - tik $30.

ECONOMY AIRFARES TO VILNIUS

New York-Vilnius-New York $690 r.t.

S DPEhTmacy B 
Wm. Anastasi, B. S. 

77-01 JAMAICA AVENUE 
(Cor. 77th Street) 

VVoodhaven, N. Y. 11421 
WE DELFVER 

TeL: 296 - 4130

One way to Vilnius $465

FREGATA TRAVEL
250 West 57th Street, 1211 

New York, NY 10107 
TeL: (212) 541-5707

MES SIŪLOME
PIGIAUSIAS KELIONES Į VILNIŲ 

IŠ BET KOKIOS VIETOVĖS 
AMERIKOJE AR KANADOJE

Ferrante Travel Center

http://www.travelfile.com/get/vtours.html


Nuo 1996 m. sausio 1 d. 
iki 1997 m. kovo 31 d.

TAUTOS FONDUI aukojo

$30,000 - XY,
$10,000 - Paulius, Vytautas, NJ,
$6,025 - Oberfield, VVilliam & Marija, CA, 
$4,588 - Steponis, Vacys, NY, 
$3,175 - Varnelis, Apolinaras, MI, 
$3,000 - Masaitis, Česlovas, CT,

Zunde, Pranas, GA, 
51,600 - Nasvytis, J. P., CT, 
$1,356 - Tumas, George, CA, 
$1,100 - Liaukas, Justinas & Elena, FL, 
$1,046 - Jokūbaitis, Vytautas & Ona, OH, 
$1,025 - Galdikas, Antanas & Filomena, CA, 
$1,025 - Kriaučeliūnas, Leonas & Irena, IL, 
$949 - Mačernis, Pranas & Rožė, IL, 
$900 - Gailiūnas, Petras, FL, 
$525 - Bagdžius, Juozas M., IL,

Ivanauskas, Steve, IL, _ 
$520 - Jagutis, Michael & Amalia, FL, 
$500 - Balaišis, Kazys & Agne, OH, 

Laukys, Eduard & Donna, NY, 
$455 - Maskaliūnas, Leonas & Nijolė, IL, 
$425 - Brundza, Joseph A., IN, 
$425 - Macėnas, Juozas, IL, 
$400 - Aleksa, Joseph & Rosemary, NY, 

Pakulis, Eugenia, DE, 
Vilgalys, Jonas & Irena, NY, 

$380 - Jannace-Janačienė, Aldona, NY, 
$350 - Bražėnas, Nijolė, NY, 
$340 - Šimonis, Jonas & Marija, CA, 
$325 - Brizgys, Petras, IL,

Giedraitis, Juozas & Leonilda, NY, 
$300 - Vasiukevičius, Juozas & Antanina, IL, 
$280 - Januška, Antanas & Aniceta, MA, 
$275 - Vedeckas, Algis & Roma, NY, 
$260 - Ruigys, Albinas & Laima, CA, 
$250 - Budreika-Tender, Bronė, MA, 

Milukas Cheryl & Joseph, CT, 
Valaitis, Jurgis & Nijolė, CT, 

$235 - Simutis, Anicetas & Janina, NY, 
$225 - Nakoneczna, Regina, FL, 

Pačkauskas, Leokadija, MI,
$220 - Muliolis, Algirdas & Amanda, OH, 
$200 - Augus, Victor & Marcella, CA, 

Bieliauskas, Vytautas, OH, 
Bogušienė, Teklė, MA, 
Bortkevičius, Jonas & Ariane, NJ, 
Gumbelevičius John & Adelė, OR, 
Jankauskas, Magda, NY, 
Katinas, Vitas & Aldona, NY, 
Musonis, Vytautas, IL, 
Sealey, Raphael, CA, 
Vytuvis, Antanas & Jadviga, NY, 

$190 - Švitra, Paulius, NY, 
$185 - Narutis, Pilypas & Elvyra, IL, 
$180 - Pakalniškis, kun. Jonas, NY, 
$175 - Bulotienė, Eugenija, MI, 

Lileika, Laima & Alfonsas, NY, 
Sidrys, Rimvydas, IL, 
Stankūnas, Jonas & Giedrė, CT, 

$170 - Dimas, S., NY,
Kliorys, Petras & Jadvyga, OH, 

$163 - Gustaitis, Algirdas, CA, 
$155 - Daugėla, Stasys O., CA, 
$150 - Mackevičius, Aldona, NY,

Tumas, Alfonsas & Inga, CA, 
Zenkus, Algirdas & Dorothy, MA, 

$140 - Didžiulis, Algirdas & Stasė, IL, 
$135 - Kasputis, Jonas, CT, 
$130 - Botyrius, Julius, NY, 

Mikulis, Juozas, IL, 
Sidrys, Linas & Rima, IL, 
Valis, Anthony & Aldona, FL, 

$125 - Anonis, Vytautas & Danutė, NY, 
Atutis, Aleksandras, CA, 
Bilėnas, Jonas & Dana, NY, 
Brazauskas, Juozas, CA, 
Čižikaitė, Bronė, IL, 
Dovydaitis, Vincas & Janina, CA,

($32,000).
($10,140).
($6,365).
($4,968).
($13,400).
($12,205);
($3,000).
($3,909).
($1,782).
($2,890).
($16,225).
($1,025).
($14,356).
($3,000).
($1,000).
($5,435);
($7,275).
($1,530).
($608);
($1,655).
($500).
($525).
($1,025).
($600);
($2,565);
($1,565).
($1,625).
($1,575).
($2,025).
($340);
($35,751).
($1,505).
($2,492).
($1,059).
($525).
($5,205);
($2,381);
($5,938).
($972).
($270);
($1,510).
($1,000).
($950);
($1,000);
($1,525);
($1,950);
($1,000);
($3,360);
($1,910);
($510);
($2,000);
($505).
($190).
($902).
($875).
($3,750);
($310);
($1,000);
($500).
($865);
($1,400).
($600).
($1,050).
($1,350);
($3,010);
($525).
($2,410).
($300).
($876);
($625);
($150);
($625).
($520),
($230);
(S745);
($450);
($2,075);
($4,040);

Lenkijos
spauda

lietuviška
tematika

(atkelta iš 4 psl.)
darbams į Vokietiją išvežamų 
asmenų sąrašus, tarp kurių dau
gumą sudarė lenkai. Jie kon
fiskuodavo lenkų turtą, ir ne tik 
Vilnijoje, bet ir etninėje Lietu
voje", tvirtina H. Pasierbska.

Jos teigimu, per vadinamąją 
"lietuviškąją okupaciją" Vilniaus 
krašte lietuvių policininkai laz
domis mušdavo moteris.

"Lietuviai iš pradžių stengėsi 
įsiteikti rusams, o po to vo
kiečiams. Ir būdavo tuo blogesni, 
kuo daugiau tam galimybių turė
jo", tikina H. Pasierbska.

Kitas Lenkijos laikraštis Vilni
jos kraštą piešia kaip lenkų skur
do, vargo, girtuoklystės ir priešiš
kumo lietuviams židinį.

85-o laikraščio "Rzeczpospoli- 
ta" numerio reportaže "Sunkios 
kalbos egzaminas" rašoma, kad 
būdingas dabartinės Vilnijos pei
zažas - "medinės rusva spalva 
nudažytos trobelės", o pačioje 
Vilnijoje "nėra darbo, pinigų, 
žemės ūkio padargų, tėra tik 

į bankrutuojančios žemės ūkio 
I bendrovės, kurių žemė virsta 
j dirvonais".

Anot laikraščio, didžiausia 
I Vilnijos nelaimė - girtuokliavi

mas, čia "ištisi kaimai paskendę 
degtinėje". Kas antrame name 
girtuokliaujama, o aplinkui - 
nešvara, skurdas, šeimų patalogi- 
ja ir nusivylimas.

Vietos lenkai skundžiasi reika
lavimu išmokti lietuviškai ir lai
kyti kalbos egzaminus. Jįę mano, 
kad tai "vienas iš tyčiojimosi 

| būdų, kuriuos sugalvojo lietu
viai". Kaime gyvenantys vyres
niosios kartos žmonės bei dauge
lis menko išsilavinimo Vilnijos 
lenkų į lietuvius žiūri kaip į 
priešus.

"Vilnijos kaimų skurdas ir var
gas - tai užkeiktas ratas, iš kurio 
sunku pasprukti. Daugelis vie
tinių lenkų su nostalgija prisi
mena -kolūkius, kurie savo ge
riausiais laikais leido pakanka
mai gerai gyventi", rašo Lenkijos 
laikraštis.

Balandžio 28 d. išėjo 156-asis 
ir paskutinis katalikų dienraščio 
"SIowo" priedo "Kresy" numeris. 
Antilietuviškomis publikacijomis 
garsėjantis priedas nustojo eiti 
kartu su sustabdoma laikraščio 
"Slowo katalickie" leidyba.

Paskutiniajame numeryje Len
kijos Kresų federacijos pirminin
kas Stanislavvas Mitraszevvskis ir 
priedo redaktorius Januszas Ole- 
jnikas "su liūdesiu praneša, kad 
dėl dienraščio likvidavimo nu
stos eiti ir priedas "Krasy".

"Norime tikėti, kad trumpam, 
kadangi taip susigyvenome per 
šiuos beveik penkerius metus, 
be to - kresai ir toliau egzistuoja 
ir laukia mūsų darbo", rašoma 
paskutiniajame žodyje ir žadama 
ryžtingai siekti veiklos atnaujini
mo.

Kresų federacija - kraštutinė 
nacionalistinė organizacija, rei- 

. kalaujanti autonomijos kresams
(Tęsinys sekančiame numeryje)

Lietuvos Moterų Klubų Federacijos Filadelfijos skyriaus narės ir programos dalyviai 
Romo Kalantos 25-ųjų mirties metinių minėjime. A. Čepulio nuotr.

Mirė Vincė Jonuškaitė Zaunienė-Leskaitienė

Vincė Jonuškaitė menininkų draugijoje. Iš kairės į dešinę: poetas Stasys Santvaras, 
aktorius Vytautas Valiukas ir aktorius Vitalis Žukauskas. S. Narkėliūnaitės nuotr.

Vitalis Žukauskas

1997 m. gegužės 18 d. slaugos 
namuose Santa Barbara, Califor- 
nia, mirė Lietuvos Valstybės 
Operos primadona, Vincė Jonuš
kaitė Zaunienė-Leskaitienė.

Velionė buvo gimusi 1902 m. 
Subačiuje. Ten bajgė pradžios 
mokyklą, o gimnaziją pradėjo 
lankyti Panevėžyje. Kilus pirma
jam pasauliniui karui, gimnazija 
buvo evakuota Rusijon.

Voroneže baigė Martyno Yčo 
vardo gimnaziją ir su pirmosio
mis karo bėglių gretom grįžo 
1919 m. Lietuvon.

Dar besimokydama gimnazi
joj dalyvaudavo ruošiamuose 
gimnazistų koncertuose-vaidi- 
nimuose. Nuo vaikystės dienų 
girdėdama mūsų liaudies dainas 
ir pati turėdama gražų balsą bei 
dainingoje šeimoje augdama, 
jungdavosi į dainas mylinčiųjų 
grupes, o kartais pasireikšdavo 
kaip solistė.

Grįžus Lietuvon, kurį laiką 
buvo Surdegiu pradžios mokyk
los mokytoja, rengdavo .lietu
viškus vakarus, gegužines ir pati 
dalyvaudavo tokiuose renginiuo
se.

1919- 20 metų sąvartoje Vincė 
Jonuškaitė jau buvo persikėlus į 
Kauną. Čia teko dalyvauti ruo
šiamuose koncertuose mūsų sa
vanoriams - kariams ir turėjo 
progos atlikti Miko Petrausko 
operoje "Birutė" Vaidilutės vaid
menį.

Pastebėjus jos įgimtą talentą, 
buvo sudarytas fondas jam to
liau vystyti, ir Vincė išvyko Vo
kietijon (Berlynan) mokytis.

1920- 23 m. Berlyno aukštojo
je valstybinėje muzikos mokyk
loje studijavo dalykus, kurie 
operos solistui yra būtini ir ope
riniam menui reikalingi.

1923 m. Vincė balso patobu
linti atvyko Italijon, Romon. Ir 

- paribio lenkams, gyvenantiems i 
Ukrainoje, Baltarusijoje ir Lietu- Į 
voje tose žemėse, kurios vienu ' 
ar kitu metu priklausė Lenkijai 
ir, šios federacijos nuomone, yra 
neteisėtai atplėštos nuo Lenki
jos.

Visus penkerius metus priedas 
"Kresy" buvo antilietuviškiausias 
leidinys Lenkijoje, nuolat šmei- 
žęs Lietuvą ir Ukrainą. Kiek ma
žiau dėmesio buvo skiriama bal
tarusiams.

Laikraštį globojo Lenkijos Ka
talikų Bažnyčios kardinolas Jo
zefas Glempas, o rėmė kresiečių 
organizacijos, kurios teigia vie- I 
nijančios 200 tūkst. narių. Ne- J 
paisant to, laikraščio tiražas kas- J 
met mažėjo ir šiemet siekė vos 
10 tūkst. egzempliorių. Tai ir i 
nulėmė katalikų dienraščio "Slo- 
wo katolickie" bankrotą. BNS

Jau beveik 30 metų Matulaičio 
Namai (10 Thurber Rd., Putnam, 
CT, 06260) teikia seneliams ir 
ligoniams pagalbą negaliose ir 
apsirgus. Toli nuo tėvynės, lie
tuviai čia jaučiasi tarp savųjų. 
Nek. Pr. Marijos Seserys, kurios
įkūrė šiuos namus, yra jų širdis, 
jos palaiko katalikišką, lietuvišką 

čia jos studijos užsitęsė iki 1925 
metų vasaros.

1925 m. lapkričio 7 d. Vince 
debiutavo Valstybės Operos Te
atre Čaikovskio operoje "Pikų 
Dama" - Polinos rolėje. Buvo kri
tikos labai gerai įvertinta ir pri
imta į Lietuvos Valstybinį Ope
ros Teatrą.

Kaip solistė čia ir liko iki 1944 
m. birželio vidurio - iki pasi
traukimo į Vakarus.

Būdama operos soliste, iškilo 
iki primadonos, atlikdama pa
grindinius vaidmenis. O jų atli
ko net 47, iš kurių tik keletą 
suminėsime: "Pakalnės" operoje 
- Marta, "Pikų Damoje" - Gro- 
vienė ir Polina, "Borise Go- 
dunove" - Marina, "Giocondoj" - 
Laura, Mignon, Carmen ir kiti 
vaidmenys.

Ji buvo ne tik operos solistė, 
bet ir lietuviškų liaudies dainų, 
atliekamų koncertuose, pradi
ninkė. Dainuodavo labdaros ba
liuose, kariams, studentams, bi- 
rutietėms, kaliniams. Kaip Lietu
vos Valstybės Operos ar lietu
viškų liaudies daiau ir kom
pozicijų reprezentante radiofo
nuose ir koncertuose yra daina
vusi Talino "Estonia" teatre, Ry
gos nacionalinėje operoje, Pra
hos Narodni Divadllo, Paryžiaus 
"Grand Opera", "Opera Comi- 
que" ir Buenos Aires Colon te
atre. Lankėsi Estijoje, Latvijoje, 
Lenkijoje, Vokietijoje, Prancūzi
joje, Anglijoje, Danijoje, Nor
vegijoje, Švedijoje, Argentinoje, 
Urugvajuje, Sovietų Rusijoje ir 
Italijoje.

Vincė Jonuškaitė buvo ir tau
todailės rinkėja, uoli šio meno 
puoselėtoja, rengė įvairias paro
das. Ji buvo ir visuomenininke, 
kovotoja už Lietuvos reikalus 
tarptautinėse organizacijose. 
Daugelį metų buvo moterų 
draugijos valdybos narė.

Išeivijoje su koncertais lankė

Amžinybėn iškeliavus
Su liūdesiu pranešame drau

gams ir pažįstamiems, kad ge
gužės 5 d., sulaukęs 91 m. am
žiaus, Racine, VVisconsin, mirė 
dr. Otonas E. Stanaitis.

Gimė Lietuvoj, baigė Rygiškių 
Jono Gimnaziją Marijampolėj 
1925 m., baigė Matematikos fa
kultetą Kauno Universitete 1930 
m. 1931 m. įsigijo Matėm. Dak
taro laipsnį VVūrzburgo Univer
sitete Vokietijoj ir dėstė mate
matiką Kauno ir Vilniaus uni
versitetuose. 1944 m. pasitraukė 
į Vokietiją, kur dėstė matema
tiką lietuvių mokykloje Hanau 

Kviečiame į Matulaičio namus
dvasią ir šeimyniška aplinką. Čia 
skamba gegužines pamaldos, 
ruošiamos Kūčios, kas savaitę gy
ventojai informuojami apie įvy
kius Lietuvoje.

Birželio 14 dieną, nuo 1 vai. p. 
p. iki 4 vaL, skelbiama Apsilanky- 
mo popietė. Bus pristatyta kūri
mosi istorija, dalyviai supažin-

lietuvių telkinius Vokietijoje ir 
Amerikoje po kelis ar keliolika 
kartų, visur susilaukdama gra
žaus įvertinimo ir padėkos už 
dainas ir operų arijas.

Vincės Jonuškaitės asmenyje 
Lietuvos opera yra netekusi 
didžios menininkės - liaudies 
dainų reprezentantės svetimtau
čių tarpe, Lietuvos Operos am
basadorės, kai buvo dainuojama 
ir atstovaujama Lietuvai kitų 
valstybių teatro scenose.

Paskutinysis pagarbos šiai pri
madonai pareiškimas - atsisvei
kinimas, įvyko Santa Barbara 
laidotuvių namuose, gegužės 23 
d. Kalbėjo Lietuvos Respublikos 
garbės konsulas Los Angeles Vy
tautas Čekanauskas, savo ir Am
basadoriaus Aniceto Simučio šei
mos vardu pareikšdamas užuo
jautą artimiesiems, perskaitė Lie
tuvos Užsienio Ministro A. Sau
dargo atsiųstą ministerijos pa
reiškimą šios netekties proga.

Apie velionę ir jos teatrinę 
veiklą išsamiau - Valstybės teat
ro vardu - kalbėjo aktorius Vita
lis Žukauskas, atvykęs į lai
dotuves iš New Yorko.

Birutiečių, Balfo ir skautinin- 
kių(-kų) Ramovės vardu žodį tarė 
skt. Alfonsą Pažiūrienė, o skaučių 
akademikių vardu užuojautą 
pareiškė Dalia Sodeikienė.

Rožinį sukalbėjo Los Angeles 
lietuviu parapijos kunigas Aly- 
zas Volskis.

Gegužės 24 d. po šventų mišių, 
kurių metu solo giedojo Janina 
Čekanauskienė, vietos bažnyčio
je karstas buvo išlydėtas į kre
matoriumą. Pelenai vėliau bus 
palaidoti Lietuvoje.

Liūdi šeimos nariai - dukra 
Giedrė ir dr. Augusta Zauniūtė- 
Šaulienė ir anūkas Dovas Zau
nius, kiti artimieji bei visuomenė 
išeivijoje ir Lietuvoje.

stovykloj. 1949 m. emigravo į 
Ameriką ir čia sėkmingai dėstė 
matematiką iki 1972 m. St. Olaf 
College, Northfield, Minnesota. 
1990 m. persikėlė į Racine, VVis
consin, kur ir palaidotas.

Giliam liūdesy paliko žmoną 
Oną ir seserį Martą, Racine, 
Wisc., du sūnus: Paul, Illinois, ir 
Alfredą, Floridoj, su žmonom, 5 
anūkus, 7 proanūkius, seserį Olgą 
Lietuvoj, seserį Emą Australijoj 
ir kitus gimines įvairiose pasaulio 
dalyse.

Marta Stanaitis 
Ona Stanaitis

dinti su atliekamais patarnavi
mais, aprodomos patalpos. Tai 
proga aplankyti pažįstamus, pa
matyti Matulaičio Namus ir pa
justi pal. Jurgio Matulaičio misi
jos plėtotę per jo įsteigtą vie
nuoliją. Kviečiame į šią Apsi-
lankymo Popietę Matulaičio Na
muose. M. B.
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Lietuvių Moterų Klubų 
Federacijos suvažiavimas 
įvyko gegužės 17 d. Kultūros 
Židinyje. Klubų pirmininkės ir 
valdybų narės aptarė savo veiklą, 
diskutavo ateities planus ir per
rinko valdybą ateinantiems tre
jiems metams. Jos sąstatas toks: 
pirm. - Aldona Noakaitė-Pintsch, 
I vicepirmininkė - Salomėja Va- 
liukienė, II vicepirm. - Snieguolė 
Jurskytė (dabar naujai išrinkta), 
narės: Malvina Klivečkienė, Sofi
ja Skobeikienė, Jadvyga Vytu- 
vienė ir dr. Marija Žukauskienė. 
Suvažiavime dalyvavo atstovės 
iš New Yorko, Hartfordo, Phila- 
delphijos ir VVaterburio klubų. 
Buvo žadėjusios atvykti ir Chi- 
cagos atstovės, bet nepasirodė.

(S. N.) 
A. a. Eugenijos Vainienės 
šviesiam atminimui pa
gerbti, Lietuvių Katalikų Re
liginei Šalpai aukojo: Pr. Ąžuo- 
lienė - $20.00, K. Krivickienė - 
$25.00, A. ir E. Stakniai - $20.00, 
A. ir V. Steponiai - $25.00 (naš
laičiams), A. Svalbonienė - $20. 
00, R. ir A. Vedeckai - $25.00. 
LKRŠ dėkoja aukotojams ir reiškia 
gilią užuojautą artimiesiems.

Pranciškonų vienuolynas 
įsikurs šalia Kryžių 

kalno
Šalia Kryžių kalno įsikurs Ma

žieji broliai pranciškonai. Mintį 
statyti vienuolyną šalia Kryžių 
kaino padiktavo popiežius Jo
nas Paulius II. Viešėdamas Lie
tuvoje, Šventasis Tėvas pasakė, 
kad šį kalną reikia parodyti Eu
ropai ir visam pasauliui. Po
piežius pranciškonams pavedė 
globoti Kryžių kalną. Tuomet ir 
buvo nutarta statyti čia vie
nuolyną. Projektą parengė italai 
architektai Nunzijas Rimaudas 
ir Angelas Poleselas bei Šiaulių 
rajono vyriausiasis architektas 
Algimantas Jukna. Vienuolynas 
užims apie 1 ha ploto maždaug 
už 350 m nuo Kryžių kalno. 
Jame gyvens 16 vienuolių. Vie
nuolyno bibliotekoje bus kau
piama ir archeologinė, ir istorinė 
medžiaga. Vienuolynas bus atvi
ras visiems. Statybą rengiamasi 
pradėti jau birželio mėnesį. Vie
nuolyną statys italai ir lietuviai.

Daiva ir Romas Keziai ge
gužės 30 d. dalyvavo SAS oro 
linijos rengtame pokylyje Win- 
dows on the World restorane 
(World Trade Center). SAS čia 
sukvietė svarbiausius šios lini
jos kelionių agentus. Keziai at
stovavo agentūrą "Vytis".
"Darbininko" administra

cija pakartotinai prašo visų skai-
tytojų laiku pratęsti prenumeratą 
ir sumokėti atsilikusi mokestį. 
Norėtume ypač paraginti tuos 
skaitytojus, kurie nėra susimo
kėję prenumeratos mokesčio už 
porą ir daugiau metų.

1997 M. NERINGOS STOVYKLOS
Į LIETUVIŲ KAI RA Į LIEPOS 13-27 <±<± - Vaikams nuo 10-16 meru 

LIEPOS 27 d. - Seserų gegužynė Pumam'e 
LIEPOS 27-RUGP. 2 d-d. - Vaikams nuo 6-9 meru \
LIEPOS 27-RUGP. 2 d.d - Vaikams nuo 13-16 meni fCojį
RUGP. 2-RUGP. 9 d-d. - Somoms su jaunais vaikučiais »*■ •*

į aNOLŲ KALBA. - LIETUVIŲ KILMĖS Į

BIRŽELIO 29 - LIEPOS 12 - Vaikams nuo 7-16 meru
RUPG. 14 - 17 - Semtoms su jaunais vaikučiais

600 Liberty Hwy_, Putnam, CT 06260 
860-928-7008 nerin8a*neca.coui

Vysk. P. Baltakio, OFM, 
veiklos kalendorius

Birželio 8 d.- lapkričio 30 d.

Birželio 8-11 d. - Lietuvos Vys
kupų plenariniai posėdžiai.

Birželio 13 d. - Kretingos Šv. 
Antano religinių studijų institu
to mokslo metų užbaigimas.

Birželio 14-20 d. - Vasario 16 
gimnazija, Sutvirtinimo sakra
mentas;

- Vokietijos vyskupų konfer
encijos svetimšalių sielovados 
posėdis;

- Kunigų rekolekcijos.
Birželio 28-29 d. - Punskas, 

Sutvirtinimo sakramentas, pa
rapijos 400 metų sukaktis.

Liepos 1-7 d. - Vilnius, PLB 
seimas.

Liepos 13 d. - Palanga, Atei- ! 
tininkų konferencija.

Liepos 17-18 d. - Karaliaučius, 
Pirmosios Lietuviškos knygos 
450 metų sukaktis.

Liepos 27 d. - Putnam, CT, 
Lietuvių dienos.

Liepos 29-rugpjūčio 14 d. - Ka
nada.

Rugpjūčio 2-3 d. - Kennebunk- 
port, ME, Vienuolyno 50 m. i 
sukaktis.

Rugpjūčio 4-14 d. - Kanada.
Rugpjūčio 16-17 d. - Cleve- 

land, Ohio, Vyskupijos 150 m. 
jubiliejus.

Rugpjūčio 30 d. - Vemon, CT.
Rugsėjo 21 d. - Rochester, NY
Rugsėjo 28 d. - Maspeth, NY, 

Lietuvos Vyčių suvažiavimas.
Spalio 4-5 d. - Los Angeles, 

Lietuvių dienos.
Spalio 12-14 d. - Putnam, CT, 

Religinės Šalpos ir Kunigų Vie
nybės metiniai posėdžiai.

Spalio 18 d. - Brooklyn, NY.
Spalio 26 d. - Philadelphia, PA, 

Šv. Jurgio parapijos 95 m.
Lapkričio 9-13 d. - Washing- 

ton, D.C., Vyskupų konferenci
jos posėdžiai.

Lapkričio 28-30 d. - Chicago, 
IL, Mokslo ir kūrybos simpoziu
mas.

Religinio konkurso ko
misiją šiais metais sudaro: kun. 
R. Krasauskas, Dr. Mirga Gimiu- 
vienė, Sesuo O. Mikailaitė, Eligi- 
jus Sužiedėlis ir Sesuo M. Berna
deta Matukaitė.

Konkurso medžiagą siųsti iki 
1997 m. rugsėjo 1 d.: Religinė 
Komisija, 600 Liberty Highvvay, 
Putnam, CT 06260.

Vilniaus radijas praneša, 
kad nuo gegužės 5 d. jų progra
mos lietuvių ir anglų kalbomis 
girdimos 9855 kilohercų dažniu.

"Sauja medaus", 1996 me
tais Lietuvių Rašytojų Draugijos
premijuota knyga, kurios auto
rius Julius Keleras, gaunama 
"Darbininko" administracijoje, 
341 Highland Blvd., Brooklyn, 
NY, tel. 718 - '827-1351. Kaina - 
12 dol. su persiuntimu.

Lietuvių Bendruomenės NY apygardos susirinkimas

1997 m. gegužės 10 d. New Yorke Kultūros Židinio mažojoje salėje įvyko LB NY apygardos 
suvažiavimas. Pr. Giedgaudo nuotr.

LB nuostatai reikalauja, kad kas 
trečią pavasarį būtų šaukiamas 
apygardos susirinkimas-suvažia- 
vimas ir renkama nauja valdyba. 
1994 m. toks suvažiavimas įvy
ko gruodžio 10 d., nes pavasaris 
buvo užimtas kita svarbia veikla. 
Tada LB NY apygardos pirmi
ninke buvo išrinkta Laima Šilei- 
kytė-Hood.

Šiemet toks apygardos suva- 
žiavimas-susirinkimas įvyko ge
gužės 10 d., šeštadienį, Kultūros 
Židinio mažojoje salėje. Su
sirinkimui vadovavo pati pirmi
ninkė Laima Šileikytė-Hood, 
supažindindama su numatyta 
darbotvarke. Invokaciją sukalbė
jo Tėv. Pranciškus Giedgaudas, 
OFM, paliesdamas mūsų gyve
nimo aktualijas. Praeito suvažia
vimo kruopščiai parašytą pro
tokolą perskaitė sekretorė Mal
vina Klivečkienė.

Veiklos pranešimai
Pradžioje Laima Šileikytė-Hood 

apžvelgė apygardos darbus, kaip 
jai teko dalyvauti Washingtono 
kituose suvažiavimuose, atlikti 
kitus skubius ir svarbius darbus. 
Ji taip pat yra ir Manhattano 
apylinkės pirmininkė. Ši apylinkė 
daug talkina Lietuvos gen. kon

Metinis Tautos Fondo susirinkimas

Tautos Fondo naujoji taryba ir valdyba, su TF atstovu Lietuvoje Napoleonu Kitkausku 
(pirmoje eilėje antras iš dešinės). S. Narkėliūnaitės nuotr.

Paulius Jurkus

Kiekvieną pavasarį vyksta Tau
tos Fondo susirinkimas, kuriame 
apžvelgiama Fondo veikla, už
daviniai ir, pagal statuto reikala
vimus, perrenkama dalis tarybos, 
išrenkami tarybos ir valdybos 
pirmininkai. Toks kruopščiai pa
ruoštas susirinkimas ir įvyko ge
gužės 3 d., šeštadienį, Kultūros 
Židinio mažojoje salėje.

Vienuolyno koplyčioje 9 v. ry
to aukotos mišios Tautos Fondo 
rėmėjų intencija, gi mažojoje Ži
dinio salėje prasidėjo dalyvių 
registracija.

Darbo posėdis turėjo prasidėti 
9 v., bet tuo metu nesusirinko 
reikalingas kvorumas. Kad su
sirinkimas būtų teisėtas, jo pra
džia buvo nukelta vieną valandą. 
Ta laukimo valanda išnaudota 
į varnai - kalbėtasi Fondo reika

sulatui įvairiuose darbuose.
Queens apylinkė šioje apygar

doje yra pati didžiausia, nese
niai įvykusiame susirinkime pir
mininke vėl išrinkta Ramutė Čes- 
navičienė. Ji ir papasakojo, ką 
nuveikė apylinkė, ką numato 
daryti ateityje. Great Necko apy
linkės pirmininkė Irena Vilga- 
lienė supažindino su savo veik
la. Bushvvicko apylinkės pirmi
ninku yra Tėv. Pranciškus Gied
gaudas, OFM. Jis kalbėjo apie 
vienuolyno ir K. Židinio rūpes
čius, ateinančiais metais rudenį 
pasibaigiančią sutartį tarp pran
ciškonų ir K. Židinio adminis
tracijos. Sutartis nebus atnaujin
ta, nes, galimas daiktas, vie
nuolyną teks parduoti. Kalbėjo 
ir apie "Darbininko” leidimą. 
Laikraštis reikalingas. Jis bus 
leidžiamas. Iš prenumeratos ne
išsilaiko, reikia ieškoti kitų pa
jamų šaltinių.

Versmės apylinkės pirminin
kas dr. Algis Pliura kalbėjo, kaip 
sunku suburti naujuosius atei
vius.

Apygardos valdybos iždininku 
buvo Kęstutis Bileris. Kontrolės 
komisijos paruoštą pranešimą 
perskaitė Malvina Klivečkienė. 
Viskas rasta tvarkoje.

lais. Iš Lietuvos į šį susirinkimą 
buvo atvykęs ten veikiančios LF 
atstovybės pirmininkas dr. Na
poleonas Kitkauskas. Jis ir užėmė 
didesnę tos valandos dalį, aptar
damas Karaliaučiaus krašto prob
lemas, su kuriomis jis yra gerai 
susipažinęs, dalyvavęs Kristijo
no Donelaičio parapijos pastatų 
atstatymo darbuose, dažnai ten 
lankęsis, matęs, kaip rusai tvar
ko šį senos kilmės lietuvišką 
kraštą. Ten įsikūrę lietuviai skurs
ta. Jiems reikalinga įvairi pagal
ba. Iš Lietuvos ji ir teikiama, 
kiek sąlygos leidžia. Yra ten ir 
lenkų, juos globoja Lenkija. 
Skverbiasi ir vokiečiai, kurie čia 
anksčiau gyveno. Padėtis yra di
namiška, reikalaujanti ir apsuk
rumo, ir daug dėmesio. Lietu
viam rūpi to krašto lietuviai ir 
pats kraštas.

Svečio pranešimas sudarė

Rinkimai
Laima Šileikytė-Hood naujam 

terminui nebekandidatavo. I 
naujus apygardos pirmininkus 
buvo pasiūlyti du kandidatai: 
Kęstutis Bileris ir Kęstutis Miklas. 
Slaptu balsavimu išrinktas Kęs
tutis Bileris. Jam pavesta sudary
ti pilną valdybą.

Kalba ambasadorius 
dr. O. Jusys

I susirinkimą atsilankė Lietu
vos ambasadorius prie Jungtinių 
Tautų dr. Oskaras Jusys. Jis gana 
įdomiai papasakojo, kas dabar 
vyksta Jungtinėse Tautose. Da
bar didžiausias rūpestis, kad Lie
tuva, Estija ir Rumunija būtų 
priimtos į NATO organizaciją ir 
į Europos Tarybą. Reikia tuoj 
veikti, skambinti savo kongreso 
nariams, kad palaikytų priėmi
mo idėją.

Susirinkimas baigtas Lietuvos 
himnu, o paskui įvyko bendri 
pietūs, kuriuos paruošė Vida 
Jankauskienė ir Josephina Sen- 
ken. Buvo ir nusifotografuota.

Taigi Lietuvių Bendruomenė 
gyvuoja. Jai kuo geriausios sėk
mės!

(a.d.)

įspūdį, kad jis pasakojo savo per
gyvenimus ir giliau nenagrinėjo 
pačių krašto problemų. Apie 
Karaliaučiaus kraštą reikia kal
bėti, nes mūsų, ne kieno kito 
pareiga rūpintis senu lietuvišku 
istoriniu palikimu, nesvarbu, 
kokios būtų aplinkybės.

Gerai, kad šis klausimas kad ir 
tokia forma prisimintas svarbia
me Tautos Fondo susirinkime. 
Fondas rūpestingai remia tokias 
lietuviškas vietas, kur veikla 
skursta, kur lietuviai yra skriau
džiami.

Praėjus valandai, susirinkimas 
buvo pradėtas normalia tvarka: 
malda, protokolo skaitymu, rei
kalingų komisijų sudarymu.

Apie Fondo veiklą buvo du 
išsamūs pranešimai, kuriuos pa
ruošė Fondo valdyba ir Fondo 
taryba.

(Tęsinys sekančiame numeryje)

Moterims siūlomi darbai 
amerikiečių šeimose. Turi susi
kalbėti angliškai, mėgti vaikus, 
žinoti namų ruošos darbus. Pa
tikima agentūra. Tel. (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.)

Darbui reikalingos dvi 
moterys:
viena - globoti vaikus ir atlikti 
namų ruošos darbus (nebūtinas 
anglų kalbos mokėjimas). Darbas 
6 dienas per savaitę. Atlyginimas 
- $250;
kita - slaugyti ligonę (būtinas 
anglų kalbos mokėjimas ir pa
geidaujama, kad vairuotų ma
šiną). Atlyginimas - $500.

Tel. (908) 757-8063. (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 pranciškonų 
labdaros valgyklai, kuri buvo 
aprašyta DARBININKO Nr. 29, 
aukojo:

Dr. ir p. Flateriai, Bethesda, 
MD - 500 dol.

A. Mardosas, New York, NY - 
500 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 birželio 7 d., šeštadie
nį, nuo 12 vai. iki 1 vai. popiet 
Kultūros Židinio kieme. Dėl in
formacijų 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, birželio 28 d., šešta
dienį, nuo 12 vai. iki 4 vai. po
piet.

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

Siuntiniai į 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.
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