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Svetimi tikriniai 
vardai 

ANTANAS KLIMAS 

Drauge mes neseniai skai
tėme kelis laiškus, kuriuose 
„trokštama'' lietuvių kalbą iš 
karto suprast int i ir „sumo
derninti" ta prasme, kad visi 
svetimi vardai būtų rašomi, 
kaip rašoma kitose kalbose: 
anglų, vokiečių, prancūzų, is
panų ir pan. 

Žinoma, niekas mums nega
li uždrausti rašyti Clinton, 
Blair, Schroeder, Pavarotti, 
Jordan, Seattle, Miami Beach, 
Munchen, Salt Lake City ir t.t. 
Tačiau reikia neužmiršti 
mūsų sesių ir brolių Lietuvoje. 
Sakysime, ir mano senutė ma
mutė (96 m.) dar gali ir nori 
laikraštį paskaityti... 

Lietuvoje j a u nuo 19-jo 
šimtmečio pradžios išsivystė 
tam t ikra tradicija, kurios 
laikėsi mūsų didieji kalbinin
kai K. Būga ir J. Jablonskis, 
kurios buvo laikomasi ir 1918-
1940 metais, iš dalies ir oku
pacijų (1940-1990) metais, o 
nuo 1990 metų — ir vėl ne
priklausomoje Lietuvoje. 

Noriu čia ta ip pat priminti, 
kad ta i n ė r a rusų kalbos 
įtaka, kuri, aišku, buvo dau
giau jaučiama okupacijos me
tais. 

Dar kartą primename: di
delė dalis Lietuvoje gyve
nančių žmonių nemoka sve
timų kalbų, ir nemokėtų nė iš 
tolo ištart i tokių vardų, kaip 
Seattle ar Malrauz, ar Wor-
cester... 

Bet svarbiausia yra tai, kad 
pati lietuvių kalbos sandara to 
reikalauja, nes kiekvienas 
svetimas tikrinis vardas iš 
esmės yra daiktavardis, o v i s i 
daiktavardžiai lietuvių kal
boje yra kaitomi linksniais ir 
skaičiumi, kitaip sakant, j ie 
turi būti linksniuojami, jie tur i 
„priimti" lietuvių kalbos ga
lūnes. Vieną kitą išimtį pa
minėsime vėliau. 

Todėl čia mes nurodysime 
tuos pagrindinius lietuvių kal
bos rašybos dėsnius, kurių da
bar laikomasi Lietuvoje: ta ip 

rašoma spaudoje, vadovėliuo
se, vyriausybės raštuose ir vi
sur, kur rašoma lietuviškai — 
net ir kompiuteriais! 

1. Visi senųjų laikų (Šv. 
Rašto, senovės, viduramžių...) 
vardai jau keli šimtmečiai 
rašomi lietuviškai — su galū
nėmis ir specialiais liet. k. raš
menimis (ė,ę,į,ū,ų,ą,č,ž,dž...). 

Keli pavyzdžiai: Mozė, Aro-
nas, Kainas, Abelis, Adomas, 
Abraomas, Judita, Cezaris, 
Vergilijus, Horacijus, Home
ras, Petras, Jonas ir tūks
tančiai kitų. 

Viena kita išimtis: Ai (mies
tas S.T.), Romeo, Al seki (gy
venvietė) ir dar keli vardai ku
rie baigiasi — i, arba — o. 

2. Po Viduramžių (454-1492) 
į lietuvių kalbą atėję vardai 
irgi rašomi lietuviškai ir su 
galūnėmis. Pvz., Volteras, 
Šekspyras, Šileris, Novalis, 
Baironas ir tūkstančiai kitų. 

Išimtys: Hugo, Ruso (ir 
Roussena), Malraux, Fourner 
ir pan. 

3. Ir šių dienų svetimi tikri
niai* vardai lietuvių kalboje 
vartojami taip, kaip ir senieji. 
Pvz., Klintonas, Bleras, Hitle
ris, Musolinis, Čerčilis {ir 
Čiorčilis), Jelcinas, Koklis (ir 
Kolis), Ulmanis, Širakas ir t.t. 

Išimtys: Bilbao, Borneo, 
Peru, Tartu, Ali (ir Alis), Paa-
sikivi, Sibelius, Silampaa 
(suomių raš.) ir pan. 

4. Tikriniai vardai, atėję iŠ 
tų kalbų, kurios rašomos ne 
lotynų abėcėle, irgi yra, gali
ma sakyti, perrašomi pagal 
ištarimą, kaip jis atėjęs per ki
tas (kaimynines) kalbas. Pvz., 
Pekinas, Šanghajus, Tibetas, 
Meka, Medina, Jeruzalė, Cian-
kaišekas, Kadafis ir tūkstan
čiai kitų. 

Išimtys: Timbuktu, Tokyo ūr 
Tokijo), Hirohito, Hitači, Ikuo 
Murata (japonų kalbininkas), 
New Delhi (ir Niudelis) ir pan. 

5. Sunkiausia yra ilgi, su
dėtiniai vardai: Salt Lake 
City, Daytona Beach, Miami 

Verbų sekmadienis Arkikatedros aikštėje, Vilniuje. Nuotr. Viktoro Kapočiaus 

Beach, Sunny Hills, Port-au-
Prince, Los Alamos, Los An
geles ir pan. 

Net ir Lietuvoje dabar link
stama tokių vardų nekeisti, 
nelietuvinti, bet kai kuri spau
dos dalis čia gal ir persisten
gia. 

6. Skaitytojai gal klaus: o 
kaip su mūsų beveik kasdien 
vartojamais vardais: Chicago, 
Washington, Boston, Cleve-
land, New York, Rochester, 
Worchester, Idaho, Ohio, Wyo-
ming ir pan. 

Čia j au geriausia laikytis 
šiuo metu Lietuvoje vartoja
mos tradicijos: Čikaga, Va
šingtonas, Bostonas, Klyvlen
das, Niujorkas, Ročesteris, 
Vusteris (!), Aidahas, Ohajas 
(ir Ohio), Vajomingas ir t.t. 

7. Mokslo žurnaluose ir kny
gose vartojamos originalo for
mos, kar ta is nurodant ir išta
rimą, paprastai skliausteliuo
se. Pvz., Antoine Meillet (An
tuanas Mejė) ir pan. Citatose 
ir bibliografijose, žinoma, var
tojami tik originalai. 

8. Kadangi lietuvių kalba 
yra labai senoviška (archaiš
ka), mes niekados negalėsime 
šių dalykų visiškai išlyginti, 
nes kai kuriais klausimais ir 
kalbininkai nesutaria. Bet 
Lietuvoje gyvenantys puikiai 
sugeba išsireikšti taip, kaip 

buvo priprasta 1918-1940 
metais, ir vėl nuo 1990. 

Vienas pavyzdėlis. Univ. of 
VVyoming, Laramie, WY, šiais 
metais studijuoja lietuvaitė 
s tudentė J .S. iš Vilniaus. J i 
gerai moka anglų kalbą, bet 
laiške visai natūraliai rašo: 
„Man Vajomingas patinka". Ir 
kodėl gi ne? 

9. Dar kartų primenu, kad 
lietuvių kalba yra labai seno
viška, archaiška; kai kurie 
mūsų žodžiai yra apie 5000 
metų senumo, pvz., sūnus. 
Lietuvių kalbos negalima gul
dyti į kitų kalbų Prokrusto 
lovą. Reikia prie jos ilgo 
amžiaus prisitaikyti, kiek ga
lima. 

Tarp kitko, ir tokios „mo
derniškos" kalbos kaip anglų, 
prancūzų, olandų kadaise 
turėjo pamestas galūnes, kaip 
dabar dar yra lietuvių kalboje. 

10. Draugas, man atrodo, 
neblogai rašo tikrinius var
dus, nors ir ne visiškai vie
nodai. Paimkime Draugo 
1999.03.04 numerį (Šv. Kazi
mieras!). Pirmame puslapyje: 
Varšuva, Vašiigtonas, Mask
va. Paskutiniame puslapyje: 
Čikaga, Cicero, Marąuette 
Parkas, Miam:. Suomija, Švei
carija, Vokietija, Berlynas, Ota
va, Kanada, Švedija, Stock-
holmas. Bet ir (tame pačiame 

puslapyje): Washingtone, Cle-
velandas, New Yorke. Išvada: 
nėra 100% vienodumo, bet 
„gyventi galima". 

P a s t a b o s . 
1. Apie kai kurių vardų 

rašybą net ir kalbininkai ne
sutaria. Pvz., Sydney, Sidnis, 
Sidnėjus; Teksas, Teksasas, 
Texas; Tokyo, Tokijo, Tokijas; 
ir pan. (Plg., angliškai trejopai 
rašoma Rumunija: Romania, 
Rumania ir Roumania). 

2. Lietuvos spaudoje daug
maž laikomasi čia nurodytų 
dėsnių, nors visiškos vienybės 
taip pat nėra. Paimkite ir pa
lyginkite keturis svarbiausius 
Lietuvos dienraščius: Lietuvos 
rytą, Lietuvos aidą, Res
publiką ir Kauno dieną. 

Tarp kitko, „tvarkingiau
siai" svetimus tikrinius var
dus rašo Kultūros barai, nes 
jų vyr. redaktorius yra kalbi
ninkas dr. Bronys Savukynas. 

3. Netrukus bus išleista Lie
tuvių kalbos rašyba ir skyryba 
— 3-ji laida. Ten bus smulkiai 
nurodyta, kaip rašyti sveti
mus tikrinius vardus. 

4. Kas turi Lietuvoje išleistą 
didesnį (50,000 žodžių) lietu
vių — anglų kalbų žodyną, 
jame gali rasti (žodyno gale) 
ilgoką geografinių vardų są
rašą. 

JURGIO MAČIŪNO KABINETAS 
KAUNE 

J a u tret i metai Vilniuje, 
Šiuolaikinio meno centre, 
veikia mūsų tautiečio išeivio, 
Fluzus meninio judėjimo pra
dininko Jurgio Mačiūno (1931-
1978) kabinetas. Jis įrengtas 
Fluxus fondo globėjų Gilbert 
Silverman (JAV) ir kurato
riaus, kolekcininko John Hen-
drix paramos dėka. Kauniečiai 
menininkai, Fluzus šalinin
kai, sielojosi, kad panašaus 
kabineto nėra J. Mačiūno gim
tajame mieste — Kaune. J ie 
ėmėsi žygių, kad name, kur 
prieš karą augo ir su tėvais 
gyveno J . Mačiūnas, būtų 
įrengtas jo muziejus. Kadangi 
iš to namo nepavyko iškeldinti 
nuo sovietmečio apgyvendintų 
gyventojų, prie sienos bent 
buvo iškabinta atminimo len
ta su užrašu, kad čia iki 1944 
metų vasaros gyveno J Ma
čiūnas. Tačiau greta esančioje 
Kauno paveikslų galerijoje ne
seniai įrengtas Jurgio Mačiū
no kabinetas. 

Šio kabineto ekspozicijų glo

bėja — muziejininkė Eglė Bal-
tušnikienė sakė, kad M. K 
Čiurlionio muziejaus, Kauno 
dailininkų, kitų J . Mačiūno ir 
Fluzus gerbėjų bei pasekėjų 
pastangų dėka, jau surinkta 
arba nupirkta nemažai ekspo

natų. Lankytojai kabinete jau 
gali pamatyti Fluzus meni
nio judėjimo kodekso kopiją, 
eksponuojamus kai kuriuos 
Fluzus žaidimus, kitokius šio 
judėjimo dalyvių padarytus 
objektus. Tarp jų dėmesį at
kreipia J . Mačiūno Fluzus 
New Yorke 1972 m. išleista ir 
originaliais, iš lentelių (kaž
kodėl visuomet medžiu kve-

K. Grigaliūnas. „Dear Joseph", Kartonas, tempera. 96x120. 1990. 

piančių) padarytais, metali
niais varžteliais sutvirtintais 
viršeliais Jono Meko poezijos 
knyga Remin.scensijos. Kitas 
vertingas eksponatas — dar ir 
dabar New Yorke gyvenančio 

garsaus menininko, aktyvaus 
Fluzus judėjimo dalyvio, Nam 
J u n e Paik, o taip pat J. Ma
čiūno žmonos Billie kabinetui 
dovanota Flur.us kortų dėžu
tė, Mick Shiumi turėti kūri
niai — daiktai. Yra ir J. 
Mačiūno bičiulio, jo bendra
darbio, garsaus filmų kūrėjo 
ir poeto Jono Meko pernai Vil
niuje išleista knyga Trys drau
gai. Ši knyga padeda suvokti 
ne tik J. Makūno, bet ir Flu
zus garsios da'.yvės Yoko Ono, 
svarbiausio „The Beatles" gru
pės nario John Lennon asme
nybes ir veikla. Beje, muzieji
ninke E. Baitušnikienė sakė, 
kad jie non. t ik kol kas 
neišdrįsta kr .ptis į J . Meką ir 
paklausti , gal jis turėtų ir mu
ziejui perleis 4 ką nors, kas 
primintu J. Mačiūną ir Fluzus 
judėjimą ir kas praturt intų, 
papildytų kabineto ekspona
tus Kabineto globėjai taip pat 

labai norėtų turėti J . Meko fil
mo Zefiro Torna or • Scenes 
from the Life of George Ma
ciūnas (Zefiro Torna arba sce
nos iš Jurgio Mačiūno gyveni
mo) kopiją.- Šį filmą galėtų 
žiūrėti kabineto lankytojai. 

Kabinete yra ir dabartinių 
lietuvių dailininkų — Fluzus 
judėjimo šalininkų bei gerbėjų 
darbų. Tarp tokių dailininkų 
bene ryškiausias — grafikas 
Kęstutis Grigaliūnas. Kabine
tui jis perdavė ne vieną savo 
darbą. Tarp jų — kartono 
raižiniu ir tempera atliktas 
darbas Dear Joseph. Jame tei
giama: „Mačiūnas mirė, bet 
Fluzus — ne". K. Grigaliūnas 
sukūrė ir specialius degtukus, 
skirtus J. Mačiūno kabineto 
atidarymui. 

Muziejininkai sakė, kad 
kabineto (Donelaičio g.16) 
ekspozicija dar nėra baigta, ji 
bus papildoma. Gal tų papil
dymų kabinetui atsiųstų, per 
leistų ir lietuviai išeiviai, 
pažinoję J. Mačiūną, su juo 
bendravę? 

Alg imantas Antanas 
Naujokait is 

NIJOLE GRAŽULIENĖ 

PAKLYDUSI ALYVA 

Alpsta vazoje trys alyvų kekės. 
Išgelbėsiu, sakiau, atradusi 
pamotės audros prie žemes purvo priplaktas 
pavasario kvapniąsias karalaites. 

Taip troškau 
kambarėlyje kad skleistų 
dangišką)i kvapą! — 

nuolat ir nuolat viliojantį 
vėl ir vėl panerti veidą tarp kvapniųjų 
keturlapių žiedelių piramidžių — 

nuolat ir nuolat masinantį 
giliai įalsuoti tą nepaprastą pavasario, 
tiktai pavasario dalinamą palaimą — 

nuolat ir nuolat skatinantį 
tarp vienveidžių, vienodai spalvintų lapų 
ieškoti lelijiško kvapo. 

Taip trokštu 
kad išdrįstum 
įbrist į mano širdį-: 

kartu, gal rastume — 
kaip randa peteliškė 
sodelio užkampyje 
pasiklydusią pražydusią alyvą. 

DREBULIŲ DIENA 

Išėjus, nuo pirmo žingsnio, žvilgsnio, 
pirmas skambesys: drebulių daina. 

Ir ko taip įaudrino orą 
ilgesinga daina 
upeliuko pakrantėj nerimaujančios 
trys virpuliuojančios drebulėlės? 

Vakar jos — lyg nerangūs milžinai, 
užsisvajoję ir palengva svyruojantys, 

šiandien — lanksčios sielos sesės, 
saulės žadinančios šypsenos palytėtos, 
vėjui palietus arfą, suskambo, 
lyg iš mano sielos išklydusiom gaidom — 

garsingesnės už žąsų kasrytinį gagenimą 
besirengiant pusryčiavimo kelionėn 

iš kuklios pelkutes miesto pašonėj 
į tolimesnius, kukurūzais apsėtus laukus, 
miesčionirns dar besiraivant, bedrybsant lovose 
prieš darbdienį išskubėjimą. 

Skalauja sielą drebulių daina: 
Drebulių diena. 
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Mokslo premijų laureatai — humanitarai ir istorikai. Iš kairės: Antanas Baliulis, Henrikas Zabulis, 
po savo vyro Egidijaus Hanionio mirt ies laureato diplomą ir premiją priėmusi žmona Rūta Banio
nienė, Artūras Dubonis, Romualdas Firkovičius. Grupei dar priklauso Darius Antanavičius. 

Nuotr. Virginijos Valuckienės 

Reikšmingiausi Lietuvos 
• 

mokslininkų darbai 
ALGIMANTAS A NAUJOKAITIS 

Kasmet Lietuvos Mokslų 
komitetas skiria pačias svar
biausias premijas už reikš
mingiausius mokslinius dar
bus. Vyriausybės rūpesčiu, 
šiemet šios premijos (už kiek
vieną premijuotą darbą) pa
didintos iki 40,000 litų ir šia 
suma jau prilygsta Valsty
binėms kultūros ir meno pre
mijoms. 

Lietuvos Nepriklausomy
bės atkūrimo dienos — Kovo 
11-sios išvakarėse Mokslų 
akademijos salėje premjeras 
Gediminas Vagnorius iškil
mingoje aplinkoje laureatų 
diplomus ir premijas įteikė 26 
labiausiai nusipelniusiems 
Lietuvos mokslininkams už 
reikšmingiausius, pačius svar
biausius mokslo darbus ir iš
radimus, įžanginėje kalboje 
Mokslų akademijos preziden
tas, akademikas Benediktas 
Juodka pasakė, kad, nors 
moksliniams darbams ir ty
rinėjimams valstybė da r ski
ria nepakankamai lėšų, 
mokslo dirvonai dar ar iami at
šipusiais plūgais, tačiau tiek 
technikos, tiek matematikos, 
fizikos, agrarinių, humani tar i 
nių mokslų srityje matomi 
dideli, įdomūs pasiekimai. 

Įteikiant premijas, akademi
kas profesorius Algirdas Gai
žutis apibūdino humani tar i 
nių, istorijos mokslų darbus ir 
jų autorių nuopelnus. 

Mokslo premija paskir ta Lie
tuvos Metrikos parengėjų gru
pei — daktarams Algirdui-
Antanui Baiiuliui, Egidijui 
Banioniui (po mirties), Ar
tūrui Duboniui, Romualdui 
Firkovičiui ir asistentui Da
riui Antanavičiui. Apibūdin
damas jų kruopštų, reikš
mingą Lietuvos Metrikos pa
rengimo darbą, akademikas 
A. Gaižutis pažymėjo, kad ca
rinė Rusija, norėdama, kad 
Lietuvos vardas būtų ištr intas 
iš atminties, sumaišytas su 
žeme, pirmiausiai sugriovė 
valdovų rūmus ir pagrobė Lie
tuvos Metriką — Lietuvos Di
džiosios Kunigaikštystės kan
celiarijos archyvą — iš viso 
apie 600 mūsų istorijai nepa
prastai svarbių faliantų. J ie ir 
dabar negrąžinti, yra Mask
voje. Apdovanoti minėti istori
kai jau parengė penkias Lietu
vos Metrikos knygas (1993-
1997 m. jos išleistos Vilniuje, 
Mokslo ir enciklopedijų leidyk
loje). Jose gausu dokumen
tinės medžiagos — tai Lietu
vos valstybės sutartys ir dip
lomatinis susirašinėjimas su 
Krymo chanatu, Livonija, 
Maskva. Lenkija, Moldavija ir 

kitais kraštais, privilegijų su
teikimas bajorams, miestie
čiams, žemės ir valstiečių do
vanojimo aktai, muitinių paja
mos, išmokos, kunigaikščio 
teismai, bylos, pasiuntinių do
kumentai , sąrašai maskvėnų, 
patekusių į nelaisvę ir ieško
mų Lietuvos kalėjimuose, pa
sienio tvirtovių ginklų inven
torius, kariuomenės žygia
vimo keliai ir nuostatai , pilių 
apsaugos ir kiti dokumentai. 

Lietuvos Metrika t ampa ak
tual iu mokslo šaltiniu tik 
būdama prikelta an t ram gyve
nimui, o šiaip ji tė ra prieina
ma tik nedidelei saujelei isto
rikų. Minėti Lietuvos istorijos 
instituto darbuotojai suteikia 
ja i , vaizdžiai tar iant , antrąjį 
kvėpavimą. Šios penkios kny
gos — daugiau nei 10-ies metų 
darbas , labai svarbus nagri
nėjant LDK politinę ir ūkinę 
istoriją, valstybės gynimą, at
skirų asmenų biografijas, 
miestiečių teisinę padėtį ir kt. 
Šitie dokumentai tur i neįkai
nojamą vertę. Jų dėka darosi 
suprantamesnė viso didelio re
giono — nuo Skandinavijos 
iki Užvolgio, nuo Vokietijos iki 
Krymo — XV-XVI amžių isto
rija. 

Leidinių parengėjai atliko 
kruopščią dokumentų archeo-
grafinę ir dalykinę analizę, iš
šifravo neaiškias teksto dalis, 
pateikė dokumentų įvardiji
mą, paruošė jų komentarus, 
dalykines geografines rody
kles, priedus. Be to. kiekvie
nas paskelbė a tskirus straips
nius moksliniuose žurnaluose 
ir knygose. Tokiam darbui at
likti reikia aukštos profesinės 
kultūros. Taip darosi mums 
prieinamesnis senosios Lietu
vos valstybės archyvas. Tenka 
tik apgailestauti, kad vienas 
iš talentingiausių istorikų ir 
archyvų žinovų Egidijus Ba
nionis jau nesulaukė šios gra
žios akimirkos. 

Premija taip pat paskirta 
Vilniaus universiteto profeso
riui Henrikui Zabuliui, tęsė 
akademikas A. Gaižutis. H. 
Zabulis gerai žinomas ne tik 
Lietuvoje kaip žymus lotynis
tas , klasikinės filologijos geras 
žinovas ir vertėjas. Profeso
rius nusipelnė premijos už an
tikinės retorikos ir estetikos 
paminklo, tiksliau, šedevro 
Pseudo Longino Apie pa
kylėtumą vertimą į lietuvių 
kalbą, lydimą išsamios kelių 
šimtų mašinraščio studijos: 
Knygelė apie pakylėtumą 
kažkada Longinui priskirta 
(Leidykla Aidai, 1997 me
tai). Aišku, reikalo esmė 
čia glūdi ne vertime, nors 

tronų atšalimo reiškinys kaiti
nančiame elektriniame lauke, 
ištirti infroraudonosios spin-
duliuotės ir nevienalyčių pus
laidininkių darinių sąveikos 
dėsningumai, sukurtos naujos 
fizikinių procesų matavimo 
metodikos. 

Daugiau kaip 20 metų Teo
rinės fizikos ir astronomijos 
instituto dabartinis direkto
rius prof. Zenonas Rokas Rud-
zikas tyrinėjo teorinę dau-
giaelektroninių atomų ir jonų 
spektroskopiją. Šiuose premiją 
pelniusiuose jo darbuose plė
tojama atomų ir jonų energijos 
spektrų bei elektronų šuolių 
teorija, atsižvelgiant į reliaty
vistinius efektus ir simetrijos 
savybes. Apibūdinęs kitus šio 
mokslinio darbo bruožus, pro
fesorius H. Pragarauskas pri
dūrė, kad prof. Z. Rudziko 
teoriniai rezultatai j au pritai
kyti astrofizikoje, plazmos fizi
koje, lazerinėje spektroskopi
joje. 

Matematikos mokslų srityje 
premija pažymėtas Vilniaus 
universiteto ir Matematikos bei 
Informatikos instituto moksli
ninkų dr. Vidmanto Bentkaus, 
prof. Vygando Paulausko ir 
prof. Alfredo Račkausko darbų 

meistriškai išversti klasikus ciklas, skirtas garsaus lenkų 
irgi reikia turėti ir gerą galvą, matematiko, vieno iš šiuolai-

Zanavykų bendrijos veikla 
Prieš dešimt metų susikūrė 

Vilniuje gyvenančių šakiečių 
kultūrinis sambūris — Zana
vykų bendrija, jungianti be
veik pusantro šimto narių. Ta 
proga įvyko bendrijos susirin
kimas, apžvelgęs savo dešimt
mečio veiklą, numatęs, kaip 
bus organizuojami šių metų 
liepos 2 - 4 d. Šakių 400-ųjų 
metinių renginiai. 

Bendrijos pirmininkas, lite
ratūros ir kultūros tyrinėtojas 
Albinas Vaičiūnas, kiti kalbė
jusieji sakė, kad bendrija daug 
nuveikė, padėdama savo gim
tajam Šakių rajonui pagyvinti 
kultūrinį gyvenimą, puoselė
jant ir saugant nuo svetimy
bių savo gimtąją kalbą bei tar
mę. 

— Sostinės Zanavykų bend
rijos, jos pirmininko Vaičiūno 
didelės veiklos dėka mūsų ra
jonas tapo šviesesnis, kultū-
ringesnis, — kalbėjo Šakių ra
jono savivaldybės kultūros 
skyriaus vedėja Augenija Kas-
parevičienė. 

Zanavykų bendrija tęsia 
nuo Sintautų kilusio žymaus 

ir meninį skonį, ir talentą. 
Šioje studijoje profesorius H. 
Zabulis iškėlė naują auto
rystės versiją, leidžiančią šio 
veikalo parašymo datą atkelti 
iš III amžiaus po Kristaus į I 
a. prieš Kristų. Tam reikalui 
profesorius pasitelkė platų li
teratūrinį kontekstą: Horaci
jaus, Cicerono, Halikarnasie-
čio ir atliko išsamią veikalo 
stiliaus, citatų, kategorijų, tei
ginių analizę. Visa tai leido 
profesoriui H. Zabuliui pada
ryti išvadą, jog šio veikalo au
torius galėjo būti Gnėjus Pom-
pėjus Geminas, Horacijaus am
žininkas, Platono šalininkas, 
graikiškosios kultūros Romoje 
propaguotojas. Šioje studijoje 
įdomiai svarstoma apie grai
kiškosios lotyniškosios kultū
ros įtaką ir jos recepciją Vil
niaus universiteto istorijoje. 

Taigi čia mes turime rei
kalą su svaria, reikšminga 
moksline hipoteze, sakė A. 
Gaižutis. Klasikinėje filologi
joje, kur atrodo daug kas se
niai ištyrinėta, sunku tarti 
naują, drąsų žodį. Vis dėlto 
galima. Profesorius H. Zabulis 
savo hipotezę išdėstė soli
džiuose klasikinės filologijos 
žinovų kongresuose ir konfe
rencijose, jo publikacijos susi
laukė rimto pritarimo kaip ge
rai motyvuotos ir gerai pa
grindžiančios autoriaus pa
grindinę idėją. Aišku, niekas 
negali įteikti sertifikato už 
tokį atradimą klasikinės filo
logijos srityje, tačiau ir be to 
sertifikato galima apsieiti. 
Mat tokias mokslines hipote
zes patvirtina patys vienos ar 
kitos mokslo srities žinovai, 
jos yra konvencijos dalykas. 
Šiuo atžvilgiu profesoriaus H. 
Zabulio nuopelnai mokslui ne
abejotini. 

Premijuotus darbus mate
matikos, fizikos, agrarinių 
mokslų srityse apžvelgė profe
sorius H. Pragarauskas. Jis 
pranešė, kad fizikos mokslų 
srityje premija paskirta Pus
laidininkių fizikos instituto 
mokslininkams prof. Steponui 
Ašmontui, dr. Jonui Gradaus-
kui, dr. Algirdui Sužiedėliui, 
dr. Edmundui Širmuliui ir dr. 
Gintarui Valiušiui už darbų 
ciklą Mikrobangų ir infrorau
donosios spinduliuotės sąvei-

kinės funkcionalinės analizės 
kūrėjų Stefan'o Banach'o er
dvių skirstinių asimptotinei 
(neribotai artėjančiai) anali
zei. Šių mokslininkų darbų 
ciklo rezultatai, pasak prof. H. 
Pragarausko, vertintini kaip 
svarbus indėlis į pasaulinį 
mokslą tikimybių teorijos 
asimptotinių metodų srityje, 
neabejotinai sustiprinęs Vil
niaus tikimybių teorijos mo
kyklos prestižą. 

Agrarinių (žemės ūkio) 
mokslų srityje premija paskir
ta Lietuvos Sodininkystės 
ir daržininkystės instituto 
mokslininkams daktarams Vid
mantui Staniui, Algirdui Lu
koševičiui, Aldonai-Onai Mise-
vičiūtei, Tadeušui Šikšnianui 
ir Bronislovui Gelvonauskiui 
už sodo augalų genetinius ir 
selekcinius tyrimus. Pasak H. 
Pragarausko-, šie mokslininkai 
bemaž 50 metų dirbo, kol 
išvedė ištvermingas šalčiams, 
ligoms, kenkėjams vaisių ir 
uogų veisles. Praktinis šio ilgo 
ir kruopštaus darbo rezultatas 
— net 37 braškių, juodųjų ser
bentų, vyšnių, trešnių, slyvų, 
kriaušių ir obelų veislės. Vie
nas iš šios grupės selekci
ninkų dr. B. Gelvonauskis po 
apdovanojimų įteikimo man 
davė paragauti jo išvestų 
„Aldo", jštario" veiklių obuo
lių. Seniai nebuvau valgęs to
kio malonaus, švelnaus sal-
džiarūgščio skonio obuolių. O 
kokia nuostabi trauktinė „Vy-
tėnų žvaigždės", pagaminta iš 
dr. A. Lukoševičiaus išvestų 
čerešnių! Pagalvojau, kad gal 
padarytų neblogą verslą mūsų 
išeivijos verslininkai, tuos 
lietuviškus obuolius, čerešnių 
trauktinę pasiūlę JAV preky
bos firmoms. 

įteikiant mokslo premijas, 
Mokslų akademijos Technikos 
mokslų sekcijos vadovas R. 
Bansevičius pasakė, kad, ne
paisant dabartinės Lietuvos 
pramonės nuosmukio, moksli
ninko statuso sumenkėjimo, 
mokslo menko finansavimo, 
dabartiniai technologijos moks
lai nežlugo, o kai kuriose sri
tyse netgi vystosi geriau, akty
viau, negu sovietiniais laikais 
Tą patvirtina akademiko Jo
no Mockaus premijuotas dar
bų ciklas Inžineriniai globali 

daug automatizuoto projekta
vimo bei eksperimentų plana
vimo uždavinių. 

Kitas premijuotas technikos 
mokslų darbų ciklas — Turbo-
lentinio (skysčio arba dujų 
netvarkingas, sūkuringas ju
dėjimas) šilumos pernešimo, 
hidrodinamikos ir sriauto su
keltų vibracijų energetiniuose 
įrenginiuose dėsningumų tyri
mas, atliktas jau nepriklauso
moje Lietuvoje. Jo autoriai — 
mokslo premijų laureatai —:-
akademikas Algirdas Žukaus
kas (jau miręs), profesoriai 
Vladislovas Katinas, Antanas 
Pedišius ir Anupras Slan-
čiauskas. Pasak R. Banse-
vičiaus, tai didelės apimties 
mokslinis darbas , susietas su 
sudėtingų šilumos pernešimo 
reiškinių tyrimu ir jų pritaiky
mu praktikoje. Šio darbo esmę 
sudaro naujų fizikinių dės
ningumų nustatymas, išsa
mus tyrimas ir analizė su
dėtinguose turbolentiniuose 
tekėjimuose bei energetiniuo
se įrenginiuose. 

Už monografiją — vadovėlį, 
o taip pat normatyvinius do
kumentus Statybinė šilumos 
technika Mokslo premija 
įteikta prof. Vytautui Stanke
vičiui. Jo monografijoje ap
rašyti autoriaus ištirti masės 
mainų statybinėse medžiagose 
dėsningumai. Tai sudaro gali
mybes gaminti ilgaamžiškes-
nes statybines medžiagas ir 
kurti geresnes statybines kon
strukcijas. 

kalbininko Juozo Pikčilingio 
sumanymu ir raginimu Šakių 
rajone pradėtas rengti gimto
sios kalbos dienas. Per de
šimtmetį jų surengta apie tris
dešimt. Pasikvietus kalbinin
kus, įvairiose Šakių rajono 
vietose aiškinami kalbos daly
kai, prisimenami Kubilėliuose 
gimusio mūsų bendrinės kal
bos ir gramatikos normintojo 
Jono Jablonskio darbai. Tur
būt tų dienų poveikyje ir šian
dien Šakių rajono kaimuose 
malonu girdėti dainingą, gry
ną, svetimybių neužterštą, su
valkietišką kalbą. Beje, pats 
pirmininkas A. Vaičiūnas ne
patenkintas, kad prigijo toks 
pavadinimas — Zanavykų 
bendrija. A. Vaičiūno nuomo
ne, žodžiai Zanavykas, Žana-
vykija — tai lenkiško žargo-
nizmo pasekmė. Esą, lenkų 
įtakoje už Novos upelio esantį 
Šakių kraštą seniau imta va
dinti lenkiškai — za Novoj (už 
Novos). Pasak A. Vaičiūno, tą 
kraštą, Šakių rajoną, derėtų 
vadinti grynai lietuviškai — 
Šakių arba Novos, Jotijos 
kraštu, o nevartoti žodžio z a 
navykas". 

Taigi Šakiečių bendrija 
daug nuveikė, palaikydama, 
gaivindama ne tik gryną su
valkietišką kalbą, bet ir so
vietmečiu užmirštų arba už
draustų minėti iš šio krašto 
kilusių kultūros žmonių atmi
nimą. Sutvarkytos, įamžintos 
su Lietuvos himno autoriumi 
Vincu Kudirka, kunigo ir švie
tėjo Tatarės, poeto Prano Vai
čaičio, nuo Ilguvos kilusios 
dainininkės Beatričės Grince-
vičiūtės, knygnešių gimtinės, 
su kitais kultūrininkais susi
jusios vietovės. Buvusio Ilgu
vos parapijos klebono Jono 
Vyšniausko atminimo įamži
nimui, Ilguvos bažnyčios 200 
metų jubiliejaus proga bendri
jos pastangomis buvo pastaty
tas paminklinis kompleksas, o 
šakiečių tremtinių ir partiza
nų atminimui — paminklas 
Gerdžiūnuose, kur bolševikai 
suvarydavo Sibiro tremtin pa
smerktus šio krašto žmones. 

Ryški bendrijos veiklos sritis 
— išeivijoje atsidūrusių Šakių 
krašto rašytojų, muzikų, kitų 
kultūrininkų atminimas ir pa
gerbimas. Bendrijos ir jos pir
mininko A. Vaičiūno iniciaty
va buvo surengti Antano Vai
čiulaičio, Gražinos Tulauskai-
tės, kompozitoriaus Vinco Ma-
maičio atminimo vakarai, gim
tinėje — Eiciūnų krašte per
laidoti poeto Prano Lemperto 
palaikai, išleista ne viena jo 
poezijos knyga. 

O kiek leidinių parengta ir 
išleista apie Šakių kraštą ir 

Lietuviu liaudies menas. 

kitus žymesnius jo žmones! 
Aprašytas arba aprašomas ko
ne kiekvienas Šakių rajono 
miestelis, seniūnija. Vien A. 
Vaičiūnas parašė ir išleido 
apie 40 nedidelių, bet vertingų 
lankstinukų, brošiūrų apie 
įžymius šakių krašto žmones, 
kultūros paminklus, apie 
Kriūkų, Ilguvos, kitų vietovių 
istorinę praeitį. 

Dabar bendrija, kartu su ra
jono savivaldybe, rengiasi pa
minėti Šakių 400 metų jubi
liejų. Tris pirmąsias liepos 
mėnesio dienas tęsis įvairūs ir 
įdomūs renginiai — konferen
cija apie šio krašto praeitį, da
bartį ir ateitį, susitikirnalMr 
pobūviai su įdomiais Šakių ra
jono ir išeivijos žmonėmis, kai
miškos muzikos koncertai, 
ekskursijos po rajoną. Bus ne 
tik po visą Lietuvą, bet įvai
riose šalyse, rSėivijdjė"- 'atsi
dūrusių šakiečių sueiga. Ta 
proga Šakiečių (Zanavykų) 
bendrijos valdyba labai norėtų 
pasikviesti, užmegzti ryšius 
su Čikagoje veikiančios Suval
kiečių draugijos narisflš a r t a 
atstovais. 

— Kai artėjo frontas, grėsė 
pražūtinga sovietinė okupaci
ja, į Vakarus pasitraukė ypač 
daug šiame pasienio rajdne 
gyvenusių arba iš jo kilusių 
šviesuolių, inteligentų, su oku
pacija nenorėjusių susitaikyti 
šakiečių. Maloniai kviečiame 
visus atvykti į Šakių 400 metų 
jubiliejaus renginius. Stengsi
mės gerai priimti, apgyven
dinti, pasirūpinti mielais sve
čiais iš užjūrio, — kalbėjo 
Šakių rajono meras Rimantas 
Vensas. 

Jis prašė įrašyti jo faksą — 
8-247-52472, kuriuo pageidau
jantys apgyvendinimo ir kito
kių paslaugų, gali iš anksto į 
jį kreiptis. 

Alg imantas A Naujokai t i s 

ka su puslaidininkiais. Šiuose nio optimizavimo metodai. 
darbuose tiriamos puslaidi
ninkinės stuktūros, veikiamos 
stipriais elektriniais laukais, 
aiškinami nepusiausvyriųjų 
krūvininkų sąlygoti fizikiniai 
reiškiniai. Šiame darbe taip 
pat atrastas ir ištirtas elek-

Šiame darbe J- Mockus iš
vystė Bayes globalinio opti
mizavimo metodus, pateikė jų 
matematinį pagrindimą, su
kūrė skaitmeninius optimiza
vimo algoritmus ir progra
mines priemones, išsprendė 

Lietuvos Dailės muziejaus ansamblis „Kanklės" atvyksta gastrolių i JAV. Koncertai vyks: Waterbu-
ry — balandžio 16 d., New Haven — 04.17 d., New York — 04.18 d„ Putnam — 04.21 d., Kearny, NJ — 
04.23 d., Philadelphia — 04.24-25 d.. Wahington, DC — 04.M d., Baltimore — 04.30 d., Detroit — 05.02 
d., Lemont — 05.07 d., Chicago — 05.08 d. Ansamblio repertuaras yra ispOdingas lietuviu muzikos 
spektras: nuo seniausiu laiku iki siu dienu. 
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Leidiniai 
NEIŠBLĖSTANTYS ŽIBURIAI 

Tai ketvirta Lado Tulabos 
knyga, kuri yra lyg papildy
mas ar apvainikavimas jo tri
jų tomų Nuo Dusios iki Ti
berio atsiminimų. Šioje kny
goje aprašomieji yra tik dvasi
ninkai. Aprašomi: popiežiai, 
kardinolai, arkivyskupai, vys
kupai, prelatai, kunigai. 

Savo atsiminimuose Ladas 
Tulaba mini daug pavardžių. 
Mini civilius ir dvasiškius, 
kairiuosius ir dešiniuosius, ei
linius ir profesionalus. Šioje 
knygoje minimų asmenų pasi
rinkimo motyvai yra nusipel-
nijimas arba dideli darbai lie
tuvių tautai, Lietuvos valsty
bei, Bažnyčiai ir, kaip auto
rius sako, brangus asmenys 
jam pačiam ir labai reikšmin
gi jo gyvenime. 

Lado Tulabos knygoje Neiš-
blėstantys žiburiai sutinkami: 

popiežiai — Pijus XI, Pijus 
XII, Jonas XXII, Paulius VI, 
Jonas Paulius I, Jonas Pau
lius II; 

kardinolai — Pizziuo Piu-
seppe, Samore Antonio, Vin
centas Sladkevičiuj 

arkivyskupai — Jurgis Ma
tulaitis, Juozas Skvireckas, 
Mečislovas Reinys, Julijonas 
Steponavičius; 

vyskupai — Antanas Karo
sas, Vincentas Brizgys, Vin
centas Padolskis; 

prelatai ir kunigai — Myko
las Krupavičius, Liudvikas 
Mendelis, Juozas Laukaitis... 

Aprašomieji asmenys yra di
deli intelektualai, platus vi
suomenininkai, gilus dvasios 
vadovai. Tokius asmenis apra
šyti ir charakterizuoti labai 
sunku. Civilis jų aprašyti ne
gali, nes juos suprasti ir ap
rašyti gali tik kitas dvasinin
kas, toks pat eruditas, kaip ir 
aprašomieji. Aš esu tikras, 
kad, jei bent vienas aprašo
mųjų būtų gyvas ir rašytų 
apie „neišblėstančius žibu
rius", tai jų sąraše botų ir La
das Tulaba. Ir jis botų vienas 
pirmųjų. 

Autorius įvade rašo, kad 
ateityje apie šituos asmenis 
bus (ar jau yra) parašyti dideli 
veikalai ir jų darbai bus įver
tinti. O jis čia ateities kartoms 
paduoda tik trupinius. Tiesa, 
apie arkivysk. M. Reinį yra 
kun. J. Šalčiaus parašyta ir 
redaguota monografija. Joje L. 
Tulaba randa netikslumų. L. 
Tulaba mano, kad ateityje ar
kivysk. M. Reinys bus kanki
nių šventųjų sąraše. 

Apie prelatą M. Krupavičių 
yra gana plati ir gera mono
grafija, parašyta Petro Mal-
deikio. Aš šitas monografijas 
esu skaitės, bet Lado Tulabos 
knygoje NeišbUstantys žibu
riai apie tuos asmenis pateik
tus .trupinius" mielai perskai
čiau. Man buvo jie nauji, labai 
įdomus ir naudingi. Knygoje 
yra daug įdomių faktų ir isto
rinės medžiagos. Rašydamas 
apie popiežius, autorius pla
čiau aprašo Lietuvos valdžių 

nesusipratimus su Vatikanu 
(bažnytinius provincijos rei
kalus Vilniaus krašte). 

Rašydamas apie Joną Pau
lių II — dabartinį popiežių (50 
psl.), rašo: „Aš asmeniškai tu
rėjau progos sutikti ir pažinti 
kard. K Wojtylą Romoje sve
čiuose pas tėvus marijonus. 
Buvo kalbus. Pilnas humoro. 
Iškilo kalba apie jo lietuvišką 
kilmę. Atsakė: 'O kada aš tai 
neigiau?!'" 

Toliau šią popiežiaus simpa
tiją ir palankumą Lietuvai jis 
pamini, rašydamas apie pasi
ruošimą 600 metų jubiliejui 
nuo krikščionybės įvedimo 
Lietuvoje ir jubiliejaus pami
nėjimą. Atrodo, kad Vatikano 
ir kolegijos archyvai Lietuvos 
istorikams, rašytojams ir ty
rinėtojams bus labai įdomūs. 

Lado Tulabos knyga Neiš-
blėstantys žiburiai yra labai 
įdomi. Aprašomieji asmenys 
yra tikrai labai didelės asme
nybės. Lietuvos istorikams ir 
visuomenininkams ta knyga 
bus vertinga. Istorikai ar vi
suomenininkai, kurie norės 
aprašyti Lietuvių tautos išsi
laikymą, kultūrą ir valstybin
gumo sampratą, turės atkreip
ti dėmesį į kunigo reikšmę lie
tuvių tautai. Buvo manoma, 
kad kunigo veikla ir reikšmė 
lietuvių tautai išryškės, mi
nint 600 metų jubiliejų nuo 
lietuvių tautos apsikrikštiji-
mo. Bet, deja, tai neįvyko. Bet 
čia yra labai svarbi bei įdomi 
problema ir, reikia manyti, 
kad atsiras rimtas istorikas ir 
ja susidomės. O istorikui vys
kupų ir kunigų aprašymai bus 
labai svarbūs. 

Plačiau aprašomi arkivysk. 
J. Skvireckas ir vysk. V. Briz
gys. Jie abu lietuvių tautai, 
Lietuvos valstybei ir Bažny
čiai, yra daug davę ir labai 
reikšmingi. Kaip mokslinin
kas ir Šv. Rašto vertėjas į lie
tuvių kalbą, aprašomas vysk. 
V. Brizgys. Tarp kitų jo darbų 
minimas ir jo įnašas, kaip 
Vatikano II susirinkimo orga
nizatoriaus bei dalyvio. Jis su
organizavo raštą (su daugiau 
kaip 400 vyskupų parašų) po
piežiui, kuriame prašoma, kad 
Sv. Tėvas viešai pasmerktų 
komunizmą ir komunistinę 
veiklą Lietuvoje. Bet tas raš
tas popiežiaus nepasiekė. Bu
vo kažkieno sutrukdyta. Tuo
met vysk. V. Brizgys vienas 
parašė tuo pačiu tikslu raštą. 
Bet ir tas raštas „kažkieno" 
buvo sutrukdytas. Pasirodo, 
„kažkokio" elemento yra ne tik 
įvairių valstybių sostinėse, bet 
net ir Vatikane. 

Istorikas, politikas, visuo
menininkas, kultūrininkas ar 
dvasininkas, kuris susidomės 
lietuvių tautos atitinkamomis 
problemomis ir rašys tomis 
temomis darbus, prelato Lado 
Tulabos knygos Nuo Dusios 
iki Tiberio, o ypač paskutinis 
tomas NeišbUstantys žiburiai 

*% 
LADAS T U L A S A 

NUO DUSIOS 
IKI TIBERIO 
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darbo srities specialistu. 
Kunigas-psichologas teigia, 

kad „tikėjimas turi kūrybinę 
galią. Galią viršyti save. Būti 
apdovanotam gėriu ir juo ap
dovanoti kitus. Galią su 
Esančiuoju kurti save ir pa
siekti brandos viršūnę". 

Šios knygos ir visos serijos 
leidėjas yra Katalikų teologi
jos fakultetas Vytauto Di
džiojo universitete Kaune. 
Spaudai paruošė Lietuvos ka
techetikos centro leidykla. 
Redaktorė Albina Pribušaus-
kaitė. Viršelis dail. Algės 
Varnaitės. Knyga gaunama 
Drauge. 

Kęstutis A. Trimakas, r ikio t 
bręsti. II. Egzistencinio apsispren
dimo psichologija. Katalikų teologi
jos fakultetas Vytauto Didžiojo uni
versitete. Išleido Lietuvos Kateche
tikos centro leidykla. Kaunas, 
1998. 

Prelatas Ladas Tulaba Vytauto Maželio nuotrauka 

TIKĖJIMAS BRANDINA ŽMOGŲ 

Kęstutis A. Trimakas, kuni
gas ir psichologas, įgijo filoso
fijos magistro, teologijos licen
ciato ir psichologijos daktaro 
laipsnį, profesoriavo Lojolos 
universiteto psichiatrijos fa
kultete Čikagoje, JAV. Kas
met atvyksta dėstyti Vytauto 
Didžiojo universitete Kaune ir 
kitose aukštosiose mokyklose 
Lietuvoje. Tikint bręsti. II. Eg
zistencinio apsisprendimo psi
chologija yra kun. dr. Kęstučio 
A. Trimako trečioji studija re
ligijos psichologijos knygų se
rijoje. Prieš šią buvo iš
spausdinta Žmogaus aukš
čiausi skrydžiai. Religinių, iš
gyvenimų psichologija 1996 
metais ir Asmenybės raida 
gyvenime. I. Egzistencinio ap
sisprendimo psichologija 1997 
metais. 

1999 m. sausio mėnesį Lie
tuvoje buvo išspausdinta nau
ja kun. dr. Kęstučio Trimako 
knyga Tikint bręsti: II. Egzis
tencinio apsisprendimo psi
chologija. Tai trečioji religijos 
psichologijos knygų serijoje. 

Autorius knygoje gvildena 
esminį žmogaus klausimą: ko
dėl ir kaip vieni žmonės tiki 
Dievą, o kiti — ne; kaip ir 
kodėl vieni abejoja, o dar kiti 
visiškai netiki ar net kovoja 
prieš Jį. Kokios yra priežas
tys, kad vienų tikėjimas labai 
paviršutiniškas, kitų — są
moningas, o trečių — didvy
riškas? Tikėjimas juk motiną 
Teresę Kalkutoje įkvėpė pasi
šventusiai tarnauti vargšams, 
o kun. Juozą Zdebskį — net 
baisių persekiojimų metu — 
drąsiai išpažinti Dievą ir taip 
sustiprinti kitus. 

Pagrindinis atsakymas glūdi 
supratime, kad. augant tik
ram tikėjimui, bręsta pats 
žmogus. Lemiamą reikšmę čia 
turi: 1. žmogaus išgyvenimai. 
2. teisingas žvilgsnis į Dievą ir 
3. pokalbiu su Dievu įgytas 
pašaukimas. 

Psichologų įžvalgomis ir gy
vais žmonių pavyzdžiais iš
ryškinamos žmogų brandinan
čio tikėjimo savybės. 

Pirma, paties žmogaus pa
tirtis turi pagrįsti ir remti jo 

bus labai svarbi istorinė me
džiaga. Pagarba ir padėka 
prelatui Ladui Tulabai už jo 
labai įdomius ir vertingus dar
bus. Labai svarbu, kad jų kuo 
daugiau patektų į Lietuvą. 

Dr. Juozą* Meškauskas 

tikėjimą. Tai įvyksta per jo 
išgyvenimus, pavyzdžiui, at
pažįstant, kad dieviškoji Ap
vaizda veikia jo gyvenime. 

Antra, Dievas turi būti suvo
kiamas kaip Esantysis, as
meninis, artimas, rūpestingas, 
mylintis, branginantis patį 
žmogų, kitus ir visatą. Tik 
toks teigiamas ir teisingas su
vokimas įkvepia žmogų būti 
Dievui atviram, iš Dievo 
priimtu gėriu dalintis su ki
tais. Tikra religija yra visada 
altruistinė. 

Autorius rašo: „Juo labiau 
tikintysis subręsta, tuo labiau, 
tikėjimo nušviestas, jis įžvel
gia savo pasirinktos ar jam 
nurodytos vertybės žmonėms 
brangumą. Dei to jis dar la
biau pasišvenčia ir, siekdamas 
brangios vertybės kitiems, 
pats tampa ta brangia ver
tybe: Jonas Bosko — Apvaiz
dos rūpesčiu jaunuoliams, 
John Bunyan — Dievo malone 
maldininko apdaru, Mahatma 
Gandhi — vaikščiojančia tei
sybės jėga, Chiara Lubich — 
žmonių vienyh 9 dvasia". 

Trečia, šioje studijoje yra 
ypač išryškinamas pokalbio su 
Dievu vaidmuo ir pe r jį suvo
kiamas žmogaus pašaukimas. 
Neužtenka maidos, bet reika
lingas pokalbi- tai yra — abi
pusė kalba: D,f>vas kalba žo
džiais ir įvykiais; žmogus turi 
būti atviras tokią dievo kalbą 
suprasti ir atsiliepti dvasi
niais jausmais dėkingumu, 
pasiryžimais, apsisprendimu. 

Tokiu, visą gyvenimą besitę
siančiu pokalbiu žmogus pa
stebi Dievo, savo Kūrėjo, nuro
domą kryptį. Ta kryptis ryš
kėja, kaip jo pašaukimas būti 
tėvu ar motina, visuomeninku 
žmonių gerovei, profesijos ar 

KNYGĄ ILIUSTRAVO 
VAIKAI 

Visas būrys Vilniaus M. K 
Čiurlionio menų gimnazijos 
septintų ir aštuntų klasių mo
kinių akvareliniais dažais 
iliustravo rašytojo Petro Šat-
kaus nuotykių knygą Užkeikti 
pasauliai. Jos herojus Peliu
kas trokšta mokslo ir pradeda 
kelionę po žinių pasaulį, patir
damas įvairių kliūčių ir pa
vojų, patekdamas net į tamsos 
karalystę. 

Vaikus konsultavo gimnazi
jos dailės mokytojai. Atren
kant iliustracijas, dalyvavo ir 
knygos autorius. 

3,000 egzempliorių tiražu 
Spindulio leidykloje išleista 
nuotykių knyga knygynuose 
nepardavinėjama. Ji bus ne
mokamai išdalinta vaikų na
mams, sergančių, neįgalių vai
kų internatams. 

NAUJAS POLITOLOGIJOS 
NUMERIS 

Politologija, 1998 m., Nr. 2 
(12). Leidžia Vilniaus universi
teto Tarptautinių santykių ir 
politikos mokslų institutas — 
Polibijaus fondas. Vyriausias 
redaktorius dr. Lauras Bieli
nis; redakcinę kolegiją dar su
daro: dr. Ričardas Bauginąs, 
dr. Algimantas Jankauskas, 
dr. Egidijus Kūris, dr. Vaidu
tis Laurėnas, dr. Raimundas 
Lopata, dr. Zenonas Petraus
kas, dr. Stasys Stačiokas, dr. 
Gediminas Vitkus — visi iš 
Vilniaus universiteto. 

Tai įvairių straipsnių poli
tinėmis (Lietuvos vidaus ir 
užsienio) temomis, recenzijų 
ir kronikų rinkinys; knygos 
formato periodinis žurnalas, 
170 psl. Užsakymas #604, lei
dyklos adresas: Didlaukio g. 
47-205, Lt-3031, Kaunas. 

gimimo metinėms ir Lietuvos 
Laisvės kovos sąjūdžio 50-
mečiui. Iliustruota nuotrauko
mis, 510 psl.; pateikiamas la
bai išsamus vardynas, api
mantis net 20 knygos pus
lapių; yra santrauka anglų 
kalba; taip pat svarbūs prie
dai: J. Žemaičio raštai, laiškai, 
Lietuvos Laisvės kovos są
jūdžio dokumentai (kai kurie 
sukurti vieno Žemaičio, kiti — 
su bendraautoriais). 

Tai labai vertingas ir patiki
mas įnašas į Lietuvos parti
zanų kovų ir šios svarbiosios 
lietuvių tautos dalies istoriją. 
Kaip knygos autorė savo įvado 
pabaigoje rašo: „Todėl ši kny
ga — tai kukli padėka tūks
tančiams žuvusių partizanų 
už tai, kad mes turime iš ko 
semtis stiprybės. Bet kartu ją 
norėčiau skirti jau nepriklau
somoje Lietuvoje gimusiai kar
tai, vildamasi, kad laikas jai 
bus gailestingesnis". 

BE PRETENZIJŲ 

Romualdas Kisielius. Laiko 
randai: eilėraščiai. Vilnius, 
1999 m., 116 psl. dailininke 
Audronė Uzielaitė; tiražas 400 
egz.; išleido UAB „Pradai". " 

Autorius gyvena JAV-se — 
tai penktoji jo eilėraščių kny
ga. Eilėraščiai suskirstyti į 
šešis skyrius: Dievstulpių že
mė; Nulaužtos šakos; Saulė
lydžio ugnys; Dantračių dai
nos; Gamtos drobės; Žvilgs
niai per stiklinę akį. Pagrindi
niai motyvai: gamta, metų lai
kai, Lietuvos praeitis, gėris ir 
blogis žmogaus gyvenime— ' 

Eilėraščiai — be ypatingų 
pretenzijų, galima sakyti, „se
noviški", rimas tikslus, kir
čiavimas tobulas. Tokia poezi
ja labai tinka dainoms ir de
klamavimui. 
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ROMUALDAS KISIELIUS 
it • • . . 

PRISIKĖLIMO KRAUJAS 

Kai prisikėlęs Kristus 
žaizdotom kojom ėjo, 
viltis apgaubė širdis 
visų kurie tikėjo... 

Prie tuščio Kristaus kapo 
sargai pavargę snaudė, 
džiaugsmingas Aleliuja 
po visą žemę gaudė... 

Šv. Velykų rytas 
aušo šviesus ir naujas, 
lelijomis sužydo 
Prisikėlimo kraujas... 

> . . | l x M I* 

KELIONĖ 

Pavasariai žieduoti 
ir žmogaus, ir gamtos... 
Gyvenimas audringas 
ant žemės prigimtos... 

i! Visi mes nešam kryžių 
jį ant sulenktų pečių, 

mūs dienos pilnos norų, 
svajonių ir vilčių... 

Mes einam į rytojų 
su šypsenom veiduos, 
kol laikas mūs gyvybes 
šiai žemei atiduos... 

VĖJAS 

Vėjas apkabinęs medį 
glostė, glamonėjo, 
ir gali galvot ką nori, 
nesuprasi vėjo... 

Kartais ant šakos jis ilsis 
ir visai nutyla, 
kartais jis staiga pabunda 
ir į erdvę kyla... 

Taip ir nardo jis tarp me
džių, 

landžioja ir trankos, — 
Jo nematomos, stiklinės, 
iimtapirštės rankos... 

DAR KARTA APIE 
GARSŲJĮ PARTIZANĄ 

Nijolė Gaškaitė-Žemaitienė, 
Žuvusiųjų prezidentas. Jono 
Žemaičio biografija. Išleido 
Lietuvos Gyventojų genocido 
ir rezistencijos tyrimo centras, 
Vilnius, 1998 m. Knyga skiria
ma Jono Žemaičio 90-osioms 

PAVASARIS LIETUVOJE 

Pas mus vėl sugrįžo 
Pavasaris naujas. 
Sužydo ir gėlės, 
Ir žemė, ir kraujas... 

• 
Nukritusi saulė 
vėl ritas dirva, 
Pavasariu kvepia 
Visa Lietuva... 

Laukai vėl atbudo 
Miegoję giliai, 
Apklojo juos saulės 
Karšti spinduliai. 

Žiedai medum kvepia 
Žieduotoj šakoj, 
Ir čiulba vėl paukščiai 
Visoj Lietuvoj... 

Laiko randai, 1999 
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LOS ANGELES DRAMOS 
VIEŠNAGĖ ČIKAGOJE 

Teatro gastrolės — visada 
šventė. Tai švente žiūrovams, 
ieškantiems dvasios peno, ir 
aktoriams, ieškantiems savojo 
žiūrovo, be kurio bet koks 
kūrinys prarastų prasmę. 

Tik nelepina čikagiečių lie
tuviškasis teatras. Koncertai, 
parodos, paskaitos — net sun
ku visur suspėti, o štai teatro 
gastrolės — retas paukštis 
mūsų padangėje. Todėl taip ir 
apsidžiaugėme, sulaukę Los 
Angeles Dramos sambūrio. 
Laikas skrieja, viskas keičiasi, 
o šis vienetas sėkmingai gy
vuoja jau 45 metus, kasmet 
pradžiugindamas žiūrovus 
naujomis premjeromis. Tai 
įvairūs veikalai: rimti, senti
mentalūs, patriotiniai ir hu
moristiniai. Su gastrolėmis 
aplankyti beveik visi didesni 
lietuvių telkiniai Amerikoje ir 
Kanadoje. Viešėta Australijoje 
ir Lietuvoje. 

Keitėsi režisieriai, keitėsi 
aktoriai, o pats sambūris išli
ko. Tai didelis nuopelnas nese
niai amžinybėn iškeliavusio 
Vinco Dovydaičio bei jo di
džiausios pagalbininkes, da
bartinės šio sambūrio valdy
bos pirmininkės Emos Dovy
daitienės. Rodos, ką reiškia 
vieno žmogaus pastangos, o 
juk taip svarbu, kad atsirastų 
tas vienas žmogus, kuris gar
siai išsakytų idėją, įžvelgtų 
aplinkiniuose gal net jiems pa
tiems nežinomus talentus, su
burtų, padrąsintų, padėtų 
žengti tą pirmąjį žingsnį. 

Per paskutinius kelerius 
metus Los Angeles Dramos 
sambūris, vadovaujamas ta
lentingo režisieriaus Algiman
to Žemaitaičio, pastatė kelis 
rašytojo Kazio Sajos veikalus, 
tarp jų — Pasimatymas šalta
me vasarnamyje ir Savaitgalio 
romanas. Pastarąją komediją 
ir turėjome progos išvysti kovo 
14 d. Jaunimo centro scenoje. 

Pilna žiūrovų salė. Gęsta 
šviesos, suskamba muzika ir 
visi trumpam pamirštame Či
kagą, persikeliame į saulėtą 
žemaitiškąją Palangą, kurioje 
kunkuliuoja nerūpestingas gy
venimas, suvedantis bei išski
riantis žmones, pažadinantis 
aistras ir viltis, leidžiantis ati-
r rūkti nuo kasdienybės ir už-
s-miršti... 

Dviejų dalių komedijos liki
mas atiduotas \ prityrusių ak-
!.s-rių rankas. Tai Ramunė Vit
kienė, vaidinanti vasarnamio 
šeimininkę Kopūstelevičienę. 

Sigute Mikutaitytė-Miller (pa
nele Kristina), Rasa Urbanie-
nė (Magda, Vabalo žmona), 
Amandas Ragauskas (Rapolas 
Vabalas;, Haroldas Mockus, 
sukūręs ..Palangos Liūto", Le
onardo Liutkaus vaidmenį, ir 
Saulius Stančikas (daktaras 
Vikis). Savaitgalio romano tu
rinys aiškus jan iš paties 
spektaklio pavadinimo, tai — 
paprasčiausias, savaitgalį 
trunkantis, kurortinis roma
nas, kurio metu aktoriai meis
triškai išryškina komiškus 
savo veikėjų bruožus. Tradi
cinį trikampį sudaro išlepinta 
lengvabūdė gražuolė Magda, 
tviskantis asmeniniu žavesiu 
dabita Leonardas Liutkus, 
vienodai išradingai bei lengvai 
žarstantis komplimentus į 
kairę ir į dešinę visoms po
nioms, ir tuo pelnęs „Palangos 
Liūto"" vardą, ir pagaliau— są
žiningas, geraširdis, bet pa
prastas ir pilkas, kaip ir jo pa
vardė, vedžiojamas už nosies 
Magdos vyras Rapolas Vaba
las, nutikėtai savaitgaliui su 
dovanomis atvažiavęs aplan
kyti poilsiaujančios žmonos. 

Apgautojo vyro vaidmuo, ro
dos, toks apgailėtinas. Jau ir 
pati personažo pavardė skam
ba paniekinančiai, o Amando 
Ragausko sukurtas vaidmuo 
— centrinė spektaklio ašis. 
Pradžioje sukeliantis panieką, 
juoką, gailestį, aktoriaus per
sonažas palaipsniui išsikovoja 
žiūrovų simpatijas, spektaklio 
pabaigoje nustelbdamas tik
rai visomis vaivorykštės spal
vomis tviskantį, gyvą, ryškiai 
sukarikatūrintą jauno ak
toriaus Haroldo Mockaus su
kurtą moterų numylėtinį 
Liutkų. Antrojo veiksmo pa
baigoje abu vyrai apsikeičia 
padėtimis: lyg nupešiotas gai
dys apgailėtinu tampa susi
kompromitavęs „Palangos 
Liūtas"', o A. Ragausko hero
jus, nesėkmingai pabandęs iš
spręsti problemą pasikarda
mas, suvokia, kad gyvenimas 
yra daug brangesnis už gražią 
ir mylimą, bet tokią svetimą ir 
neištikimą žmoną. 

Spektaklis baigiasi, kaip ir 
priklauso komedijai. Aikštin
ga. Raišos Urban ienės gyvai 
suvaidinta, pikčiurna Magda 
susikrauna daiktus ir išlekia 
iš Palangos, nelydima nei Va
balo, nei staiga žmoną prisi
minusio Liutkaus, na. o Rapo
las Vabalas lieka atostogauti 
jos vietoje, ir kas žino. kokie 

Los Angeles Dramos sambūris Jaunimo centre, Čikagoje. Iš kairės: Saul ius Stančikas, Rasa Urba-
nienė, Ema Dovydaitienė, rež. Algimantas Žemaitaitis, Sigutė Mikutaitytė-Miller, Kamunė Vitkienė, 
Amandas Vabalas ir Haroldas Mockus. 

atradimai seka praradimus. 
Galbūt, prarasdamas žmoną, 
jis pagaliau atras save. 

Tikrai verta dėmesio Ramu
nės Vitkienės vaidyba. Jau 
nuo pirmos pasirodymo sce
noje minutes jos Kopūstelevi-
čiene patraukia žiūrovą. Gob
ši, tuščiagarbė, rėksminga ji 
iškart išsikariauja savo pa
dėtį scenoje. „Grafo Tiškevi
čiaus kaimynė", kaip patai
kaudamas ir taikydamas į jau
trią vasarnamio šeimininkės 
širdies vietą, ją vadina „Pa
langos Liūtas", sukurta ryš
kiai, žaismingai ir profesiona
liai. 

Puikiai savo vaidmenis at
lieka ir antrojo plano aktoriai: 
Sigutė Mikutaitytė-Miller ir 
jos partneris Saulius Stanči
kas. 

Spektaklio dekoracijos — 
santūrios, tarnaujančios vien 
pabrėžti veikėjų charakterius. 
Pirmajame veiksme, pakilus 
uždangai, scenos centre — 
šuns būda. Būtų būda kaip 
būda, jei joje nevasarotų pati 
vasarnamio šeimininkė, ne tik 
išnuomavusi kiekvieną gyve
namo namo kertelę, bet vėliau 
už penkis litus perleidus dar 
ir pusę būdos netikėtai atvy
kusiam Vabalui. 

Ačiū Los Angeles Dramos 
sambūrio aktoriams, režisie
riui Algimantui Žemaitaičiui 
ir sambūrio valdybai už taip 
maloniai praleistą sekmadie
nio popietę, už mums padova
notą šypseną ir už juoką. Ačiū 
„Margučio II" valdybai bei vi
siems prisidėjusiems, kad tu
rėtumėme galimybę susitikti 
su losangeliečiais. Ačiū paga
liau visiems atsilankiusiems, 
kurie ir amerikietiško gyveni
mo verpete nepamiršta, kad 
lietuviais esame mes gimę. 

Violeta Drupaitė 

CARMEN"— ŠIO PAVASARIO LIETUVIŲ 
OPEROS DOVANA 

Scena i* Kazio -Sajos komedijos Savaitgalio romanas. Iš kairės: Saulių* Stančikas — dr. Vikis, Aman
das Ragauskas — Rapolas Vabalas, Sigutė Mikutaitytė-Miller — Kristina. 

Čikagos lietuvių tarpe vis la
biau įsipilietina posakis: 
„Koks gali būti pavasaris be 
Lietuvių operos premjeros?" Ir 
iš tikrųjų, toks klausimas turi 
realų pagrindą, nes šiemet šis 
operos choras jau pamini savo 
veiklos 43-jį pavasarį- Pava
saris bus ypatingai džiugus, 
kadangi ruošiamas vienos po
puliariausiųjų pasaulyje operų 
— George Bizet „Carmen" 
pastatymas. 

Lietuvių opera Čikagoje irgi 
yra pamilusi šią operą, nes 
per savo gyvavimo laikotarpį 
ją stato jau trečiąjį kartą. Pir
masis buvo lygiai prieš 40 — 
metų — 1959-siais Maria 
aukšt. mokyklos salėje. 

Per tą laikotarpį daug kas 
pasikeitė — premjeras mato
me Morton aukš. mokykloje 
Cicero. Pasikeitė daugumas 
Lietuvių operos valdybos na
rių, choristų, na, ir solistai. Iš 
1959-siais parodytos „Car
men" pagrindinių solistų: Sta
sio Baro-Baranausko, Aldonos 
Stempužienės, Danos Stankai-
tytės, Algirdo Brazio .ir Jono 
Vaznelio šį kartą negirdėsime 
nei vieno, nors koncertų salėse 
dar kai kurie karts nuo karto 
dar pasirodo. 

Šioje „Carmen" premjeroje 
(ji vyks balandžio 18 d.) bus 
reta proga pamatyti bei iš
girsti bene didžiausią būrį 
Lietuvos operinių žvaigždžių 
ar į jas besitaikančių solistų: 
Virgilijų Noreiką, Inesą Lina-
burgytę, Vladimirą (šioje ope
roje pristatomą Vladu) Prud
nikovą, Vytautą Juozapaitį, 
Nidą Grigalavičiūtę, Arvydą 
Markauską. Daugelis jau yra 
dainavę ankstesniuose Lietu
vių operos pastatymuose, o ki
tus išgirsime pirmą kartą. 

Operą režisuoja taip pat pa
jėgi ir jau pažįstama figūra iš 
Lietuvos — Eligijus Domar
kas, o vienu iš Lietuvių ope
ros choro ruošėjų yra anksčiau 
dar Čikagoje nepasireiškęs, 
nuo praėjusių metų čia besi
darbuojantis Klaipėdos uni
versiteto menų fakulteto do
centas, chorų dirigentas Algis 
Zaboras. 

Čia išimtinai sužymime tik 
svečius iš Lietuvos, kurie šio 
pavasario „Carmen" premje
rai suteiks profesionalumo at
spalvius. Šiame pastatyme tu
rėsime progą pajusti pernai 
Klaipėdos Muzikinio teatro 
pastatytos „Carmen" ryškes
nes nuotaikas, nes trys atvyk-
stantieji solistai ir režisierius 
kaip tik pasirodė toje klaipė
diečių premjeroje. 

Kaip žinome, anksčiau mū
siškė opera glaudžiai bendra
darbiavo su Vilniaus Operos ir 
baleto teatru, Kauno Muziki
niu teatru, o dabar naudojasi 
ir Lietuvos uostamiesčio Mu
zikinio teatro talka. 

Kalbant apie „Carmen" ope
ros pagrindinius solistus, prie 

Nida Grigalavičiūtė. 
kai kurių norisi kiek ilgiau 
sustoti. Jeigu Don Jose partiją 
dainuojantį V. Noreiką mes 
gerai pažįstame ir apie jį esa
me girdėję, tai Carmen rolėje 
pasirodysianti I. Linaburgytė 
daugeliui užsienyje gyvenan
čių mūsų tautiečių yra nelabai 
žinoma. 

Apie šią Klaipėdoje gimusią 
solistę po „Carmen" operos 
pastatymo Klaipėdoje ir po 
klaipėdiečių gastrolių Vilniuje 
Lietuvos spaudoje teko skaity
ti labai gerų atsiliepimų. 

Lietuvos muzikinį gyvenimą 
puikiai atspindinčiuose Muzi
kos bėruose (1998 m. spalio 
mėn.) apie solistę Daiva Kša-
nienė taip rašė: 

„Vokaliniu ir vaidybiniu at
žvilgiu įdomų ir sudėtingą 
Karmen vaidmenį, apie kurį 
svajoja kiekviena dainininkė 
mecosopranas, sėkmingai su
kūrė I. Linaburgytė. Lietuvos 
operos scenos regėjo daug 
Karmensitų.Visos jos interpre
tavo vis kitaip, savaip. I. Lina-
burgytės Karmen taip pat savi
ta ir individuali, šis vaidmuo 
atskleidė aistrą, veržlią artis
tinę solistes prigimti. Nuosta

baus tembro, didelių galimy
bių I. Linaburgytės balsas 
idealiai tinka Karmen parti
jai. Jis lygiai ir gražiai skam
bėjo visuose registruose: ne
priekaištingos aukštos gaidos, 
pilnos sodrumo ir žavesio apa
tinės. Puiki solistės vokalinė 
technika, lanksti frazuotė pa
dėjo ne tik tiksliai intonuoti, 
bet ir perteikti daugybę spal
vinių niuansų. Meninės intui
cijos dėka I. Linaburgytė visa
da suranda reikiamą intona
ciją, dramą, vokalinę išraišką 
(ypač Habaneroje, Segidiljo-
jef. 

Minėtoji recenzente savo 
staipsnyje su ypatingu entu
ziazmu kalba ir apie kitą so
listę, kurią irgi matysime mū
siškės „Carmen" operos prem
jeroje balandžio 18 d. Tai N. 
Grigalavičiūtė. Apie ją rašoma 
taip: 

„Iš pagrindinių partijų at-
likėj" ypač norisi išsikirti jau
nos valstietės, Don Jose suža
dėtinės Mikaelos vaidmens at
likėja N. Grigalavičiūtę. Nors 
solistė Klaipėdos Muzikinia
me teatre yra sėkmingai atli
kusi daug pagrindinių sopra
no partijų, tačiau Mikaelos 
vaidmuo, atrodo, jai skirtas. 
Žavėjo ne tik lankstus, niuan
suotas solistės vokalas, bet to
bula nuoširdžios, emocionalios 
dainavimo vaidybos harmoni
ja, padėjusi sukurti šviesų, ly
rinį pasiaukojančios Mikaelos 
paveikslą". 

Po klaipėdiečių vizito Vil
niaus Operos ir baleto teatre 
vilniečiai muzikos žinovai gy
rė „Carmen" operos pastaty
mą. Klaipėdos dienraštyje 
(1999 m. sausio 27 d.) tilpusią-
me Audronės Žigaitytės pasi
sakyme užtinkame: 

„ ... dvi žvaigždės — vienas 
išeinantis — V. Noreika, kita 
ateinanti — I. Linaburgytė. Ir 
vietinės superžvaigždės. Pa
vyzdžiui, koks N. Grigalavi
čiūtės vaidmuo?! Ji gimusi Mi-
kaela. Apskritai ši solistė fan
tastiškai dainuoja". 

Muzikos žinovas Jonas Bru-
veris tame pačiame dienraš
tyje pareiškė: „N. Grigalavi
čiūtės Mikaela — mano nuo
mone, iš viso spektaklio pats 
vientisiausias, nuo pradžios 
iki galo sudainuotas ir stilin
gai suvaidintas vaidmuo. Ją ir 
publika apdovanojo dideliais 
audringais plojimais". 

Čia būtų galima pacituoti 
daugiau gražių atsiliepimų 
apie tas dvi moteris, V. No
reiką bei kitus solistus, ku-

.riuos matysime ir girdėsime 
Lietuvių operos „Carmen" 
premjeroje balandžio 18 d. 
Morton aukšt. mokyklos audi
torijoje. Bet jau baigminėse ei
lutėse reikėtų išsakyti savo 
džiaugsmą, stebint mūsiškio 
Lietuvių operos choro žmonių 
pasišventimą ir meilę muzi
kai. Kalbant apie solistus, di-

Virgilųus Noreika — Don Jose, I nesą Linaburgytė — Carmen. 

desnes ar mažesnes žvaigždes 
iš tėvynės, reikia nepamiršti 
ir mūsiškių „žvaigždučių" ar 
paprastų choristų, kurie sa
vaičių savaites praleidžia, re
petuodami ir dirbdami be jo
kio atlyginimo. Jų dėka Lie
tuvių operos vienetas gyvuoja 
jau 43-čius metus ir, reikia 
manyti, dar ilgai laikysis. 

Tačiau jo veikla priklausė ir 
priklauso nuo operos žiūrovų. 
Jeigu balandžio 18 d. Morton 
aukš. mokyklos auditorija bus 
užpildyta mūsų tautiečių, tai 
Lietuvių operos choro veikla 
tikrai dar nesustos. 

Edvardas Šulaitis 

KNYGA APIE 
LITUANISTINIŲ 

RETENYBIŲ 
KOLEKCIJĄ ČIKAGOJE 

Martyno Mažvydo bibliote
koje veikiančiame Europos Ta
rybos informacijos ir doku
mentacijos centre kovo 8 d. 
buvo pristatyta Giedros ir Gie
driaus Subačių knyga Newber-
ry Lituanica. Pristatymą ren
gė JAV Lietuvių Bendruome
nės Pirmosios lietuviškos kny
gos 450 metų sukakties mi
nėjimo ir^nietas ir Lietuvos 
nacionalinė M. Mažvydo bib
lioteka. 

Privati Čikagos Newberry 
biblioteka visame Vakarų pus
rutulyje garsėja senų knygų ir 
rankraščių rinkiniais. G. Su-
bačienės ir G. Subačiaus kny
goje aprašoma Šios bibliotekos 
senų lietuviškų knygų kolekci
ja. Joje yra beveik visos seno
sios spausdintos lietuvių kal
bos gramatikos iki XIX a. pa
baigos, taip pat didžiuma se
nųjų spausdintų lietuvių kal
bų žodynų iki pat Frydricho 
Kuršaičio. Ypatinga retenybė 
— vienintelis žinomas Adomo 
Šimelpenigio giesmyno egzem
pliorius. Svarbus ir kartu su 
A. Šimelpenigio giesmynu įriš
tas Danieliaus Kleino giesmy
no leidimas. 

Knygos „Newberry Lituani
ca" pristatymas yra Lietuvos 
Respublikos Seimo ir JAV Lie
tuvių Bendruomenės atstovų 
komisijos programos dalis. 
(Elta) 

PARODA APIE IŠEIVIJOS 
KULTŪRININKĄ 

Vilniaus mokytojų namų 
bibliotekoje atidaryta paroda 
Lietuviškoji Australija. Ji skir
ta Australijos lietuvio kultū
rininko Vinco Kazoko 80-
sioms gimimo metinėms. 

Parodoje daug nuotraukų, 
spaudoje paskelbtų V. Kazoko 
straipsnių, dokumentinės me
džiagos apie lietuvius Austra
lijoje nuo 19 amžiaus pabaigos 
iki šių dienų. Lankytojų dėme
sį patraukia eksponuojamas 
Australijos lietuvių metraštis. 
Jame smulkiai aprašytas lie
tuvių gyvenimas ir veikla Šioje 
šalyje iki 1983 metų. Apie 
vėlesnį kultūrinį tenykščių lie
tuvių gyvenimą rašoma paro
doje eksponuojamoje knygoje 
Australijos lietuvių 40 metų 
kultūrinė veikla. 

Parodos atidaryme dalyva
vo Australijoje ilgai pragyve
nę, o dabar į Vilnių grįžę Vin
cas Augustinavitius ir Vytau
tas Aniulia. 

RUOŠIANTIS POEZIJOS 
PAVASARIUI 

Lietuvos Rašytojų sąjungos 
valdybos posėdyje išrinkta 
darbo grupė Šių metų Poetuos 
pavasariui rengti. Grupe suda
ro poetas E. Ališanka (pirmi
ninkas), Rašytojų klubo va
dovė J. Rutkauskienė, poetai 
V. Rašickas, P. Palilionis, J. 
Liniauskas ir B. Januševičius. 
Numatyta Poezįjos pavasario 
konferenrijos tema: Etamasit 
laikas poezijoje. 2000. 
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