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Iš dulkių į amžiną laimę
Kun. Viktoras Rimšelis, MIC
Kai kurie korintiečiai pra
dėjo skelbti, kad nesą miru
siųjų prisikėlimo. Šv. Povilas
pirmajame laiške tuos netikė
lius labai peikia ir bara. Jeigu
nėra mirusiųjų prisikėlimo,
tai ir Kristus nebuvo prikel
tas. Tada tuščias mūsų skelbi
mas ir tuščias jūsų tikėjimas.
Tuomet mes liekame melagin
gi Dievo liudytojai, nes liudi
jome Dievo akyse, kad Jis pri
kėlęs Kristų, kurio Jis nėra
prikėlęs. Jeigu mirusieji nega
li būti prikelti, tai ir Kristus
nebuvo prikeltas. Jeigu Kris
tus nebuvo prikeltas, tai ir jū
sų tikėjimas tuščias, jūs dar
tebesate savo nuodėmėse.
Taip pat ir užmigusieji Kris
tuje yra žuvę. Ir jei vien dėl
šio gyvenimo dėjome savo vil
tis į Kristų, tai mes labiausiai
apgailėtini iš visų žmonių (1
Kor. 12-18). Šitaip yra suriš
tas mirusiųjų prisikėlimas su
Kristaus prisikėlimu, apie ku
rį nėra jokios abejonės. Kris
taus pasirodymai, Jo bendra
vimas su apaštalais ir kiti gy
vybės ženklai labai aiškiai
skelbia, Kristų po mirties
esant gyvą.
'Sargybiniai prie kapo, apim
ti išgąsčio, atbėgo į miestą ir
pranešė aukštiesiems kuni
gams, kas buvo įvykę. Aukš
tieji kunigai, pasitarę su se
niūnais, papirko sargybinius
ir pamokė sakyti, kad, jiems
bemiegant, Kristaus mokiniai,
atėję naktį, Jį išvogė. Sargybi
niai, paėmę pinigus, taip ir
padarė, kaip buvo pamokyti.
Čia irgi veikė velnias į se
niūnus ir aukštuosius kuni
gus, kuriems nerūpėjo jokia
teisybė (Mt. 28, 11-15).
Kai Viešpats Jėzus mirė ant
kryžiaus, šventyklos uždanga
perplyšo pusiau, žemė sudre
bėjo ir uolos ėmė skeldėti.
Šimtininkas Longinas ir kiti

su juo kareiviai labai išsigan
do. Šimtininkas sakė: „Tikrai
šitas buvo Dievo Sūnus”.
Šventyklos uždangos perplyšimas buvo ženklas, duotas
aukštiesiems kunigams ir
Rašto aiškintojams, kad Jėzus
yra tasai, apie kurį pranašai
skelbė, jog Jis yra Mesijas.
Bet jie šio ženklo nepaisė. Jie
vis tiek bandė nuslėpti Kris
taus iš numirusiųjų prisikėli
mą. ,Atsivėrė kapų rūsiai, ir
daug užmigusių šventųjų kū
nų prisikėlė iš numirusių.
Išėję iš kapų po Jėzaus pri
sikėlimo, jie atėjo į šventąjį
miestą ir daug kam pasirodė”
(Mt. 27, 51-54).
Kristus, prisikėlęs iš numi
rusiųjų, apsireiškė ir aplankė
daugybę savo artimųjų drau
gų: Lozorių, piemenis, kurie
pirmieji aplankė gimusį Jėzuliuką, ypač tuos, kurie dalino
si Juo kančiomis po kry
žium, ir daugelį kitų, kurie
nėra aprašyti Evangelijose.
Jis visų pirma aplankė savo
Motiną Mariją, kuri žinojo,
kad Jos Sūnus po tokių baisių
kančių ir mirties bus gyvas ir
gyvens danguje amžinai su
dieviška garbe. Prisikėlęs iš
numirusių, Jėzus aplankė —
prikėlė iš numirusių — ir sa
vo globėją šv. Juozapą, kurį
Jis žemėje vadino savo tėvu.
Jeigu šventųjų kūnai prisi
kėlė iš numirusių, tai šv. Juo
zapas Dievo akyse yra daug
vertesnis už visus šventuo
sius. Jis juk buvo artimiau
sias ir mieliausias Švč. Mer
gelei Marijai ir Jėzui. Jeigu
pranašas Elijas, kaip Šv. Raš
te parašyta, buvo degančiu ve
žimu paimtas į dangų (4 Kr.
2, 1-13), tai jau tikrai šv. Juo
zapas buvo Dievui artimesnis,
turėjo būti prikeltas iš numi
rusių ir paimtas su kūnu į
dangų. Kristus leido šv. Juo
zapui numirti, kad apsaugotų
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jį nuo savo kančios ir mirties
regėjimo.
Prisikėlus Viešpačiui iš nu
mirusių, aukštieji kunigai, se
niūnai ir Rašto aiškintojai la
bai gerai žinojo, kas darosi Je
ruzalėje, bet jie nenorėjo nei
apie iš kapų prisikėlusius kal
bėti, nei kitus įvykius priimti,
kaip Jėzaus prisikėlimo ženk
lus. Jie labai pyko, kodėl
apaštalai moko žmones ir
skelbia mirusiųjų prisikėlimą
Jėzaus pavyzdžiu. Į Jeruzalę
suvažiavo daugybė žmonių su
ligoniais, kuriuos apaštalai
Jėzaus vardu stebuklingai gy
dė. Jeruzalėje susirinko tau
tos vadovai, seniūnai ir Rašto
aiškintojai, taip pat vyriau
sias kunigas Anas Kajafas.
Jie, pasistatę apaštalus prieš
teismo tarybą, paklausė, ko
kia galia ir kieno vardu jie
visa tai daro. Petras visų
apaštalų vardu atsakė, kad
visa tai vyksta Jėzaus Naza
riečio vardu, kurį jūs nukryžiavot ir kurį Dievas prikėlė
iš numirusių. „Jėzus yra ak
muo, kurį jūs statytojai atmetėte ir kuris tapo kertiniu
akmeniu, ir nėra niekame ki
tame išgelbėjimo, nes neduota
žmonėms po dangumi kito
vardo, kuriuo galėtume būti
išgelbėti” (Apt. 4, 11-12). Teis
mo taryba kelis kartus buvo
uždariusi apaštalus kalėjime,
bet jie, angelo išlaisvinti, ir
vėl šventovėje skelbė apie
Kristų ir Jo mokslą.
Vienas fariziejų, vardu Gamalielis, perspėjo tarybą, kad
žydų vadovybė, aukštieji ku
nigai, taryba netaptų Dievo
priešininkais. Taryba paklau
sė jo patarimo, jie pasišaukę
apaštalus, juos nuplakdino,
uždraudė kalbėti Jėzaus var
du ir paleido. O tie ėjo iš tary
bos džiaugdamiesi, kad dėl
Jėzaus vardo užsitarnavo pa
nieką. Jie nesiliovė kiekvieną
dieną mokyti šventykloje bei
namuose ir skelbti gerąją nau
jieną apie Jėzų — Mesiją”
(Apt. 5, 40-42).
Izraelio tauta yra viena to
kia, kuri išsaugojo visam pa
sauliui žinią, kad yra tik vie
nas Dievas. Bet labai graudu,
kad jos vadovybė tapo taip
akla, jog nematė savo tautos
žmoguje Dievybės ir, kovoda
ma bei persekiodama tikin
čiuosius, nematė, kad kovoja
prieš patį Dievą. Gal ir čia vi
sa vyko su šėtono pagalba ir
įtaigojimu. O Viešpats Jėzus
turi dievišką kantrybę ir visai
žmonijai tokią meilę, kad lyg
Jis to nežinotų. Kas pas mus
yra kerštas, pas Dievą, taigi
Kristų, tik meilė. Po prisi
kėlimo iš numirusiųjų Jėzus
daugiausia bendravo su savo
apaštalais. Baigdamas gyveni
mą šiame pasaulyje, Jis apaš
talams paliko įsakymą tęsti Jo
pradėtą išganymo darbą:
„Man duota visa valdžia dan
guje ir žemėje. Tad eikite ir
padarykite mano mokiniais
visų tautų žmones, krikšty
dami juos vardan Tėvo ir Sū
naus, ir Šventosios Dvasios,
mokydami laikytis visko, ką
tik esu jums sakęs. Ir štai aš
esu su jumis per visas dienas
iki pasaulio pabaigos” (Mt. 28,
18-20). Šv. Morkaus Evangeli
joje yra parašyta: „Kas įtikės

Hans Pleydenwurff (1420-1472)

Prisikėlimas.

Velykų prisikėlimas
Kun. Valdas Aušra
Jono 20: 15-16: ,/Jėzus at pabaigoje, ir todėl jos ne
sakė jai: ‘Moteriške, ko verki? suspėjo paruošti jo kūno taip,
Ko ieškai?’ Ji manydama, kad kaip reikalavo to meto pa
jis esąs sodininkas, sako jam: pročiai. Penktadienio pava
‘Pone, jei tu jį nunešei, pasa kary Jėzaus Nazariečio kūnas
kyk man, kur jį padėjai, tai aš buvo paskubomis nuimtas nuo
jį atsiimsiu.’ Jėzus tarė jai: kryžiaus, susuktas į drobules
‘Marija!’ atsigręžusi, ji sakė ir palaidotas vieno dosnaus
jam hebraiškai: ‘Rabuni’ ”.
žmogaus kapavietėje. Tačiau
niekas jo kūno neištepė alie
Viešpats Jėzus prisikėlė
jais ir neišbalzamavo.
iš mirties kapo! Aleliuja!
Galima įsivaizduoti, jog tos
moterys
labai nekantravo, nes
Praėjus Paschos šventei,
visi
keturi
Evangelijų tekstai
moterys susiruošė prie savo
mokytojo kapo. Jis mirė prieš užsimena, kad jos atėjo prie
pat prasidedant Šabui, dienos kapo nuo pat ankstyvo ryto,
ir pasikrikštys, bus išgelbėtas,
o kas netikės, bus pasmerk
tas” (Mk. 16,16).
Jei šiandieną pažvelgsime į
visą žmoniją ir patyrinėsime,
kas yra pakrikštytas ir kas
nepakrikštytas, tai rasime,
kad nekrikštytų yra milijoni
nė dauguma. Iš jų gal dar
dauguma nėra girdėję apie
Kristų. Dar Jo mokslas visam
pasauliui nėra apreikštas.
Paskutinę dieną jie galės
Viešpačiui pasiteisinti, kad
nieko negirdėjo apie Kristų,
ir, jei gyveno pagal teisingu
mą, kaip jie tai suprato, pas
kutiniame teisme bus ištei
sinti ir išgelbėti amžinajam
gyvenimui. Tie, kurie buvo
pakrikštyti ir jau girdėję apie
Kristaus mokslą, bet gyveno,
tarsi Dievo visai nebūtų, jei
Kristus buvo jiems priešas čia
žemėje, tai jie bus psmerkti.
Jie neįeis į Viešpaties dan
gaus karalystę.
Pradžioje Gavėnios, Pelenų
dieną kunigas barstė tikintie
siems galvas pelenais ir sakė:
.Atsimink, žmogau, kad esi
dulkė ir į dulkę pavirsi!” Buvo
taip mums priminta, kad esa
me paimti iš žemės ir grįšime

dienai tik pradėjus brėkšti,
kai dar net sargybiniai snau
dė. Tai akivaizdžiai parodo,
kad tos moterys buvo atsida
vusios mokytojo iš Nazareto
pasekėjos. Jos ne tik nepabėgo
(kaip kiti artimiausi Jėzaus
pasekėjai), kai jų mokytojas
buvo suimtas ir kankinamas,
bet ir iki galo rūpinosi juo —
net ir mirusiu.
Atėjusios prie kapo, jos rado
angą dengusį akmenį nuristą į
šoną, o kapavietę tuščią. Kyla
panika, artimiausieji draugai
informuojami: „Jiems neužte
ko mokytojo nužudyti, jie net
jo kūną pavogė!” Du artimiau
siųjų neišlaikė ir nubėgo prie
kapo pasižiūrėti, ar tiesą ta
moteriškė kalba. Kaip tai gali
būti!? Tai tikrų tikriausia ne
sąmonė! Pribėgę prie kapo, jie
įsitikino kalbėjusiosios tiesa.
Nužudyto jų mokytojo kūną
pavogė!
Kas gali dabar pasakyti, ką
tie žmonės jautė tą akimirką,
kai pamatė kapą esant tuščiu:
neviltį, skausmą, pyktį, bai
mę? O gal viską vienu metu?
Vilties nebėra! Ir jie sugrįžo
namo.
Šv. Raštas mums skelbia,
kad jie tuo metu dar nebuvo
supratę, ką anksčiau kalbėjo
jų mokytojas, kai skelbė, kad
gali atstatyti per 3 dienas
šventovę, kai sakė, kad turi
būti pakylėtas ir t.t. (v. 9). Jie
buvo liūdesio ir skausmo su
kaustyti. Ar buvo kokia pras
mė jų mokytojo mokyme? Be
lieka grįžti namo...
Tačiau Magdalena nerimau
ja ir, nevilties apimta, visus
sutiktuosius vis klausinėja:
,Ar ne jūs paėmėte mano
Viešpatį?”
Skausmas ją yra taip apaki
nęs, kad ji aplir k save beveik
nieko nemato. Ašaros ritasi
jos skruostais: „Sakykite, ar
nematėte, kur jie padėjo mano
Viešpatį?” Ji kreipiasi į du,
baltai apsirengusius, angelus,
net neatpažindama, kad tai
nėra žemiškos būtybės. Ji
kreipiasi su šiuo klausimu ir į
sodininką: „Ar ne jūs paėmėte
mano Viešpatį? Pasakykite,
kur jį padėjote?”

„Marija!” — nuskambėjo pri
sikėlusio Viešpaties kreipinys.
į žemę, kur pavirsime tik dul Ir nuo jos akių lyg šydas nu
kėmis. Šitaip Kristaus Baž krito: „Rabuni!”
nyčia kviečia pažinti, kas be
Mūsų Viešpats Jėzus
Kristaus esame. Kristus labai
prisikėlė iš mirties kapo!
smerkė fariziejus, Rašto aiš
Aleliuja!
kintojus ir aukštuosius kuni
Mes ne kartą jau esame
gus, kurie reikalavo iš žmonių
ypatingos garbės. Tokių gar girdėję šią istorija. Ją krikš
bės ieškotojų sutinkame ir čionys jau tūkstančius metų iš
mūsų gyvenime, kurie būtų kartos į kartą vienas kitam
atėję, nežinia iš kokio pasau perduoda. Ši istorija ir šian
lio, kai mes visi iš savęs esa dien pasakojama milijonuose
vietų — kaip tik dabar, šiuo
me tik dulkės.
O Velykos, kurių mes lau metu. Taip visą Žemės rutulį
kiame, jau kitą pasaulį atida yra apgaubęs Viešpaties Jė
ro. Per Velykas mes minime, zaus Kristaus prisikėlimo at
kaip šv. Augustinas sako, di minimo ir liudijimo „debesis”.
džiausią Dievo stebuklą. Jis
Mūsų Viešpats Jėzus
Kristų prikėlė iš numirusių. Kristus prisikėlė iš mirties
Velykos yra Viešpaties Jėzaus
kapo! Aleliuja!
iš numirusiųjų Prisikėlimo
Jau daugelį amžių visa
šventė, mūsų didžiausia ir
linksmiausia šventė. Jei Kris krikščionija liudija šį ste
tus prisikėlė iš numirusiųjų, buklą, o tačiau jo reikšmė
tai ir mes pakilsime iš dulkių. kiekvieną kartą vis naujai ir
Jėzus, gyvasis Dievas ir Žmo naujai atrandama. Būtų nuos
gus, prikels mus amžinam gy tabu, kad ji būtų atrasta vieną
venimui. Tai bus didžiausias kartą ir visiems laikams, kaip
išaukštinimas žmonių, kurie kad Viešpats Kristus numirė
myli Dievą. „Ko akis neregėjo, už mus, pasiaukąjo už mus,
ko ausis negirdėjo, ko žmogui vieną kartą ir visiems lai
į mintį neatėjo, tai paruošė kams. Tačiau tokia jau mūsų,
Dievas tiems, kurie Jį myli” (1 žmonių, prigimtis, kad turime
Kor. 2, 9-10).
patys viską patirti savo kailiu,

kad turime viską patys iš
gyventi ir pajusti.
Nepakanka, kad Jėzus pa
naikino mūsų nuodėmę; neuž
tenka, kad Jis pats, būdamas
nekaltas, prisiėmė mūsų visų
nuodėmes, ant kryžiaus nu
mirdamas už mus visus. Ne
užtenka žinoti, kad Jo mirtimi
pasiekta pergalė prieš Mirtį ir
pasaulio Nuodėmę buvo pa
tvirtinta prisikėlimo stebuklu.
Reikia dar tuo ir tikėti

Be tikėjimo mes esame kaip
tie mokiniai: pasimetę, įpuolę
į neviltį, kankinami baimės.
Mes turime galią suprasti,
kad esame nuodėmingi. Tai
yra įskiepyta kiekvieno žmo
gaus supratime, tai skelbia ir
Dievo teisėjas — Įstatymas
(10 Dievo įsakymų).
Be tikėjimo mes esame, kaip
Marija Magdalena — besi
blaškantys po kapines, po mi
rusiųjų pasaulį, ir ieškantys
vakarykštės dienos. Be tikėji
mo mes neturime vizijos, ne
matome ateities, netgi nema
tome ir nesuprantame, kas iš
tikrųjų dedasi aplinkui. Vakar
patirtas skausmas mus akina
ir traukia atgalios. Didžiojo
Penktadienio patyrimas mus
apvaldo, paverčia mus savo
vergais ir užmeta skausmo
šydą ant mūsų akių: „Ar ne
jūs paėmėte mano Viešpatį?
Pasakykite, kur jį padėjote?”
O tuo tarpu Viešpats-Stovi
visai šalia mūsų ir mus stebi.
Kartais Jį mes matome, kaip
sodininką, kartais, kaip gat
vės elgetą, kaip kasdien
nušniaukštame koridoriuje ar
užpakalinėje gatvelėje sutin
kamą kaimyną,...
Mes, kaip akli, praeiname
pro Jį, Jo net neatpažindami,
kol Jis mus nepašaukia vardu:
„Marija! — Žmogau, vaike,
kaimyne, pone!”
Vienu ar kitu savo gyvenimo
momentu mes visi išgirstame
šį Viešpaties šaukimą. Nuo
pat krikščionybės pradžios Ve
lykos buvo švenčiamos, pri
imant šventuoju krikštu į
Kristaus šeimą naujuosius jos
narius.
„Marija!” — nuskambėjo pri
sikėlusio Viešpaties kreipinys.
Ir nuo jos akių lyg šydas nu
krito: „Rabuni!” Ji atpažino
savo prisikėlusį mokytoją ir
Viešpatį. Panašiai, kaip į Ma
riją, Viešpats Kristus kreipia
si ir į mus. Ar mes girdime šį
kvietimą?Ar mes gebame atsa
kyti į jį, kaip ir Marija?
Ap. Paulius mums pataria
(Kolosiečiams 3:1-4): „Jeigu
esate su Kristumi prikelti,
siekite to, kas aukštybėse, kur
Kristus sėdi Dievo dešinėje.
Rūpinkitės tuo, kas aukšty
bėse, o ne tuo, kas žemėje. Jūs
juk esate mirę, ir jūsų gyveni
mas su Kristumi yra paslėp
tas Dieve. Kai apsireikš Kris
tus — mūsų gyvastis, tuomet
su juo ir jūs pasirodysite
šlovingi.”
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Kai bijai skristi.,.
Nijolė Jankutė
Važiuoji traukiniu. Kaip
gera, kad dar ta senoviška su
sisiekimo priemonė tebenau
dojamai O kad senoviška, tai
net labai: iš tų laikų, kai Gri
cius savo feljetone „Saugokis
traukinio” šį išradimą aprašė,
o mūsų seneliai, garvežiui pro
šalį pūkščiant, triskart žeg
nojosi ir piestu stojantiems
arkliams gūniomis galvas
dangstė...
Nuo tų laikų, kai Anglijos
garvežys vardu Raketa 1829
m. iš Liverpool į Manchester
nupūškavo, išvystydamas 45
km/val. greitį (tai bent „ra
keta”!), traukiniai labai paki
to. Nebėra tų, sunkiai pūškuojančių-šnypščiančių, garvežių,
nei tų akmens anglies aitrių
dūmų, nei monotoniškos trata-ta-tra-ta-ta vagonų dai
nelės. Nebėra mažų medinių
stotelių su žaliom langinėm,
nei atvirų peronų, kuriuose
mojuodavo išlydintieji ir links
mai šūkaudavo pasitinkantie
ji... Nei tolumoje tai žalią, tai
raudoną akį merkiančių sema
forų, nei to bėgių gaudesio-tolyn-to-lyn-to-lyn...
To viso labai pasigedau, besigrūsdama minioj keleivių
Čikagos Union stoty. Čia po
dengtu peronu metaliniais
balsais urzgė eilė garvežių —
atsiprašau, atsiprašau — dyzelvežių, o gal turbovežių — mil
žiniškų, plieninių tartum
erdvėlaivių iš „Star Wars” fil
mo; dviaukščiai vagonai, ap
kaustyti kaip tankai, net ratų
nematyti. Ak, Agatha Christie, nebėr tavo: „Orient Express”, romantikos!
Ilga vagonų eilė greitai už
sipildė. Džiaugiausi gavusi
vietą prie lango. Skersai pe
rėjos, šniokšdama į abi kėdes
tuoj pat įvirto storutėlė mote
ris su dviem oranžiniais Aidi
parduotuvės maišais ir su nuo
perkimšimo išsiviepusiu ran
kinuku.
— Jėzau saldžiausias! Ir ke
liauja tie žmonės! Tupėtų sau
namie, užuot čia grūsdamiesi!
— Pati iš namų „išsigrūdusi”,
skundėsi Dievui.
— Aš tai į laidotuves. Brolis
mirė, — lyg norėdama pasiteisint, kad keliauja, aiškino vi
sam vagonui.
— Nusigėrė kvailys!... Kiek
visi sakėm — nustok. Ir aš, ir
mūsų bažnyčios kunigas. Ne
klausė. Tai va, ir susičirškino
kepenis, kaip spirgus, — kam
šydama aplink save maišus,
pažindino mus su savo velio
niu. — Viešpatie galingasis,
negalėjai palaikyti Bobą gyvą
iki po Kalėdų? Aš — Maggie,
— bendrakeleivius apžvelgus,
prisistatė.
Priekyje manęs jauna moti
na nurenginėjo du mažiukus,
jų šiltus „meškius”, kepures,
pirštines ir botus dėliodama į
viršutinę lentyną. Vaikiukai
— berniukas ir mergytė— kakaviniai juodaakiai, kaip Ka
lėdų meduoliai — brovėsi
viens per kitą prie lango.
— Maika! Meiža! Nustokit!
— ramino motina, — užteks to
lango abiems.
— Bėda su vaikais keliaut.
Bėda, — brolio mirtį pamir
šusi, įsiterpė storulė, — bet ir
gražūs vaikučiai! Maikel? Ar
kaip Jordan?
— O ne. Ne Michael, bet Mikah, pagal pranašą. Iš biblijos,
žinote, — šypsodama aiškino
jaunoji mama, — o Meiža, tai
M-a-j-a, — išraidžiavo.
Tas vardas man skambėjo
tiesiog bjauriai. O mergytė
tokia daili — šypsosi kaip lėlė,
galvutė pilna kasyčių, ir kiek
vienoj po raudoną karoliuką!
Kodėl neištari Mąja? Per

šitiek metų dar vis nepripra
tau prie angliško tarimo. Kar
tais man rodos, kad ši kalba
išprievartauja alfabetą.
Į vagoną vis dar tebeplūdo
keleiviai. Eilėje už storulės,
mirusio Bob sesers, atsisėdo
ilgas plonas vyrukas su kup
rine ir didžiule „trįjų galionų”
a la Texas skrybėle. Iš po
skrybėlės karojo ilgi šviesūs
plaukai ir žvelgė pailgas vei
das, apžėlęs tokia pat iš
blukusia barzdele. Jis nume
tė kuprinę ant grindų ir užsi
kėlė ant jos kojas. Auliniai
smailianosiai batai blizgėjo
pakaustymais ir eile sidabruo
tų sagučių. Jei būtų avėjęs
sandalais basnirčia, būtų atro
dęs kaip tikras 60-jo de
šimtmečio hipis. Dabar vyru
kas priminė man pasakos Ba
tuotą katiną, tik alkaną ir ap
triušusį.
Naujojo keleivio skrybėlė
tuoj pat patraukė mažųjų
Maika ir Meiža dėmesį. Per
sisvėrę per kėdžių atramas, jie
rodė pirštukais — Hat! Hat!
— ir springo juokais. Vyrukas
mirktelėjo vaikams ir iškil
mingu mostu nusivožė savo
„trigalioninę”. Tuo momentu
jis man jau visai tikrai supa
našėjo į Batuotą katiną.
— Aš — Maika! — spyg
telėjo berniukas, — o kas tu?
— Aš — Cat Ballou! —
skrybėlę prie krūtinės pri
spaudęs, linktelėjo vaikui vy
rukas, ir aš vos neaiktelėjau.
Tai bent sutapimas! Ne veltui
jis man į katiną panašus.
— Turbūt, matei filmą tuo
vardu? — neiškenčiau.
— Ha-ha-ha! Pagavot! —
nusijuokė „katinas”, — filmo
tai ne. Prieš mano laikus —
Bet mačiau vaizdąjuostę. Fan
tastiška! Tas aktorius, what*s
his name...
— James Cobum, — čia
įsiterpė mažiukų mama. Tą
vaizdajuostę ir ji mačiusi. Jos
vyras kartą išnuomavęs iš
„Block Buster”.
— Man patinka veiksmo fil
mai, — tęsė vyrukas, — gal
kad buvau marinas!
— Oho! Tai — Semper Fide
lis! — pagyriau.
— Kas toks? Nepažįstu... —
kniostelėjo Cat Ballou, ir pa
galvojau, kad jis toks marinas,
kaip aš Raudonos armįjos ka
pitonas...
Tuo metu į vietą šalia ma
nęs mikliai toptelėjo toks se
niokas, pastumdamas ploną
lagaminėlį po kėde. Na, už
mane gal jis buvo ir jaunesnis,
bet, kai sulauki tam tikro
metų skaičiaus, amžius tampa
reliatyvus tavo naudai... Tai
gi, jis tuoj prisistatė esąs. Mr.
Palumbo, indėnų giminės.
— Cherokee! Tikras cherokee.
— Turėtumėt vadintis koks
„Eiklusis Žirgas” ar „Taiklioji
Strėlė”, o dabar jūsų vardas
skamba itališkai, — suabejo
jau.
— Teisingai pastebėjot! —
nė kiek nesutriko bendrakelei
vis, — mano prosenelis buvo
cherokee. Laikui bėgant, ma
tai, susimaišėm su italais. Da
bar aš „balandis”. Palumbo —
balandis, žinot?
Mūsų: „Star Wars” šarvuotis
pąjudėjo. Iš tikrųjų, slystelėjo
tartum pamuilintas, ir malo
niai nustebau, kad toks grioz
das taip baletiškai juda. Pra
dėjom slyst pro žiburiuojan
čius Čikagos priemiesčius pa
lengvėle, net stabtelėdami ir
praleidinėdami ilgus preki
nius traukinius.
— Kodėl taip stoviniuojam?
— labiau pasiskundžiau, negu

paklausiau poną „Balandį”.
Tiek ir tereikėjo, kad atsida
rytų jo iškalbos srautas. Jis
tuoj pat išaiškino, kad AM
TRAK nesąs geležinkelių savi
ninkas, o turįs linijas nuomoti
ir todėl nuolankiai pralei
dinėti kitus traukinius, ir to
dėl mes 700+mylių iki Washington keliausim 18 va
landų! Nors ši informacija ma
nęs nedžiugino, bet vis dėlto
maloniau už lango matyti
žemę, negu debesis, ypač šiuo
įbaugintu metu.
Kartą užkalbintas, Mr. Pa
lumbo nesustojo aptaręs AMTRAK bėdas. Su itališku šne
kumu ir vaizdžiais gestais jis
man „atidengė” savo „biznie
rišką” gyvenimą. Buvęs pra
džios mokyklos mokytoju, bet
persimetęs į vaistažolių ir ki
tokių „health foods” parda
vinėjimą.
— Su žolelėm galiu geriau
gyventi. Daugiau uždirbu, ne
gu mokytojaudamas. Jūs ži
not, kokios mokytojų algos?
Juk esat mokytoja, ar ne?
— Buvau, — atsakiau nu
stebus, kad atspėjo.
— Aha! Aš visada atspėju
žmonių profesijas. Paveldėjau
spėjimo gyslelę. Iš prosenelio,
iš cherokee genties. Todėl ir
vaistažolės. Tikėkit, jos geriau
gydo, negu tos sintetinės pi
liulės.
Čia Mr. Palumbo įsivarė į
entuziastingą vaistažolių pro
pagandą, pirma išbaręs gob
šius, neatsakomingus gydyto
jus, vaistų bendroves — plė
šikes, ligonines — plėšikes ir
apskritai, visą medicinos biu
rokratiją.
— Tik pagalvok, missis, kiek
žmonės išleidžia vaistams nuo
gripo, nuo kosulių! O reikia
tik česnako skiltelę pavirint ir
tą arbatėlę išgert. Kaip ranka
nuima! Ar bandėt?
— Kad labai dvokia...
— Kas tas dvokimas prieš
sveikatą?! Tik pajutai — gerk
lę skauda, tuoj — česnako. Aš
taip ir savo draugo šunį
išgydžiau. O jau gaišo
vargšelis. Plaučių uždegimas
jam buvo.
— Na, jeigu ir šunį... tai
reikės pabandyti, — nuolan
kiai įsiterpiau į tiradą česnako
garbei. Tikiu česnako galybe,
tik kad ta...smarvė...
— Ar gerai miegat? A? Jei
ne, tai — žalioji arbata. Va
kare stiklą išmauki ir miegi
kaip kūdikis, — į kvepiančių
žolelių sritį nuplasnojo mano
„balandis”.
Tuo tarpu mūsų traukinys,
tas „Star Wars” brontozauras,
išsįjudinęs jau nebeslydo, bet
lėkė, net krestelėdamas. Už
lango taip pat lėkė žiburiai,
miesteliai, laukai ir kartais,
staigus kaip meteoras, į prie
šingą pusę prazvimbdavo ki
tas traukinys. Jo languose
šmėstelėję veidai man vis pri
minė Agata Christie įdomiai
šiurpią „mystery” „What Mrs.
McGilhcuddy Saw”. Tikrai
nenorėjau nieko baisaus ma
tyti, todėl nepertraukdama
klausiausi savo bendrakelei
vio. O jis energingai tebetęsė
vaistažolių litaniją.
— Ramunėlės, skrandį rami
na, oregano-žarnyno sutriki
mams, pilberry-akims. Labai
pagerina regėjimą tamsoje.
Verta pabandyti.
— Tiek to. Aš gi ne katė, —
įsiterpiau.
— A, missis, juokauji! Bet ar
ne gerai būtų katės akys?
— Gal ir neblogai, jei būčiau
koks seklys. Be „night-vision”
akinių pastebėčiau įtartiną
bagažą.

Eltos nuotrauka.

Pirmosios žibuoklės.

— Na, na. Nereikia kalbėt
apie įtartinus bagažus, — su
judo Mr. Palumbo, — geriau
apie vaistažoles.
Na gerai, seni, pagalvojau.
Pasirodysiu, kad ir aš žinau
kai ką apie tas žoleles.
— Mr. Palumbo, ar žinot pe
lynus? — paklausiau. Jis
kniostelėjo išgirdęs keistą
žodį.
— Pelynai? Ar tai lotyniškas
pavadinimas? O kaip ang
liškai?
— Vardas lietuviškas. Ang
liško nežinau. Puiki žolelė
virškinimo negalioms. Ir karti
— baisiai!
— Jei karti, tai „worm
wood”, — staiga į mūsų „far
macinį” pokalbį įsiterpė Mag
gie, — manę mamė išvirdavo
arbatos. Gerėi nuo viduriavi
mo, jeigu pirmė nuo kartumo
nenumiršti. Ha-ha-ha! — sod
riai juokėsi. Jos plati krūtinė
liūliavo ir drebėjo pagurklis.
— O aš tai į laidotuves va
žiuoju. Brolis mirė, — paaiš
kino kelionės tikslą ponui Pa
lumbo.
— Ak taip? Užuojauta... —
sumurmėjo tas.
— Būtų geriau po mašina
palindęs, o dabar tai persigėrė, kepenis sučirškino. Po
ne Dieve, sakau, ir dar prieš
Kalėdas!
—Nu nee... missis. Ne tokia
jau gera mirtis po ratais —
įsiterpė Cat Ballou, — man
kartą tik koją pervažiavo, o
kad skaudėjo!
— Nekišk, kur nereikia, —
be jokios užuojautos išsišiepė"
Mr. Palumbo.
— Nekišau. Keliavau į Las
Vegas. „Hitch-hiking”, — visai
neužsigavęs aiškino vyrukas,
— stabtelėjo tokia mergina.
Nespėjau nė prie durų prieit,
o ji kad pagazuos! Tiesiai man
per dešinę pėdą prie riešo!
— Come on! Juokauji, —
suabejojo Maggie.
Tuo nuotykiu netikėjau ir
aš, bet „ant nykščio” keliau
jantiems pasitaiko ir blogiau.
— Tai bent mergina! „Heli
cat”! — staiga susįjuokė „Ba
landis”, — džiaukis, kad tik
per koją, ne per pilvą!
— Kelionėje visko nutinka,
— prabilo mažiukų mama,
— ypač dabar, po rugsėjo
11-tos... Kas žino, ar iš tikrųjų
traukiniu saugiau?...
— Viešpatie Galingasis! —
sušniokštė Maggie, — stotyje
niekas bagažo netikrino. Ką
žinai, gal čia kur po kėde...
— Nekalbėk taip, Maggie.
Nereikia gąsdintis, — ramino
ją vaikiukų mama.
— Tikrai nereikia..., — pri
dėjau ir aš, — paskui tik įtari
nėjimai.
— Aš tai nebijau. Neturiu
nei bombos, nei „miltelių”. Ga
lit kratyt mano kuprinę! —
ryžtingai paskelbė Cat Ballou.

— Nustok! Kas čia per kal
bos! — piktai nukirto jį Mr.
Palumbo ir pasilenkęs stum
telėjo savo lagaminėlį giliau
po kėde.
Plaukte plaukę mūsų pokal
biai taip ir nuščiuvo. Neilgam.
Mr. Palumbo dar nebuvo iš
sikalbėjęs, o aš, atrodo, tikau
jam į tobulas klausytojas.
— Žinot, missis, žolelės ge
ras vaistas, bet jos neišgelbės
mūsų nuo užteršto oro. Bet —
štai — jau turim naujausią at
radimą. tonizuotą orą! Pasika
bini tūtelę ant kaklo ir visą
dieną kvėpuoji gryniausiu kalnų-miškų oru!
— Tai kas toje tūtelėje?
Chemikalas koks?
— Joks chemikalas, toni
zuojamus oras. Žinot gi, kaip
lengva kvėpuot po audros?
Žaibas ionizuoja oro mole
kules, viską išgrynina...
— Tai kaip čia? Žaibas po
kaklu?...
— Taikliai pasakyta, missis!
Taikliai! — sujudo Mr. Palum
bo, — tikras reklaminis šūkis
— žaibas po kaklu!!
Mūsų AMTRAK traukinys
yrėsi tamsoje, kartais sukauk
damas, kartais pastoviniuoda
mas ir praleidinėdamas kitus.
Mane apėmė snaudulys, bet
ponas Balandis nepaliovė aiš
kinęs, kaip toje tūtelėje po
kaklu vyksta nuostabi reakci
ja, panaikindama aplink visas
bakterįjas.
— Ypač „anthrax”! Žinot gi,
koks dabar pavojus nuo „anthrax”! Mano kompanįja gauna
didelius šio preparato užsa
kymus iš JAV pašto. Prepara
tas po kaklu — tik 140 dol.t
Turėtumėt įsigyti.
— Tai kad aš nei pašte, nei
valdžios įstaigose nedirbau,
kas čia mane nuodys...
— O, missis! Šiuo metu vis
ko gali atsitikt. Niekad neži
nai, kur koks niekadėjas
skrenda ar važiuoja, „milte
lius” veždamas...
— Negąsdinkit. Be to, tu
rėtumėt parodyt, kaip tas pre
paratas atrodo...
— Būtinai. Pavyzdį turiu
lagamine, bagažo vagone. Kai
išlipsim Washingtone, parody
siu. Juk jūs irgi į Washington?
Pamažu visam vagone tilo
pokalbiai. Prigęso šviesos. Net
Maika ir Meiža nustojo spurdėję. Cat Ballou užsivožė
„trigalioninę” ant veido ir il
gas kojas ištiesė net po pir
mine kėde. Maggie, sudėjusi
rankas ant savo „40-to nume
rio” krūtinės, pradėjo knarkti.
Mr. Palumbo dar norėjo toliau
aiškinti apie tonizuotą orą, bet
aš kietai užsimerkiau, ir jis
nutilo.
Traukinys lėkė, vagonas su
posi. Buvo gera snausti arti
žemės... Ratai tratėjo, o gal
kažkas tyliai kalbėjo — ar-turi? ar-tu-ri? Man rodėsi,

kažkas priėjo ir pasilenkė prie
pono Balandžio. Tu-riu-turiu... tratėjo ratai. O gal Ba
landis šnabždėjo, lyg kažką
traukė iš po kėdės, lyg kažkam
kažką padavė... O paskui... at
sirado Agatha Christie su
Hercule Poirot ir šūktelėjo
man į ausį — agentas 007!
— Breakfast at seven! —
šaukė garsiakalbis. Keleiviai
budo. Vagonas prabilo kosu
liais, šnirpštimais, niurzgėji
mais.
— Mama, noriu ant puodu
ko! — garsiai pranešė Meiža,
ir motina nusitempė ją į tua
letą.
Cat Ballou tebekėpsojo po
skrybėle, o Maggie naršėsi po
savo maišus. Bet prie manęs
vieta buvo tuščia. Tai kur gi
Mr. Palumbo, mano „chero
kee” Balandis?
Jau švito. Lėkėm pro sluoks
niuotas raudonas uolas. Trau
kinys vingiavo, vis dažniau
sukaukdamas, tartum plieni
nis milžino siūlas, įsiverdamas-išsiverdamas per tune
lius. Keliavom jau Pennsylvania valstijos keliais pro Pittsburg, vadinamą Plieno kara
liumi arba Pasaulio kalve. Iš
tikrųjų šis miestas buvo pava
dintas anglų ministro pirmi
ninko Pitt vardu. 18 a. nebe
reikėjo būti karalium arba
senovės dievu, kad įamžintum
savo vardą Naujajame pasau
lyUž lango šypsojosi skaisti,
šalta diena ir riogsojo raudoni
Allegheny kalnai. Vaizdai gra
žėjo, ypač kai pradėjom kirsti
upes — didelę vingiuotą Monongahela ir Allegheny. Aukš
tai iškilę gūbriai, miškingi
tarpekliai. Rudenį lapams gelstant, čia turi būt žavingi
vaizdai. Čia buvo Susųuehanna, Iroųuois, Cherokee indėnų
valdos; o neužmatomai seniai,
prieš 60 mln. metų, čia šiltose
balose nardė aštuonpirštė Caryostega ir pelėkuota Ichtiostega. Viena išlipo į krantą ir
ėmė vaikščiot keturpėsčia, o
kita — pasiliko plaukiot. Jų
kūnų atspaudus neseniai šiose
Devono amžiaus uolose surado
paleontologai, o dabar aš
žiopsau į jas ir, kartu su Nau
juoju pasauliu, jaučiuosi labai
jauna.
— Labą rytą! Labą rytą! —
visus džiaugsmingai sveikino,
pakirdęs Cat Ballou, ražydamasis ir žiovaudamas kaip
tikras katinas, — ar jau už
Pittsburgh?
— Seniai. Pramiegojai? —
paklausiau.
— Ne. Aš ne ten...
— Šita upė, kurios pakrante
važiuojam, ar Susųuehanna?
Tokie gražūs vaizdai!
— Ne. Čia gal Shenandoah.
Kai privažiuosim Potomac ir
Shenandoah santaką — ten
tai gražu! „Allegheny moon,
your silver beams can lead my

way to golden dreams, so shine, shine, shine...” — staiga
uždainavo jis skambiu tenoriuku.
— Dar be pusryčių, o jau
toks linksmas? — nusistebėjo
Maggie.
— O kodėl ne? Graži diena!
Cat Ballou buvo linksmas
lyg ne siauroj vagono kėdėj,
bet pūkuose išmiegojęs.
— O kur dingo Mr. Palum
bo? Tas, kur šalia manęs sė
dėjo? — paklausiau.
— Kur dings? Gal pus
ryčiauja, — atsiliepė Maggie.
Bet mažiukų mama mačiusi jį
kažkur išeinant, dar neišau
šus. Žvilgterėjau po kėde —
ten nebebuvo ir jo mažojo la
gaminėlio.
— Eisiu kavos, — pasakiau
bendrakeleiviams. Kartu su
manim pakito ir Maggie. Ji
neisianti į restorano vagoną
kavos. Kava — tikras nuodas.
Ji atsigersianti iš čiaupo. Ki
tame vagone esąs vandens ba
kas.
Traukinys, supdamas ir
staugdamas, vėl įnėrė tunelin.
Prie vandens bako palikau
Maggie ir nusiyriau į resto
raną. Pusryčiautojų buvo ne
daug, bet Mr. Palumbo niekur
nemačiau. Ar jis iš tikrųjų
naktį traukinį paliko? Juk
sakėsi važiuojąs į Washington. Ar jis naktį su kažkuo
kalbėjos, kažką perdavė? Ar
aš sapnavau?
Kavą begurkšnojant, garsia
kalbis pranešė, kad artėjam
prie Harper’s Ferry-Potomac
ir Shenandoah santakos! Prigludau prie lango. Tiesą sakė
tas Batuotas katinas — už
lango atsivėrė nuostabus vaiz
das: mažas miestelis tupėjo
didelių upių apjuostas. Ant
aukštų žalsvų uolų kilo tan
kūs miškai, tartum milžino
šukos. Čia susiliejo ne tik dvi
upės, bet susikirto net trįjų
valstįjų sienos: į vakarus West
Virginia, į rytus Maryland, į
pietus Virginia. Gėriau tuos
vaizdus labiau, negu kavą ir
prisižadėjau čia atvykt vasa
ros metu. Stotelė buvo maža,
senoviška. Stabtelėjom trum
pai: matyt, koks vietinis žmo
gelis išlipo ar įlipo.
Kai grįžau į savo vagoną, pa
taikiau į tikrą sąmyšį. Įrau
dusi ir apsiašarojusi Maggie
šaukė: — Apvogė! Apvogė!
Išsigandę rėkė Maika ir
Meiža, o jų mama bandė ra
minti Maggie. Kiti keleiviai
sunerimę klausinėjo vienas
kitą — ką apvogė? Kas atsiti
ko? Mane pamačiusi, Maggie
vėl prapliupo:
— Penkiasdešimt dolerių ir
kredito kortelę! Tas hipis! Nu
baus jį Viešpats! Ne koją jam
pervažiuos — jį visą sutraiš
kys!
— Maggie, prašau, nešauk!
— pabandžiau ją raminti ir aš,
— ar apžiūrėjai rankinuką? O
gal į tuos maišus įdėjai?
— Rankinuke buvo. Niekur
kitur! Niekur! Grįžau atsigėrusi ir, va, rankinukas tuščias.
Ir to hipio, to niekadėjo nebėr!
Jos rankinukas tebebuvo
pilnas ir išpampęs nuo pri
kimšimo. Bet tuščia buvo Cat
Ballou vieta. Negi jis —
vagišius? O gal storulė tik pa
miršo, kur pinigus nukišo?
Tuose jos maišuose ir išsi
žiojusiam rankinuke net Sa
liamonas nieko nesurastų...
Bet... storulė nuėjo atsigert, o
aš į restoraną. Ir traukinys
stabtelėjo Harper’s Ferry...
Vagys moka greit apsisukt.
Ypač apie neužsegtą ranki
nuką... Cat Ballou? Links
mas, juokingas, truputį pame
luojantis „my way to golden
dreams”? Aš nenorėjau, kad
jis būtų vagis. Geriau kas nors
iš ramiai ir oriai vagone
tebesėdinčių.
Nukelta į 4 psl.
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Saugumas, ekonomika
ar politika?

Pasakojimas apie
Dainių
Alė Rūta
Apsiniaukusi, pilka kovo 6tos diena, kurių būna reta
saulėtoj Kalifornijoj. Skambi
na Juozas Kojelis: važiuojam
pas Poetą. Ten jau esanti ko
legė Julija Švabaitė iš Čika
gos, laukia ir mūsų. Lekiam
greitkeliu, nes kolegė ten
trumpai tebusianti.
<Jąų esame ten. Išeina iš
miegamojo Bernardas Braz
džionis — ilgu tamsiai žaliu
chalatu. Eina tvirčiau, negu
jį matėme prieš mėnesį, vasa
rio 2-rą, jo gimtadienio dieną.
Ilgesnį laiką negalavęs, labai
sumenko, energija išseko. Bet
stiprios mintys, charakteris
tas pats: užsispyrusiai laikosi
savo nuomonės, įsakinėja Ra
mutei, jų padėjėjai ir poeto
sekretorei iš Lietuvos. Tegu
ta pašokinėja, jei neatneša iš
karto ko jis prašė... Nesuran
da? Tegu paieško... O mes
sėdime prie vaišių stalelio,
stebėdami ligonį, kuris, mūsų
nuostabai, per mėnesį (nuo
gimimo dienos) gerokai su
stiprėjo. Tai dr. Antano Nyerges dėka. Šiuo metu pats dak
taras susirgęs gripu, bet jis
rūpinasi poeto sveikata, jau
tiek lankęs asmeniškai ir te
lefonu...
Kai Aušra ir Jurga Gylytės
(Karkienė ir Streit), kolegės
dukterys, atvyksta, užsimena
me „Meškiuką Rudnosiuką”,
nes Dalia Striogaitė iš Šiaulių
atsiuntė dovanų (su Gimtadie
nio pasveikinimu) dėžutę sal
dainių, su „Meškiukas Rudnosiukas” ant viršeliu. Buvo
gauta ir saldainių su užrašu
„Bernardas Brazdžionis”. Ra
gavome — skanūs. Kolegė Ju
lija išprašė iš Ramutės tuščią
vieną dėželį, pasiėmė.
Abi Gylytės jau ponios ir
vaikų motinos, pradėjo dekla
muoti jų vaikystės eilėraš
čius...
Poetas linksmu balsu pasa
kė: „Matai, nebūčiau parašęs
‘Meškiuko Rudnosiuko’ dabar
nebūčiau žinomas”...
O kaipgi! Ir Vytė Nemunė
lis, ir Bernardas Brazdžionis
žinomi visam lietuviškam pa
sauliui! — Taip protestavo
Dainiui ir jaunosios skaityto
jos...
Kelių kartų poetas... Netoli
šimtmečio poetas, dainius, lie
tuviškos raštijos plačių laukų
darbininkas, formuotojas, grą
žintojas... Savo elegijomis guodęs, savo poemomis šaukęs
tautą į prisikėlimą, į tautinę

tvirtybę prieš okupantus, sava
lyrika gydęs kenčiančius mo
ralinį nuopuolį, žaizdas, pesi
mizmą... Tvirtai palaikęs nu
silpusį, stipriu šauksmu pri
kėlęs apsnūdusį ar paliegusį,
nuklydusį su šventomis idėjo
mis, gelbėjęs — nepasiduoti
vergiškiems jausmas, o išdi
džiai laikytis lietuviškojo cha
rakterio — tvirtai stovėt, kaip
šimtmečių ąžuolas Biržų že
mėj...
Mes jį dabar stebėjom ir jo
klausėmės retai ištariamų
žodžių. Fiziškai apsilpęs, bet
iš jo posakių — tas pats dvasi
nis tvirtumas, savo nuomonė,
savi kūrybiniai reikalavimai.
Buvo kalbėta apie jo naujau
sią Rašytojų sąjungos Vilniu
je leidykloje knygą — albumą.
J. Kojelis, visų ryšininkas ir
gelbėtojas, pakartojo Poetui
apie vis plaukiančius elektro
nikos būdu sveikinimus iš Lie
tuvos gimtadienio (95-to) pro
ga.
Laiške iš V. Sventicko, Ra
šytojų s-gos pirmininko ir lei
dyklos redaktoriaus, irgi rū
pestis knyga — albumu; jo
siūlyta (ar jau anksčiau sutar
ta antraštė) dabar Poetui nebepatiko. Pagal viršelio nuot
rauką, jis norėjo keisti iš „
...sugrįžimas” į.... grįžta...”
Dainius — tai dainius, vai
kų ir suaugusių pamėgtas ir
pamiltas poetas, bet jis ir tvir
to charakterio žmogus: turi
būti, kaip jo sumanyta, ne ki
tų...
Po malonaus susitikimo grį
žom greitkeliu nebeskubėda
mi, nes pradėjo lynoti. Kal
bėjomės apie Dainių, apie lie
tuvių tautos poetą, turėjusį ir
turintį tiek daug įtakos mūsų
tautos kilimo laisvės laikais ir
varguose, priespaudų metais
bei moralinio svyrinėjimo da
bar — atgijimo, laisvės lai
kais, kai aplinkui dar grūmoja
mažai Lietuvai didelės aplin
kinės įtakos, dažniausiai nei
giamos.
O tautai reikia tvirtybės.
Tokios, nebūtinai fizinės, o
dvasinės, moralinės, kūrybi
nės tvirtybės. Ir vienybės, ku
ri rodoma Poetui iš viso lietu
viškojo pasaulio.
Mūsų Dainius, kad ir labai
Bendruomenės
kviečiamas,
atrodo, negalės nuskrist į Či
kagą jo naujos knygos — al
bumo paminėjimui, bet jis ti
ki ir nori — tokio pristatymo
knygos ir jo kūrybos popietės

Kaip niekad, daug žmonių,
norinčių pamatyti ir išgirsti
įžymų mokslininką prof. Kazį
Almeną, susirinko į Balzeko
Lietuvių kultūros muziejaus
auditoriją. Į tradicinį susirin
kimą svečią pasikvietė Ameri
kos Lietuvių inžinierių ir ar
chitektų sąjungos (ALIAS)
Čikagos skyrius. Daugeliui
profesorius pažįstamas, ne tik
kaip mokslininkas, pripažin
tas branduolinės fizikos au
toritetas, paskelbęs per 60
mokslinių darbų, bet ir rašy
tojas, romanų ir novelių auto
rius, literatūrinių premįjų lau
reatas. Prof. K. Almenas po fi
zikos studijų Nebraska, North
Westem ir Varšuvos universi
tetuose, dirbo Argon labora
torijoje atominių jėgainių pro
jektavimo srityje. 1968 m. ta
po Maryland (JAV) universite
to profesoriumi, o 1999 m. —
profesoriumi emeritu. Nuo
1990 m. pradėjo darbuotis Lie
tuvos energetikos institute.
Modeliavo Ignalinos tipo reak
torių avarijas, teikė informa
ciją apie tokius reaktorius
anglų kalba, ieškojo patiki
mesnių jų saugos būdų.
Susirinkimo dalyviai galėjo
susipažinti su prof. Kazio Al
meno bei dr. Eugenijaus Užpuro paruošta iliustruota, 15
psl. brošiūra Trumpa Ignali
nos AE saugos apžvalga, ku
rioje, be trumpą žinių apie
elektrinę, gali rasti glaustus
atsakymus į dažniausiai ky
lančius klausimus. Apie elek
trinę šiuo metu daug kalba
ma, diskutuojama dėl Europos
Sąjungos reikalavimų atsisa
kyti mūsų pagrindinio energi
jos šaltinio. Ar racionalu už
daryti jėgainę 2005 ar 2009
metais? Koks yra jos vidutinis
statistinis saugios eksploataci
jos laikas? Teroristiniai išpuo
liai, įvykę Amerikoje, kelia su
sirūpinimą, ar jėgainės konstrukcija pakankamai saugi, jei
katastrofa dėl agresįjos veiks
mų kiltų išorėje, o ne viduje,
kaip Černobylio atveju? Todėl
su dideliu dėmesiu klausėmės
profesoriaus paskaitos „Ignali
nos atominė jėgainė XXI amž.
Lietuvoje”, tikėdamiesi gauti
atsakymus į rūpimus, gyveni
mo diktuojamus klausimus.
Po Sovietų Sąjungos žlugimo
elektrinė bei jos duomenys
Los Angeles mieste, kur arti jo
buveinė, kur visi, kaip vienas,
lietuviai gerbia, remia, laukia
jo eilėraščių ir jo sąmojingo
žodžio.
Poetė Julija Švabaitė paža
dėjo tarpininkauti Poeto rei
kalais tarp losangeliečių ir Či
kagos „kultūrinės valdžios”.
Marija Reinienė, LB Kultūros
tarybos pirmininkė, su Danu
te Bindokiene, Draugo redak
tore, su Stase Petersoniene,
Rašytojų d-jos pirmininke...
Tai — moterys, bet joms pri
taria ir „valdžios” vyrai.
Tai nebe pasaka iš gyveni
mo... Tai tikrovė iš kūrybos
pasaulio, iš raštįjos — poezi
jos plotų.... Ši tikrovė, kad ir
šiųdieninė, yra lietuvių tau
tos kūrybos ir gyvybės tęsi
nys, yra tautos gyvybė, siela.
Ir poetai yra didelė tos tvir
tybės dalis. Mūsų Dainius —
taip pat.
P. S. Poetas, gerai prižiūri
mas žmonos Aldonos, šeimos
draugės Ramutės (iš Lietu
vos), o ypač proanūkių — Da
lytės ir Bitutės, kurios, ir sa
vas šeimas turėdamos, randa
laiko labai dažnai aplankyt
senelį, jam padėti.
Toks gyvenimas: iš poezįjos
ir realybės rūpesčių, vargų...

tapo visiškai prieinami Va
karų ekspertams. Nei vienoje
kitoje RBMK tipo reaktoriaus
jėgainėje nebuvo atlikta tiek
išsamių tarptautinių studijų,
tiriant jėgainės parametrus
bei jos rizikos tikimybes, kiek
Ignalinoje. Tai leido įvertinti
dabartinį elektrinės saugos
lygį, palyginant jį su kitais šio
tipo reaktoriais. Viena pagrin
dinių tarptautinių studijų iš
vada yra tai, kad nė viena na
grinėta saugos problema ne
reikalauja neatidėliotino elek
trinės uždarymo. Dabartiniai
Ignalinos AE reaktoriai negali
būti sutapatinami su Černo
bylyje buvusiais reaktoriais.
Tie lemtingi trūkumai, sukėlę
Černobylyje pražūtingas pa
sekmes, yra pašalinti. Įvyk
dyti pakeitimai garantuoja,
kad, padarius panašias klai
das kaip Černobylio elek
trinėje, pasekmės būtų ribotos
ir nenukentėtų nei šalia esan
tys gyventojai, nei darbuoto
jai. Daugelį užsieniečių gąs
dina Ignalinos išvaizda, ka
dangi ji neturi vakariečiams
įprasto, iš tolo matomo, įspū
dingo, anot profesoriaus, foto
geniško pusrutulio formos ap
sauginio kiauto. Bet saugos
srityje svarbiausia yra ne
išvaizda, o funkcija. O ją Igna
linos AE atlieka, iš išorės ne
taip akivaizdžiai matomas,
įrenginys — vadinamoji Ava
rijų lokalizacijos sistema ALS.
Daugiaplanė ALS sistema yra
viena projektinių charakteris
tikų, kurios išskiria Ignalinos
AE iš kitų RBMK reaktorių
tipo jėgainių. Ir vis tik, kokia
yra avarijų tikimybė ir gali
mos jų pasekmės? Sauga yra
per daug svarbi tema, kad
apie ją būtų kalbama, remian
tis emocijomis ir išankstinė
mis nuostatomis. Būtina rem
tis objektyviais kriterijais, ku
riuos galima apskaičiuoti ir
pateikti absoliučiais įvertini
mais. Tam buvo sukurta meto
dika, pagal kurią buvo galima
palyginti skirtingų atominių
elektrinių ir reaktorių saugą.
Išsamios tarptautinių eksper
tų studijos nustatė, jog šie ti
kimybinės rizikos rodikliai
modifikuotai Ignalinos AE yra
sulyginami su vakarietiškų
reaktorių rodikliais. Ignalinos
AE reaktorius savo konstrukcįja skiriasi nuo vakarietiškų
BWR tipo ir tikimybė, kad at
sitiks koks nors trukdantis
įvykis, yra didesnė dėl objekty
vių priežasčių. Tai didesnis
jėgainės sudėtingumas (žy
miai didesnis vamzdžių, vož
tuvų bei su jais susijusios
įrangos skaičius) ir žemesnė
sovietų projektavimo bei sta-

ALIAS Čikagos skyriaus valdyba su prof. Kaziu Almenu. Sėdi iš kairės: Teodoras Rudaitis,*Birute
Mickevičienė; stovi: Albinas Smolinskas, Laima Patašienė, prof. K. Almenas, Aurelija Dobrovolskienė, Rimas Gurauskas.

tybos kokybė. Tačiau tarptau
tinė komisija nustatė, kad Ig
nalinos AE yra stebėtinai
atspari ir didžioji dauguma
sutrikimų neprives prie radio
aktyvios medžiagos išmetimo į
aplinką. Tam reikėtų papildo
mo gedimo. Šis atsparumas
taip pat turi objektyvias prie
žastis, kurias lemia neaktoriaus

konstrukcija.
Dar ieškoma atsakymo į
klausimą, kokios būtų pa
sekmes, jei grafito kuro kanalo
tarpelis užsidarytų. Kaip rodo
patirtis kituose RBMK tipo re
aktoriuose, eksploatacijos me
tu šis tarpelis laipsniškai ma
žėja. Visiško tarpelio užsida
rymo pasekmės nėra iki galo
žinomos, bet yra būdų nuo
jų apsisaugoti.i Jau trijuose
RBMK reaktoriuose užsida
rius cirkonio vamzdžių tarpe
liams, jie sėkmingai buvo
pakeisti naujais vamzdžiais.
1997 m. pradėta plati ir dar
tebevykdoma programa, pagal
kurią pokyčiai grafito kuro ka
nalo tarpelyje yra nuolat ste
bimi ir matuojami. Iš turimų
rezultatų matyti, kad Ignali
nos AE tarpelio užsidarymo
greitis yra mažesnis negu ki
tuose to paties tipo reakto
riuose.
Panašūs teroristiniai išpuo
liai, kokius patyrė World Trade pastatai New York mieste,
Ignalinoje praktiškai neįma
nomi dėl jos pastatų nedidelio
aukščio. Mažesni lėktuvėliai
gal ir sugebėtų įsirėžti į elek
trinės blokus, bet jų betoninės
sienos yra pakankamai storos
ir tvirtos, taip, kad tokį susi
dūrimą pajustų tik lėktuvas.
Profesoriaus Kazio Almeno
nuomone, Ignalinos AE galėtų
saugiai dirbti dar ilgus metus.
Jos uždarymas surištas dau
giau su ekonominiais, politi
niais aspektais.
Paskaita buvo labai gyva ir

ALIAS Čikagos skyriaus pirm. Teodoras Rudaitis (kairėje) dėkoja
prof. Kaziui Almenui už puikią paskaitą.

įdomi. Profesorius Kazys Al-,
menas, plačios erudicijos tem
peramentingas oratorius, su
dėtingus ir komplikuotus da
lykus vaizdžiai aiškino, pasi
telkdamas net ir savo artisti
nius gabumus. Taip išvydome
įtarų bei nepasitikintį Ignali
nos AE saugumu vakarietį,
išgirdome jos statytojo ruso
sprendimus, sutvirtintus cha
rakteringais žodeliais.
Klausimų, laviną šiaip ne
taip sustabdęs, primininkaujantis Teodoras Rudaitis, pa
dėkojo pranešėjui ir įteikė at
minimui ■ meninių fotografijų
albumą. Jis trumpai peržvel
gė ALIAS Čikagos skyriaus
2001-jų metų veiklą ir suteikė
žodį sekretorei Laimai Patašienei. Tai buvo atsisveikini
mo kalba, nes Laima grįžta

gyventi į Lietuvą. Teodoras
Rudaitis sutiko toliau pirmi
ninkauti ALIAS Čikagos sky
riui, bet pakvietė vicepijmininkę spaudai Aureliją aDobrovolskienę eiti kpjgięgąipinkės pareigas. Kiti valdyboj na
riai lieka tose pačioje., Parei
gose: Birutė Mickevičieųę-jždininkė, Rimantas Gurauskasvicepirmininkas organizaci
niams reikalams, . Albinas
Smolinskas — vicepirmininkas renginiams.
Su pranešėju dar buvo gali
ma bendrauti asmgnį^į po
meninės programos,
pri
tardama sau gitara, atliko dai
nininkė Audronė Simanonytė.
Visi buvo pakviesti pasivai
šinti valdybos moterų išra
dingai paruoštomis j^į^gndėiėmis.
ten nrt
Aurelija Dobrovolskienė

Pagerbė dr. R. Kašubą
Šių metų vasario 24 d.,
švenčiant Vydūno fondo 50
metų sėkmingos veiklos su
kaktį, buvo įteikta vienas iš
dviejų paskirtų žymeniu dr.
Romualdui Kašubai, Northern
Illinois universiteto „College
of Engineering and Engineering Technology” dekanui. An
tras žymuo ir piniginė premija
teko Kęstučiui Gudmantui,
jaunam istorikui Lietuvoje.
Dr. Romualdas Kašuba gimė
Kaune, kur baigė keturias IV
Kauno gimnazijos (nuo 1988
m. Stepono Dariaus ir Stasio
Girėno vidurinė mokykla) kla
ses. Jis tuo labai didžiuojasi,
nes toje mokykloje mokėsi su
daugeliu draugų ir kolegų Lie
tuvoje bei JAV ir priklauso IV
gimnazijos „Jie mokėsi čia”
draugijai. Po karo baigė lietu
vių gimnaziją Miunchene.
Universitetinius mokslus bai
gė University of Illinois, Urbana — Champaign, įsigydamas
bakalauro, magistro ir dakta
ro laipsnį mechanikos inži
nerijoje. 1957 metais Urbanoje
įstojo į
Akademinio skautų
sąjūdžio Korp. Vytis ir buvo
pakeltas į filisterius.
Prieš pereinant į akademinį
pasaulį, dr. Romualdas Ka
šuba apie 10 metų dirbo
pramonėje: TRW Ine. Cleve
land, Ohio ir Danly Machinery Corp., Cicero, IL. Dirbant
TRW Ine., dalyvavo „Saturn”,
„Lunar Excursion Module”,
įvairių kosminės erdvės skry
džių mechanizmų bei ginklų
programose.
Vėliau Cleveland State uni
versitete buvo profesorius,
mechaninės inžinerijos sky
riaus vadovas ir galiausiai
inžinerijos doktoratų progra
mos direktorius. Po valstybi
nio konkurso, paskirtas 1989
m. įgyvendinti naujos inžine-

Dr. Romualdas Kašuba

rijos mokyklos idėją Northern
Illinois universitete, 'fuo bū
du, kaip pirmasis dekanas, dr.
Romualdas Kašuba yrą pa
grindinis Northern Illinois
universiteto (NIU) ^Collęge of
Engineering and Epginęęring
Technology” įkūrėjas,..Šiuo
metu kolegija turi apįę) 160
bakalauro ir magistrantūres
studentų. Baigiama išvystyti
doktorato programa. * Kotegija
turi 35 modernias labdratori
jas elektros, mechaninės1 ir in
dustrinės inžinerijos srityse ir
taip pat dideles gamtos, labo
ratorijas inžinerijos, technolo
gijos programose. Kolegįja re
kordiniu laiku gavo valstybinę
akreditaciją ir iki šioljaivadovauja dr. Romualdas Kašuba.
Kaip įprasta JAV, „College
of Engineering and Enginee
ring Technology” (CęET) de
kanas sudarė patarėjų įąrybą.
Iš 23 narių keturi yyajietu;viai: Donatas Tijūnėlis,,Romas
Bublys, Stepas Matąs^įr, kai
dirbo Čikagoje, pręįįįąntas
Valdas Adamkus. ŠiojėLtaryboje buvo ir Zenonas "Petkus
(jau miręs). , N„k,.it„ , ,t „sl.,
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Kai bijai skristi

Lietuvių dailininkių
paroda „Interactions”

Atkelta iš 2 psl.

Lelde Alida Kalmite
Kovo 23 d. Michigan City,
IN, Meno centre („The John
G. Blank Center for the Arts”)
buvo atidaryta Amerikos lie
tuvių dailininkių draugijos pa
roda „Interactions”. Įžanginį
žodį tarė Meno centro meno
direktorė, latvaitė Lelde Alida
Kalmite. Spausdiname jos
straipsnį, parengtą pagal kal
bą parodoje ir angliškame pa
rodos kataloge talpinamą pa
rodos recenziją. Tikimės, kad
skaitytojui bus įdomu sužinoti
nuomonę apie lietuviškąją
kultūrą iš šalies.
Nuo to laiko, kai 1987 m.
Kongresas paskelbė proklama
ciją, kovo mėnuo buvo skiriaihas pažymėti moters įnašui į
Amerikos istoriją. 2002 m.
programose „The National
Women’s History Projekt” pa
brėžiamas Amerikos moterų
etninis įvairumas.
Nuo kovo 23 d. iki gegužės
11 d. „The John G. Blank
Center for the Arts” suteikia
galimybę susipažinti su vienos
etninės grupės, kuri atvyko į
Ameriką norėdama išvengti
religinio ir politinio persekioji
mo, moterų menu. Tai lietu
vės, kurių dešimtys tūkstan
čių atvyko po II Pasaulinio
karo, traukdamosios nuo so
vietinio komunizmo. Parodoje
- 36 menininkių kūriniai.
Menininkės priklauso „The
Lithuanian American Women
Arti$?’Association” (LAWAA)
- Lietuvių dailininkių draugi
jai, įkurtai 1971 m. daili
ninkės Vandos Balukienės
pastangomis. Ji skatino daili
ninkes moteris keistis idė
jomis, dalyvauti grupinėse
parodose ir viena kitą skatinti
kūrybiniam darbui.
Į šios draugijos tikslus įeina
ir jaunų moterų bei merginų
skatinimas pasirinkti profe
siją tradicinėse meno šakose.
Ši grupė rengdavo parodas ne
tik lietuvių meno galerijose,
bet ir kitose mokslo ir kul

tūros institucijose, tokiose
kaip Barat College, Beverly
Art Center, Gary Art League,
University Club, Balzekas
Muzeum of Lithuanian Culture, Čiurlionis Art Gallery,
Ukrainian Institue of Contemporary Art ant the Hyde Park
Art Center.
Keletas parodų turėjo speci
fines temas, tokias kaip „Tavo
įvaizdis”, „Lietuvių mistinės
būtybės” ir „Darbai ant popie
riaus ir pluošto”. Nors ši veik
la prasidėjo Čikagoje ir apy
linkėse, draugija priima ir
kviečia moteris ne tik iš JAV,
bet ir iš kitų kraštų. Ir dabar
tinėje parodoje dalyvauja me
nininkės iš įvairių JAV vieto
vių, o tąip pat iš Kanados ir
Lietuvos.
Galimybė pažvelgti į šių
moterų meną gali padėti lan
kytojams geriau įsižiūrėti į
vienos etninės grupės, kuri
skaitlingai yra įsikūrusi Čika
goje ir apylinkėse bei Šiaurės
Indianoje, kultūrą. Lietuva,
esanti prie Rusijos vakarinės
sienos, į šiaurę nuo Lenkijos,
yra išgyvenusi audringą isto
riją - svetimųjų invazijas,
tarp jų - ir nacių bei sovietų
okupacijas XX amžiuje. Nepai
sant to, Lietuvos kultūra prie
Baltijos jūros išsivystė prieš
daugelį šimtmečių ir lietuviai
buvo vieni paskutiniųjų, kurie
priėmė krikščionybę, tuo metu
neštą kalaviju ir ugnimi. Vė
lesniais amžiais dauguma lie
tuvių priėmė katalikų tikė
jimą ir iš to išaugo meno for
mos, sintetinančios vietinio ir
krikščioniškojo meno elemen
tus.
Garsiausias XX a. lietuvių
menininkas yra M. K. Čiur

lionis. Kai kurie žinovai laiko
jį pirmuoju menininku, kuris
tapė netradiciškai, kaip ir jo
bendraamžis rusų dailininkas
W. Kandinskis, laikomas mo-

Aldona ir Donatas Pečiūrai „Interactions” parodos atidaryme.

Dail. Magdalena Stankūnienė (kairėje)prie savo batikos su JAV
T t»
i,
A,,$r<ąe Sakalaite.

Dailininkai, atsilankę Lietuvių dailininkių parodoje „Interactions” atidarymo iškilmėse. Iš kairės:
Magdalena Stankūnienė, Marija Ambrozaitienė, Daiva Karužaitė, Vincas Lukas, Vanda Aleknienė.

dernistu. Čiurlionis ypač do
mėjosi regimųjų menų ir mu
zikos ryšiais. Jo kūrinių misti
cizmas pabrėžia žmogaus ryšį
su gamta ir visata.
XX a. lietuvių meno istoriją
sukomplikavo politiniai įvy
kiai. Lietuva išgyveno tik
trumpą nepriklausomybės lai
kotarpį tarp dviejų pasaulinių
karų, po kurių sekė 50 metų
sovietų okupacija ir nepriklau
somybės atkūrimas prieš
dešimtmetį. Lietuviai meni
ninkai, kūrę prie komunizmo
režimo, įvairiais būdais rea
guodavo į laisvos išraiškos
trūkumą. Tuo metu, kai buvo
skatinamas socialistinis rea
lizmas ir visi tautiniai simbo
liai uždrausti, Vakarų moder
nios idėjos ir abstraktus me
nas buvo uždraustas ir laiko
mas išsigimusiu. Daug meni
ninkų kūrė slaptai, turėdami
mažai vilties, kad jų kūrinius
išvys platesnė auditorija.
Lietuviai imigrantai, kurie
pasitraukė į Vakarus po II Pa
saulinio karo, turi savo at
skirą šio laikotarpio istoriją ir
kūriniai, esantys šioje paro
doje, reprezentuoja skirtingų
kartų ir skirtingų krypčių
meną. Galima išskirti 3 atski
ras grupes. Po II Pasaulinio
karo atsiradusi Amerikoje
grupė pasijuto svetimoje, di
namiškoje, daugiakultūrinėje
aplinkoje. Šios kartos meni-

Lietuvių dailininkių darbų parodos kuratorė dail. Ada Sutkuvie
nė prie dail. Veronikos Švabienės kūrinio.

ninkės išlaiko glaudžiausius
ryšius su tradicinėmis lietuvių
liaudies meno formomis ir
metodais. Daug menininkių
yra iš kitos generacijos, tų, ku
rios gimė ir mokslus išėjo jau
už Lietuvos ribų. Jų žvilgsnis
į aplinką tarsi dvejinasi, jau
nosios menininkės atsiliepia
į savo „bikultūros” padėtį ir
ieško savų kelių. Paskutinioji
grupė - tai neseniai atvyku
sios jau iš nepriklausomos

Dailininkės (iš kairės) Irena Šaparnienė, Vanda Aleknienė ir
žurn. Vvtautas Kasniūnas.

Parodos lankytoja Nijolė Voketaitienė.
Visos nuotraukos M.B.S.

Lietuvos, bet yra gavusios me
ninį išsilavinimą sovietiniais
metais. Po to, kai supuvo So
vietų sąjunga, menininkai
buvo tiesiog priblokšti staigiai
užplūdusių iš Vakarų meno
idėjų. Ši grupė persiėmė jo
mis, ir postmodernizmas tapo
norma, bet jos neatsisakė ir
savo turtingo kultūrinio pavel
do. Daugelis šių menininkių
tęsia meno studijas JAV. Da
bartinė paroda tai ir rodo.
Kaip visas modernusis menas,
lietuvių dailininkių kūriniai
yra labai skirtingi - nuo avan
gardinių instaliacijų iki bati
kos, keramikos ir net kūrinių
iš odos. Dauguma šios parodos
dalyvių yra profesionalės, ki
toms menas buvo šalia kitų
užsiėmimų, ir bendravimas su
kitomis menininkėmis Lietu
vių dailininkių draugįjoje yra
bandymas pakelti jų kūrybos
lygį iki profesinio.
Daugelis kūrinių pavadi
nimų siejami su gamta ir mi
tologija (Aušrinė, Laima,
Saulė, Rasa, Eglė, Danguolė).
Per visą parodą eina mito ir
gamtos tema. Ryškiai pabrė
žiamas vaizduotės pasaulis.
Fantazija, intuicija, misticiz
mas, poezija ir mitologinės
būtybės bei mitinės idėjos yra
dominuojantys parodos ele
mentai. Meninę tradiciją, pa
remtą tipiška etnine istorija,
mūsų globalinėje ir viena kitą
veikiančioje kultūroje yra sun
ku išlaikyti. Galbūt polinkis
fantazuoti pragyvens kitus
tradicinius lietuvių meno as
pektus, kurie remiasi dėmesiu
medžiagai ir dekoratyviniam
elementui. Nepaisant mokslo
ir technologijų pažangos, pas
taraisiais dešimtmečiais di
džiulį pasisekimą turi fantas
tiniai filmai. Tai rodo, kad
domimasi, kas yra anapus
kasdieninės buities. Ir ar pik
tas dievas Perkūnas iš tikrųjų
yra taip toli nuo sąvokų, ku
rias atskleidžia modernusis
mokslas, aprašydamas dažnai
žiaurų ir fantastišką pasaulį?
Parengė

Neįtartinas.
Kaip Agatha Christie krimi
naliniuose romanuose...
Aplink tebevirė erzelis.
Kažkieno pašaukti, atskubėjo,
konduktorius ir dar kažkoks
uniformuotas traukinio paly
dovas. Jie bandė klausinėt
storulę Maggie, bet toji tik
rankom mosikavo ir šaukė:
— Nubaus jį Viešpats! Ne
pasieks jis savo kelionės tiks
lo! Bus jam „Allegheny moon”
tam plėšikui! Padainuos jis
kalėjime!
Sąmyšis tęsėsi, kol pa
reigūnai išsivedė Maggie į
kitą vagoną ramesniam įvy
kio aptarimui. Keleiviai rimo,
nors klausimai, pasipiktini
mai, kaltinimai ir net pašai
pos Maggie adresu dar skrai
dė po vagoną. Gerai, kad ne
trukus pasiekėm Washingtoną. Dar kartą perkirtom tin
gią rudą Potomac upę, ir vėl
po kelerių metų galėjau pasi
grožėt tolumoj dunksančiu pir
mojo prezidento obelisku.
Bet iš minties man nedilo
tas nemalonus įvykis. Gaila
buvo ir apvogtos Maggie, ir
apkaltinto Batuoto Katino.
Nenorėjau tikėt, kad jis apkraustė storulės rankinuką ir
tiek! Staiga prisiminiau Mr.
Palumbo. Jis taip pat dingo iš
vagono. Naktį. Galėjo mitriai
apsisukt, juk visi buvom sumi
gę, susnūdę... Vėl prisiminiau
savo sapną: lyg kažkas klau
sinėjo tą Balandį ‘ar turi?’, o
jis lyg kažkam kažką davė... O
gal tai nebuvo sapnas? Ką
VYDŪNO FONDAS
PAGERBĖ DR. R. KAŠUBĄ

Atkelta iš 3 psl.
Dr. Romualdas Kašuba yra
sudaręs bendradarbiavimo su
tartį tarp Northern Illinois
universiteto ir Kauno Techno
loguos universiteto. NIU ir
KTU dabar vykdo vieną, JAV
finansuojamą, „smart mate
liais” projektą, kuris įgalina
profesūros trumpalaikius pa
sikeitimus ir bandymus Kau
ne. Be to, CEET magistro
inžinerįjos studijose yra keli
studentai iš Kauno Technolo
gijos universiteto. Dr. Romual
das Kašuba buvo Vytauto
Didžiojo universiteto Atkuria
mojo senato narys ir Kauno
Technikos universiteto senato
narys. Jis palaiko glaudžius
ryšius su Lietuvos mokslo ir
mokymo institucijomis, Lietu
vos Mokslininkų sąjunga ir
atskirais mokslininkais. 1998
metais Kauno Technikos uni
versitetas suteikė jam garbės
daktaro vardą, o 1999 metais
Lietuvos Mokslo akademija
išrinko jį užsienio nariu.
Prof. dr. R. Kašuba sukū
rė EOGENES (Engineering
Oriented General Education
for Non-Engineering Students) — unikalią techniškai
humanitarinę programą ne in
žinieriams, kuri supažindina
juos su inžinerijos pagrindais.
Šią programą gali pasirinkti
humanitarinių, vadybos, pe
dagogikos, meno mokslų stu
dentai, kad susipažintų su
inžinerįjos ir technologijos
problemomis, aplinkos ir kul
tūros pasikeitimais dėl tech
nologuos įtakos. Be to, dr.
Romualdas Kašuba yra auto
rius daugiau kaip 40 pa
skelbtų mokslinių ir pedagogi
nių straipsnių ir maždaug to
kio pat skaičiaus mokslinių
bei pramoninių studijų darbų,
kinių negalima skelbti atvi
roje mokslinėje spaudoje. Jo
akademiniai darbai (vėjo tur
binų, jėgų perdavimo ir sis
temų modeliavimo) buvo pa
Aldona Šmulkštienė remti apie dviejų milijonų

vežė jis mažam lagaminėly?
Netikiu, kad jam būtų reikėję
Maggie piniginės. Kažkas bu
vo svarbiau. Ką jis kažkam
perdavė. Ar iš tikrųjų jis par
davinėjo vaistažoles ir toni
zuotą orą? Įsileidau į nema
lonius, net baisius svarstymus.
Mintyse pradėjau sijot Mr. Pa
lumbo plepėjimą apie tą
keistą preparatą, kuris apsau
go nuo „anthrax”. O gal — at
virkščiai? Gal ta „tūtelė po
kaklu” pilna tų bacilų?! Ak,
greičiau išlipt iš šito vagono,
palikt tą traukinį! Lėktuvu
būčiau seniai nuskridus!
***
Kalėdiniais blizgučiais iš
puoštoje Washington Union
stoty atsisveikinau su stri
kinėjančiais, plepančiais Maika ir Meižam ir su jų mama.
Vaikams kioske nupirkau po
šokoladinį „Stantą”, o mudvi
dar kartą apgailėjom vargšę
Maggie.
— Žinot, aš netikiu, kad tas
vyrukas, tas juokingas, Cat
Ballou, vagis — pasakė mote
ris, — vagone buvo daug
žmonių, be to, nemažai kelei
vių pereidavo ir iš kitų va
gonų... Bet tas vyras, kur šalia
jūsų sėdėjo, ir kalbėjo apie
„anthrax”, atsimenat? Jis man
visai nepatiko.
Atsisveikinom draugiškai —
ilgos kelionės bendrakeleivės.
Kai, bijai skristi, važiuoji
traukiniu — nei greičiau, nei
patogiau, bet įdomiau! Ar sau
giau? Į tai galėtų atsakyt Cat
Ballou ir Mr. Palumbo. Bet
kur jie?

dolerių valstybiniais ir pra
monės „grantais”. Žymenų yra
gavęs iš American Society of
Mechanical Engineers (Fellow), Tau Beta Pi, Sigmas Xi,
NASA, UNESCO tarptauti
nio inžinerijos mokslo centro.
1994 ir 2001 metais Tokįjo
Institute of Technology buvo
pakviestas vizituojančiu iški
liuoju profesoriumi. Su pas
kaitomis ir seminarais bent
keletą kartų lankėsi Lietu
voje, taip pat Japonijoje, Kini
joje, Vokietijoje, Danijoje, Ita
lijoje, Australijoje, Lenkijoje,
Venezueloje ir Prancūzijoje.
Daugumas dr. Romualdo Kašubos pedagoginių straipsnių
buvo išleisti UNESCO tarp
tautinio inžinerijos centro lei
diniuose.
Ritonė Rudaitienė

„BALTICUM ORGANICUM
SYNTHETICUM2002"

Tai antras organinės chemi
jos simpoziumas Vilniuje (pir
mas įvyko prieš dvejus me
tus), kuris įvyks birželio 23-27
d. Garsūs organinės chemijos
specialistai iš viso pasaulio su
plauks Vilniun. Bus 15 plenu
mo pranešimų. Svarbiausia
tema yra naujų vaistų atradi
mas ir gaminimas. Bent trys
iš penkių organizatorių dirba
vaistų pramonėje. Tai Jonas
Dunčia ir Joan Pešti iš Bris
tol-Myers Sąuibb ir Janis
Upeslacis iš Wyeth. Dunčios ir
Pešti Dupont vaistų skyrius
buvo parduotas BMS bendro
vei. Jiems yra sunku išla
viruoti tuose pasikeitimuose.
Organizatorius Lietuvoje yra
profesorius Eugenijus Butkus.
Tikroji žvaigždė yra penktas
organiztorius Queens univer
siteto profesorius Viktoras
Sniečkus, kuris surengia daug
simpoziumų per visą pasaulį
ir privilioja savo garsius pa
žįstamus atvykti į Vilnių. Visi
organizatoriai nusipelno pa
garbos. Gal New Yorko Moks
lų akademija galėtų išleisti
simpoziumo darbus?
Saulius Šimoliūnas

