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- Žemaitijoje, Kretingos ra
jone vis dar gyvuoja vienas 
gražiausių "antioficialių" skulp
tūrų po atviru dangumi pasaulis 
- Orvydų sodyba. Šiuo metu iški
lo reali grėsmė muziejų išgraib
styti po privačias kolekcijas. New 
Yorke gyvenantis žinomas fil- 
mininkas ir poetas Jonas Mekas 
pakvietė Prancūzijos ir Japoni
jos televizijos grupes vykti į Lie
tuvą nufilmuoti ir parodyti pa
sauliui, ką gali padaryti viena 
pasišventėlių šeima savo sody
boje. Viena Anglijos leidyklų jau 
taip pat susidomėjo šiuo unika
liu žmogaus paliestų akmenų 
pasauliu.

- Lietuvos delegacijos Eu
ropos Tarybos Parlamentinėje 
Asamblėjoje vadovas, Seimo Už
sienio reikalų komiteto pir
mininko pavaduotojas Algirdas 
Gricius šiems metams išrinktas 
ETPA viceprezidentu.

- Turkijos ambasadoje Vil
niuje sausio 24 d. pristatyta Lie
tuvos ir Turkijos draugija, įregis
truota 1995 m. gruodžio 5 d. 
Draugijos prezidentė Halina Ko- 
beckaitė, Lietuvos Respublikos 
Nepaprastoji ir įgaliotoji ambas
adorė Estijoje. Šioje kultūrinio, 
šviečiamojo ir pažintinio pobū
džio draugijoje kol kas yra tik 35 
nariai. Visi jie - Lietuvos Respub
likos piliečiai, lietuvių, karaimų, 
Lietuvos ir Kazanės totorių tau
tybių.

- Pasvalio rajono savivaldy
bės tarybos sprendimų įžymiam 
diplomatui, politikui, visuome
nės veikėjui, Lietuvių katalikų 
mokslo akademijos garbės na
riui dr. Stasiui Antanui Bačkiui 
suteiktas Joniškėlio miesto ir 
Pasvalio krašto garbės piliečio 
vardas.

- Vasario 21 - kovo 4 d. 
Suomijoje, Tampere Hali, veiks 
lietuvių dailės paroda "Trys die
notvarkės 2". (Pirmasis jos vari
antas praėjusių metų rudenį 
buvo eksponuotas Vengrijoje.) 
Parodoje dalyvauja Kazys Var
nelis, grupė POST ARS ir Jonas 
Gasiūnas (pakeitęs Gediminą 
Urboną). Abi parodas organiza
vo Šiuolaikinio meno centras 
(kuratorius - Kęstutis Kuizinas). 
Šią remia Lietuvos kultūros min
isterija, Suomijos kultūros min
isterija ir Šiaurės kraštų infor
macijos biuras Vilniuje. Parodos 
proga išleistas katalogas su Kęs
tučio Kuizino, Jan van der Marc- 
ko, Alfonso Andriuškevičiaus ir 
Tojanos Račiūnaitės tekstais.

- Į Kauno akademines klini
kas iš Didžiosios Britanijos Kam
bruos grafystės atvežta vertinga 
medicinos instrumentų bei kny
gų siunta. Dovanos įteikimo cer
emonijoje dalyvavo NATO gene
ralinio sekretoriaus patarėjas 
Centrinei ir Rytų Europai K. Do- 
nelis. Jo dukters iniciatyva buvo 
surinkta apie 2 tūkst. svarų ster
lingų ir nupirkta medicinos in
strumentų bei knygų.

- "Arkos" galerija tiesiog įsis
markavo. Greta Baltarusijos dai
lininkų parodos, šurmuliuojant 
šv. Valentino gerbėjams, dviejo
se viršutinėse galerijos salėse vei
kia ekspozicija iš kunigo Ričardo 
Jakaičio kolekcijos. Jis renka šiuo
laikinę dailę ir savo rinkinius 
"Arkoje" rodo jau antrą kartą. 
Šiai parodai jis atrinko trijų ta
pytojų - K. Zimblytės, L. Katino 
ir R. Martinėno - paveikslus bei 
skulptoriaus V. Šerio skulptūras.

Lietuvos konservatoriai užsitikrino svarbią rekomendaciją 
stojimui j Europos Demokratinę Sąjungą

Vilnius,vasario 20 d. Lietuvos 
konservatoriai kovo mėnesį grei
čiausiai taps konservatyvios pa
kraipos partijas vienijančios Eu
ropos Demokratinės Sąjungos 
(EDU) nariais.

Pagrindinė Lietuvos opozicinė 
partija šią savaitę užsitikrino Lie
tuvoje viešėjusios EDU vicepir
mininkės, Norvegijos parlamen
to narės Kaci Kullmann-Five pa
ramą.

Norvegijos parlamentarė, taip 
pat Europos Moterų organizaci
jos Lenkijos skyriaus pirmininkė

Eva Strumillo-Kudlac ir Švedijos 
Moderatų partijos atstovė Eva 
Gustavsson pirmadienį ir antra
dienį Lietuvoje rengė galutinę 
rekomendaciją priimti Lietuvos 
konservatorius tikraisiais EDU 
nariais.

K. Kullmann-Five, prieš išvyk
dama antradienį, sakė, kad Lie
tuvos konservatoriai visiškai ati
tinka europinės konservatoriš- 
kosi'os partijos standartus ir 
žadėjo perduoti EDU vadovybei 
labai palankią rekomendaciją, 
pranešė Seimo opozicijos atstovė

spaudai Rasa Rastauskienė.
Galutinį sprendimą kovo 12- 

13 dienomis priims Paryžiuje 
posėdžiausiantys EDU narių 
vadovai. Susitikime taip pat da
lyvaus ir Lietuvos konservato
rių partijos pirmininkas Vytau
tas Landsbergis.

Lietuvos konservatoriai jau 
dvejus metus yra EDU nuola
tiniai stebėtojai ir dalyvauja 
sąjungos nuolatinių komitetų 
posėdžiuose. •
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Atviros Lietuvos Fondas - švietimui ir mokslui
Pagrindinės veiklos kryptys

Neseniai spaudoje buvo plačiai 
nušviesta Atviros Lietuvos fondo 
(ALF) penkerių veiklos metų sukak
tis, paminėta, kad fondas per tuos 
metus paskyrė per 12 milijonų JAV 
dolerių įvairiems projektams, pade
dantiems kurti šalyje atvirą 
visuomenę.

Atvira visuomenė negalima be 
demokratiškos liberalios švieti
mo sistemos, be išvystyto moks
lo. Todėl šiai sričiai fondas skiria 
itin daug dėmesio. ALF veikla 
siekiama paremti ir paspartinti 
švietimo ir mokslo reformą, mo
dernizuoti mokslo ir studijų turi
nį bei formas, integruoti mokslą 
ir studijas į Europos ir pasaulio 
sistemas.

Fondo parama skaičiais - dau
giau kaip du milijonai dolerių 
švietimo projektams, šimtai tūks
tančių dolerių įvairiems mokslo 
ir studijų projektams, per tūks
tantį mokslininkų, doktorantų, 
studentų, gavusių paramą daly
vauti konferencijose, seminaruo
se, stažuotėse užsienyje, šimtai 
studentų, gavusių išsamią infor
maciją apie studijas Šiaurės Ame
rikoje ir Europoje, laikiusių TOE-

FL, SAT, GRE ir GMAT testus, 
šimtai mokslo žurnalų Lietuvos 
bibliotekoms.

Prieš dvejus metus Atviros Lie
tuvos Fondo kartu su Kultūros ir 
švietimo ministerija pradėtas 
projektas "Švietimas Lietuvos 
ateičiai" siekia įtraukti Lietuvos 
mokslo ir kultūros žmones į 
švietimo reformos darbus, skati
na pedagogus atnaujinti moky
mo turinį ir formas, ieškoti nau
jų mokymo metodų. Pradėtos 
programos "Mokytojo iniciaty
va", "Mokyklos lyderiai", Mokyk
los prestižas". Mokslininkai ir 
pedagogai aktyviai dalyvauja 
įvairiuose konkursuose, aukšto
sios mokyklos ir švietimo cent
rai teikia konkursams pedagogų 
kvalifikacijos tobulinimo progra
mas. Iki šiol jau išleista per 60 
vadovėlių, padėti pagrindai mo
dernaus lietuviško vadovėlio 
kūrimui, surengta apie 50 įvai
rių renginių mokytojams ir aukš
tųjų mokyklų dėstytojams. Nese
niai pradėta "Naujų technologi
jų programa" padeda mokykloms 
įsijungti į tarptautinius kompiu
terių tinklus, inicijuoja originalių

mokomųjų kompiuterinių pro
gramų kūrimą bei užsieninių 
programų vertimą ir adapta
vimą.

Paminėsime pagrindines fon
do veiklos remiant mokslą ir 
studijas kryptis bei paramos for
mas.

Mokslo ir studijų refor
mos skatinimas.

Surengta konferencija "Moks
las atvirai visuomenei. Strategi
ja ir struktūra", paremtas tarp
tautinis seminaras "Aukštųjų 
mokyklų finansavimas" bei Švi
etimo ir mokslo ministerijos 
inicijuotas Lietuvos mokslo tar
ptautinės ekspertizės projektas. 
Kartu su Sorošo Atviros visuo
menės institutu fondas remia 
Vilniaus universiteto projektą, 
kuriuo siekiama sukurti Lietu
vos aukštųjų mokyklų strate
ginio finansavimo ir valdymo 
modelį, įgalinti universitetus 
racionaliai panaudoti turimas 
lėšas. ALF steigiamas tarpuni- 
versitetinis edukologijos centras 
skleis naujausią edukologijos 
informaciją, inicijuos moder- 
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Šaukiasi gelbėjimo rato

Inga Cholmogorova

Vyriausybė, sugalvojusi iš
eitį iš bankų krizės - sujung
ti tris probleminius bankus 
ir juos nacionalizuoti, - taip 
ir nepateikė išsamaus pla
no, o pasitenkino projekto 
schema.

Kol valdžios vyrai laužo gal
vas, ką daryti su bankais, pas
tarieji skaičiuoja nuostolius. Lie
tuvos akcinio inovacinio banko 
(LAIB) banko vadovai skundžiasi, 
jog nuo moratoriumo paskelbi
mo dienos jau patyrė 2 min. Lt 
nuostolio, o Litimpeks vadovy
bė teigia, jog per dieną bankas 
patiria 30,000 - 40,000 Lt nuos
tolio.

Be to, abiejų bankų akcininkai 
bei valdybos ir tarybos padavė 
Lietuvos banką (LB) į teismą dėl 
neteisėtų sankcijų.

Vyriausybė trokšta nacio
nalizacijos

Seimas gruodžio 29 d. nuta
rimu "Dėl neatidėliotinų prie
monių bankininkystės problem
oms spręsti" įpareigojo Vyri
ausybę kartu su LB parengti pri
emonių planą dėl LAIB, Litim
peks, "Aurabanko" bei "Vakarų 
banko" tolesnės veiklos. Vyri
ausybės ir LB sausio 28 d. priim
tas nutarimas šiuo metu laukia

Vilniaus senamiestis. Vienas didžiausių ir gražiausių 
Rytų Europoje. Atlaikęs šimtmečius, nerestauruojamas 
ir netvarkomas gali dabar sugriūti. V. Kapočiaus nuotr.

pritarimo Seime.
Tačiau planas, kuriame numa

tyta iki liepos 1 d. LAIB, Litim- 
.peks ir "Vakarų banką" sujungti 
į Jungtinį banką (JB), atskiriant 
jų blogąsias paskolas, o vietoj 
"Aurabanko" įkurti Blogųjų pas
kolų valdymo įmonę (BPVĮ), 
nebuvo derintas nė su vienu iš 
minėtų bankų. Nors tiek Litim
peks, tiek LAIB yra parengę savo 
veiklos atnaujinimo programas.

Litimpeks nenori jungtis
Litimpeks banko valdybos 

pirmininkas Gintautas Preidys 
nesupranta, kodėl Vyriausybė 
parengė bankų jungimo planą, 
ignoruodama dar gruodžio 21 
d. Seimo priimtą įstatymą dėl 
priemonių komercinių bankų 
likvidumui palaikyti.

Mat šis įstatymas numato, kad 
Vyriausybė turi teisę be Seimo

(nukelta į 4 psl.}

Apgauti Lietuvos bankų indėlininkai prie Seimo rūmų 
kūrena laužus, reikalaudami sugrąžinti jiems pinigus.

V. Kapočiaus nuotr.

Apie situaciją Lietuvoje
Vytautas Rubavičius

Atgavusi nepriklausomybę, Lietuva virto didžiule teatro scena. 
Vaidina visi - kas tik netingi ir kas bent kiek susijęs su valdžia. Išties 
mūsų teatro menas pirmavo Pabaltijy. Niekam nė motais, kad tie 
spektakliai labai jau negražią rodo tikrovę, dar šleikštesnį kuria 
"imidžą", tačiau pradėjus norisi, matyt, suvaidint iki galo - kol visa 
Europa pajus smarvę. Tuo ir skiriamės nuo savo kaimynų. Štai estai 
vyriausybės krizei paaukojo gal kokias porą dienų. Neturi laiko 
spektakliams, reikia dirbti ir duoną užsidirbti. Mūsų šalyje dirbti lyg 
ir nebėra ką, pinigai sunkiami iš oro, paprasčiau tariant, vagiami ir 
pervagiami, tad visa energija - vaidinimams. Tiesiog gražu buvo 
žiūrėti, kaip prieš telekamerą apsiašaroja banko valdytojas, kaip kitą 
bankininką šeima pasitinka užvėrusį Lukiškių duris. Nukentėjo 
vargšeliai. Dabar visų dėmesys sutelktas į mūsų Konstitucijos ga
rantą, prezidentą. Mafijos bosams ta mūsų Konstitucija - tiesiog 
šiltnamis. Žmogus kovoja, tauta užgniaužusi kvapą laukia atomaz
gos. Tauta jau vėl myli prezidentą - juk tas kovoja, o ir prezidento 
rinkimai artėja. Ir ne taip jau svarbu, jog niekas taip dorai ir 
nepaaiškina, kodėl kovojama ir su kuo kovojama. Lyg ir su premje
ru. Tačiau vyriausybės keisti nesiruošiama, o ir opozicija šito daryti 
nepataria. Žurnalistai kalba, jog prezidentas kumščiu trankęs stalą, 
tačiau taip ir nepaaiškino, o ką tas trankymas reiškia ekonomikos ir 
politikos požiūriu. Kodėl bankininkai, tie, nukentėję ir spausdinan
tys įvairius pranešimus, kalba taip aptakiai - tik apie mokumą ir 
"blogų" kreditinių milijonų tikslų skaičių, - o visai neaiškina, ką vis 
dėlto yra numačiusi vyriausybė ir kam visi tie spektakliai. Juk jau 
buvo LAIB ir "Litimpex" nutarę susivienyti, atrodė, jog vyriausybei 
bereikia tik padėti, o Centriniam bankui pasidomėti tų bankų 
popieriais, ir nereikėtų dabar numatomo milijardo. Tik gal tas 
milijardas visai kitiems tikslams reikalingas. Juk akivaizdu, kad 
rinkimams besiruošiančios jungtinės nomenklatūros pajėgos visą 
bankų sistemą ima į savo rankas. Ir ima padedamos tarptautinių
finansinių organizacijų. Toms juk nesvarbu, kas valdo, svarbu, kas 
geriau tarnauja jų interesams. Šioje sferoje koziriai buvo ir yra 
dabartinės vyriausybės rankose. Įsivaizduokim situaciją, jog LDDP- 
istų žmonės būsimuose rinkimuose triuškinančiai pralaimi. Kas 
valdys finansus ir aptarnaus tuos kreditinius milijardus, kas džiaugsis 
praskolintos Lietuvos ateities vaisiais - tie patys žmonės. Tik gal jų 
veideliai nebemirgės pirmuose laikraščių puslapiuose. O jei tik 
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Dr. Juozas Kazickas Lietuvoje

Amerikos lietuvis dr. Juozas Kazickas, žymus finansininkas, vers
lininkas ir lietuvių kultūros mecenatas, Lietuvai nepriklausomybę 
atgavus, savo dėmesį perkėlė Lietuvon, kad ji greičiau ekonomiškai 
atsigautų.

Gimęs Rusijoje, išsimokslinęs Lietuvoje ir Vokietijoje, Yale Uni
versitete įgijęs ekonominių mokslų doktoratą, Juozas Kazickas pa
krypo į praktinį verslą prekybos, užsienio investicijų srityje. New 
Yorke sukūrė ir vadovavo "Neris International" korporacijai. Vado
vaujančias pozicijas jis užėmė keliolikoje didelių biznio ir kultūrinių 
organizacijų Amerikoje, Europoje ir Filipinuose.

Amerikos lietuvių gyvenime Aleksandra ir Juozas Kazickai, kol 
Lietuva buvo okupuota, visą laiką buvo didžiųjų lietuviškų projektų 
rėmėjai ir mecenatai. Didelėmis sumomis parėmė Dainavos stovyk
los ir Lietuvių Fondo kūrimą, kai skeptikai abejodami laukė, o 
defetistai nepritarė. Ne vieno Lietuvių Katalikų Mokslo Akademijos 
ir "Į Laisvę" fondo lietuviškai kultūrai ugdyti kapitalinio veikalo 
išleidimą finansavo Kazickų šeima.

Vokiečių okupacijos metais Lietuvoje Juozas Kazickas dalyvavo 
antinacinėje rezistencijoje. Kaip ir kiti lietuviai, atsidūrę užsienyje, 
Juozas Kazickas perėjo į išeivijoje prieinamais būdais vykdomą 
antikomunistinę rezistenciją. Lietuvos laisvės rūpesčiai atvedė jį į 
Lietuvių Frontą. Yrą buvęs LFB Tarybos nariu ir "Į Laisvę" žurnalo 
redakcinio kolektyvo nariu.

Kritiškomis atsikuriančiai Lietuvai dienomis, panaudodamas savo 
ryšius su aukštaisiais Amerikos politiniais sluoksniais, Kazickas savo 
asmenine iniciatyva išrūpino buvusio prezidento Jimmy Carter 
intervenciją Maskvoje. Taip pat jo pastangomis Sąjūdžio veikėjams 
buvo išgauti svarbūs susitikimai su JAV prezidentu George Bush, 
Didžiosios Britanijos min. pirmininke M. Thatcher, Prancūzijos 
prezidentu F. Mitterand ir kitais svarbiais politikais.

Lietuvai nepriklausomybę atkūrus, Kazickas Lietuvon perkelia 
savo intelektą, įgytą patirtį ir didelę finansų dalį. Jis daugel kartų 
vyko Lietuvon vienas ar su didžiųjų pramonės, prekybos ir fi
nansinių institucijų vadovais tyrinėti sąlygų investicijoms. Jo dėka 
į Lietuvos ekonomiką amerikiečiai yra investavę daugelį milijonų 
dolerių. Lietuvos telekomunikacijai pakelti į pasaulinį lygį Kazickų 
šeima sukūrė "Omnitel" firmą, ir asmeninėmis investicijomis joks 
kitas užsienio lietuvis Kazickų nėra pralenkęs.

Dr. Kazicko talkos susilaukia ir kitos Lietuvos labui veikiančios 
organizacijos. Pav., jam tarpininkaujant, "Phillip Morris" korporaci- 
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nių edukologijos kursų ren

gimą bei įvedimą.
Lietuvos mokslo ir studi

jų internacionalizavimas. 
Kompleksiniai Lietuvos 
kultūros tyrimai regioni
niame kontekste.

Paremtos tarptautinės mok
slinės konferencijos, kuriose 
dalyvavo įvairių šalių moks
lininkai. Vilniaus universiteto 
rengiama konferencija "Isto
riografija ir atvira visuomenė" 
sieks užmegzti dialogą tarp 
Rytų ir Vakarų Europos istori
jos mokslo tradicijų. Šios kon
ferencijos problematika suda
ro alternatyvą orientavimuisi į 
XIX a. etnocentristinę pasaulė
žiūrą. Paremtos konferencijos 
"Kultūrų sąveika Baltijos re
gione", "Lietuvos valstybė XIII 
- XVIII a.", "M. K. Sarbievijus 
Lietuvos, Lenkijos ir Europos 
kultūroje", "Šiaurės Europos 
suindoeuropietinimas", "Buvu
sios Lietuvos - Lenkijos Re
spublikos tautų istorijos, kul
tūros etc. tyrimai besikeičian
čios Europos situacijoje", stam
bios tarptautinės fizikos, bio
logijos, ekologijos, medicinos 
ir kitų sričių konferencijos. 
Fondas remia Vilniaus univer
siteto projektus "Lietuvos polo- 
nistinių kadrų ugdymas, lite
ratūrinių, lingvistinių ir kul
tūrinių lietuvių - lenkų ryšių 
tyrimas", "Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės literatūra baž
nytine slavų kalba". Remiamas 
užsienio profesorių dalyvavi
mas studijų procese.

Humanitarinių ir socia
linių mokslų moderniza
vimas, jų problematikos ir 
metodikos atnaujinimas.

ALF remia A. J. Greimo semi
otikos studijų centrą Vilniaus

universitete. Centro pastangomis 
semiotika kaip studijų disciplina 
įtraukta į aukštųjų mokyklų 
studijų programas, vykdomi ben
dri su Paryžiaus semiotikos mo
kykla tyrimo projektai, keičiama
si vizituojančiais profesoriais. 
Fondas remia modernaus teisės 
studijų centro įkūrimą Vytauto 
Didžiojo universitete, kas turėtų 
skatinti teisės studijų tobulinimą 
Lietuvos aukštosiose mokyklose. 
Prie humanitarinių ir socialinių 
mokslų modernizavimo Lietuvos 
universitetuose daug prisidėjo 
prof. V. Kavolis, kuris ALF re
miamas nuo šių metų pavasario 
semestro skaito paskaitas mūsų 
universitetuose, vadovauja inter- 
disciplinariniam seminarui A. J. 
Greimo semiotikos studijų cen
tre. Profesoriaus inicijuoti pro
jektai galėtų tapti savarankiš
komis socialinio tyrimo progra
momis. Klaipėdos universiteto 
projektas "Atvira universitetinė 
visuomenė" numato komplek
sišką civilizacijos istorijos tyrimą, 
šiuolaikinių ideologinių doktrinų 
(nacionalizmo) ir Lietuvoje vyk
stančių sociokultūrinių procesų 
lyginamuosius kritinius tyrimus. 
Fondas remia Matematikos ir in
formatikos institute įkurtą Mul- 
timedia centrą humanitarams, 
kuriame humanitarinių mokslų 
doktorantai studijuoja informa
tikos pagrindus ir mokosi taikyti 
savo tyrimuose naujausias infor
matikos technologijas. Vytauto 
Didžiojo universiteto kompiute
rinės lingvistikos centras numa
to kompiuterizuoti lietuvių kal
bos tekstyną ir įtraukti jį į Euro
pos šalių kalbos inžinerijos duo
menų banką.

Fondas remia tyrimus, kuriais 
siekiama kritiškai persvarstyti tra
dicinę problematiką, patikrinti 
drąsias hipotezes. Buvo finansuo
jami projektai "Lietuvos elitinė 
kultūra: nacionalizmo iššūkiai 
XIX a.", "LDK politiniai kontak
tai su Vidurio ir Vakarų Europos . 
valstybėmis", profesoriaus A. Šlio
gerio originali studija "Pamati
niai filosofijos klausimai".

Čia paminėta tik nedidelė dalis 
fondo remiamų projektų, tačiau 
jie atspindi svarbiausias ALF veik
los kryptis. Daugeliu projektų 
galime pasidžiaugti, jie atrodo 
svarbūs, perspektyvūs. Ir vis dėl
to mes pasigendame reikšmingų, 
ryškių, turinčių stiprų ilgalaikį 
poveikį mokslui ir studijoms pro
jektų, padedančių Lietuvos moks
lui atsikratyti uždarumo, izolia
cijos, padedančių jam tapti pa
saulio mokslo sudėtine dalimi. 
Vos vienas kitas projektas įtraukia 
į aktyvią mokslinę veiklą studen
tus, kitų universitetų mokslinin
kus. Neturime projektų, kuriuose 
būtų numatytas užsienio moks
lininkų įtraukimas į doktoran
tūros komitetus. Dar gana dažnai 
į Atviros Lietuvos fondą, deja, 
žiūrima tik kaip į papildomą fi
nansavimo šaltinį, padedantį 
spręsti šios dienos problemas.

Toliau liekame atviri geriems 
projektams ir tikimės, kad Lietu
vos akademinė visuomenė, su
prasdama Atviros Lietuvos fon
do pagrindinį tikslą, efektyviau 
išnaudos fondo teikiamas gali
mybes sukurti atvirą mokslo 
visuomenę. O jei mokslo visuo
menė nėra atvira, tai ją sunku 
bepavadinti tikra mokslo visuo
mene. w

Humanitarinių mokslų - 
problematikos kritinis įver
tinimas.

Užsienio paskolos 
buvo skirstomos 
neūkiškai

Lietuvos lengvosios pramonės 
įmonių asociacija (LLPĮA) mano, 
kad valstybės vardu gaunamos 
užsienio paskolos buvo skirsto
mos neūkiškai. Iš jų tik 5% 
kreditų suteikta lengvajai pra
monei, nors ši šaka pagamina 
apie 22% šalies pramonės 
produkcijos.

Be to, įmonių paimti kreditai 
iš esmės buvo skiriami mokesčių 
bei delspinigių skoloms padeng
ti, o ne gamybai plėsti... Dabar
tinę bankų krizę, Asociacijos 
nuomone, sukėlė ne tik blogos 
paskolos, bet ir šalies ekonomi
kos valdymo būklė. Ekonomi
kos reformos ir ūkio plėtros, taip 
pat valdymo pertvarkos kon
cepcijų valstybė neturi iki šiol.

LLPĮ asociacijos generalinis 
direktorius Vidmantas Vikšraitis 
sakė, kad prezidiumas pasiūlė 
kuo greičiau atgaivinti nemokių 
bankų veiklą, sugriežtinti jų bei 
Lietuvos banko pareigūnų atsa
komybę ir kuo greičiau atlikti 
užskaitas, t. y. mokesčių mo
kėjimą įskaityti iš įšaldytų sąs
kaitų. "Diena"

Skirtingos kartos. A. Žižiūno nuotrauka.

GALCHUS & GORDON, advokatai, patarnauja sekančiuose teisi
niuose reikaluose: nelaimingi atsitikimai, nekilnojamas turtas, 
imigracija, DWI and all criminal. Virš 20 metų patirtis. Parūpi
namas lietuvių k. vertėjas. Konsultacija nemokamai. Galelius & 
Gordon, 39-07 Bell Blvd., Bayside, NY 11361. Tel.: 718 229-2629.

JONAS V. STRIMAITIS, advokatas, patarnauja teisiniuose 
reikaluose. Advokatas kalba ir lietuviškai. 134 West St., Sims- 
bury, CT 06070. Tel. 203 651-0261.

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

Vilnius. Ledai plaukia Neries
V. Kapočiaus nuotr.

Eglė Pranckūnienė
Rimas Banys
Atviros Lietuvos fondo pro

gramų direktoriai

Lietuva susirūpinus 
vokiečių pareigūnų 
veiksmais prieš lietuvius

Vilnius, sausio 31 d. Vokieti
jos ambasadorius Vilniuje Rein- 
hartas Krausas buvo pakviestas 
į Lietuvos URM ir paprašytas 
oficialaus paaiškinimo dėl Vo
kietijos vidaus tarnybų veiksmų 
Lietuvos piliečių atžvilgiu. Ese
no mieste Vokietijos vidaus rei
kalų ministerijos tarnybos su
laikė grupę Lietuvos piliečių, 
atliko kratas jų automobiliuose 
ir panaikino VFR ambasados 
Vilniuje išduotas vizas. Vokieti
jos pareigūnai neleido sulaiky
tiesiems susisiekti su Lietuvos 
ambasada Vokietijoje ir pasinau
doti advokato paslaugomis.

Apie situaciją Lietuvoje
(atkelta iš 1 psl.)

St. Petersburgh, FL

Prof. Broniaus Vaškelio pranešimas
Sausio 12 d. 2:00 vai. p. p. 

Lietuvių Klubo salėje Kul
tūrinių popiečių būrelis su
rengė pabendravimą su VDU 
rektoriumi, profesoriumi Bro
nium Vaškeliu. Dalyvavo dau
giau nei 70 universiteto klausi
mais besidominčių asmenų. 
Ponai Vaškeliai St. Pete Beach 
turi nuosavą kondominiumą ir 
atostogų metu visad grįžta čia 
pailsėti ir atsigaivinti Floridos 
saulėje. Ta proga profesorius 
mielai sutiko padaryti prane
šimą apie aukštąsias Lietuvos 
mokyklas. Pranešimas buvo 
labai išsamus ir įdomus. Iš pra
džių buvo glaustai papasakota 
apie VD Universiteto įkūrimą 
ir turėtas problemas. Kalbėta ir 
apie dar iš sovietmečio užsi
likusią aukštųjų mokslų struk
tūrą, kuri yra biurokratiškai 
didelė ir kurią yra nelengva 
pakeisti. Vėliau profesorius pa
pasakojo apie šiuo metu esa
mus 8 universitetus ir 7 aka
demijas. Apskritai Lietuvos 
aukštosios institucijos turi di
desnę autonomiją nei Ameri
koje panašios mokyklos. Lėšų, 
gaunamų iš vyriausybės, nepa

kanka, ir bandoma rasti būdų jų 
gauti iš kitų šaltinių - aukų arba 
dotacijų iš užsienio, arba net iš 
pačių studentų mokesčių už mok
slą (tik tų, kurių pažymiai yra 
nepatenkinami). Dėstytojai savo 
šeimos negalėtų išlaikyti vien iš 
gaunamų algų. Gabesnieji, mo
kantys svetimų kalbų, dažnai 
pereina į privačią praktiką, kur 
atlyginimai žymiai didesni. Uni
versitetas siunčia studentus į 
užsienį žinių pagilinti, tačiau 
dalis jų jau nebegrįžta ir į juos 
investuoti pinigai pražūna. Per 
paskutiniuosius pusantrų metų 
daug kas pasikeitė. Universiteto 
tikslas išliko tas pats: vakarietiš
kas universitetas su Lietuvos 
kultūra. Universitetas stengiasi 
atstatyti moralę, įvesti socialinį 
aprūpinimą ir paruošti specialis
tus XXI amžiui. Blogiausia, kad 
pilietiškumas yra žemo lygio, o 
ankstyvesnis patriotiškumas 
sumažėjo. Šiuo metu Lietuva dar 
nėra teisinė valstybė. Turint gerus 
ryšius su George Marshall School 
of Law Chicagoj e, buvo įsteigtos 
teisių studijos ir parengta specia
li programa. Yra dvi kryptys: 

(nukelta į 4 psl.)

naujai išrinktieji pabandys tą finansinę bankų sistemą susigrąžinti 
- koks kils tarptautinis triukšmas, bus šaukiama apie neįsivaizduo
jamą dešiniųjų sukomunistėjimą, įsipareigojimų tarptautiniams 
bankams nevykdymą ir pan. Iš to milijardo (tai tik pradinis milijar
das) bus sumokėta ir dabar rypuojantiems nukentėjusiems ban
kininkams, kad jie savo vaidmenis suvaidintų iki galo, be to, bus 
padėtas geras amžino įsiskolinimo pagrindas, o už tai (ir už tylėjimą) 
tarptautiniai ekspertai sugebės išlaikyti jiems talkinusius.

Prieš porą mėnesių rašiau, jog LDDP-istai gali sugalvoti įdomesnį 
rinkimų scenarijų, nei įsivaizduoja tie dešinieji, kurie jau iš anksto 
tiki savo pergale. Svarbiausia ne vienos ar kitos partijos pergalė, o 
"savų žmonių" kiekis busimajame Seime. Kai ką teks paaukoti (kad 
ir premjerą), gal net visą LDDP, prieš tai suskilus į keletą naujų 
judėjimų, rinkimų blokų, partijėlių, kurios "orientuosis" jau į so
cialdemokratines vertybes, sieks "gerinti" darbo žmogaus gyven
imą, saikingai kritikuos buvusius prie šalies vairo. Dalis nepaten-
kinto buvusių komunistų valdymu elektorato atiduos jiems savo 
balsus. Juolab kad tie šiuo metu "palaiko" didžiąją prezidento kovą. 
Vis dėlto reikia pripažinti - meistriškai surežisuotas komiksas. 
Tikslas - išlaikyti Brazauską prezidento kėdėje. Vadinasi, net 
pralaimėjus Seime daugumą (nors šitai dar nėra aišku), - išlaikyti 
prezidentūrą ir realius (o paėmus bankų sistemą į savo rankas - 
beveik absoliučius) valdžios svertus. Tam reikia padėti prezidentui 
rinkti balus. Dėl to konfliktas kaitinamas, pučiamas, vaidinant 
įnirtingą kovą. Na, ką būtų laimėjęs prezidentas, jei premjeras, o 
prieš tai vidaus reikalų ministras būtų viens du ir atsistatydinę. 
Nieko nebūtų laimėję nei "klanas", nei prezidentas. O dabar valsty
bės vadovui - "visų dorų Lietuvos žmonių simpatijos". Ir čia jau 
nebesvarbu net pačios prezidento intencijos. Kad ir ką jis galvotų 
- jis buvo ir yra to "klano" žmogus ir dirbti jis galės tik tų žmonių 
aplinkoje. Net ir pralaimėjęs prezidentas susikraus pakankamai 
simpatijų kapitalo, kad prieš rinkimus galėtų kalbėti, jog privalu 
būti virš partijų, ginti nacionalinius interesus (kurių taip ir nesug
ebėjo suformuluoti). Tad labai dviprasmiška šiuo metu opozicijos 
lyderio padėtis: juk jeigu jis šiuo metu aiškiai viešai palaikys 
prezidentą, tai balai teks prezidentui, o jei nepalaikys tokioje 
"nuožmioje" kovoje su susikompromitavusia nomenklatūra, tai 
pats neteks dalies simpatizuojančių. Iš dešiniųjų politologų kol kas 
menka nauda: nesugebama įsigilinti į dabarties politinių žaidimų 
esmę, nei juo labiau primesti savą žaidimo scenarijų.

Galima aiškiai pasakyti - Lietuva iš tos kovos nieko nelaimės. 
Matyt, Lietuva jau buvo pralaimėta kiek anksčiau, kada pritrūko 
noro, jėgų ir sąžinės, kad būtų priimta tam tikra desovietizavimo 
programa, nesibijant, jog išaiškės ir pačių tamsiosios biografijos 
detalės. O dabar jau Lietuvą valdo ir jai atstovauja buvę saugu
miečiai - tautos žiedas, vieni vadinasi filosofais, kiti - politologais, 
treti - verslininkais.

/ Literatūra ir menas

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

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

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

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA - Silver Bell Baking Co. Lietuviška 
ir europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei 
pokyliams tortai. Dalia Radžiūnas, sav. - 43-04 Junction Blvd., 
Corona, Queens, NY 11368. Tel. 779-5156.
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LAISVĖS ŽIBURIO radijas girdimas sekmadieniais 9 vai. ryto iš 
KDM stoties 1380 AM. Romas Kezys, 217-25 54th Avė., Bayside, NY 
11364. Tel. 718 229-9134 arba 718 428-4552. Fax 718 423-3979.

Lietuvos Krikščionišką DEMOKRATIJĄ 
ir jos spaudą paremkime dabar: 

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

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

Fax/Tel. 708-636-9562 Klauskite informacijų
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Pagerbtas Didysis Lietuvos Diplomatas

Kun. dr. Kornelijus Bučmys, OFM
Dr. Stasys Antanas Bačkis, 

išbuvęs Lietuvos užsienio rei
kalų ministerijos ir diploma
tinėje tarnyboje 59 metus, iš jų 
aštuonerius kaip Lietuvos diplo
matų šefas, vasario 10 d. atš
ventė 90 metų amžiaus sukaktį. 
Jam, kaip Lietuvių Katalikų

Kovo 11-osios tyla

Mes, kurie gyvenome istorijos pertrūkyje, gerai jaučiame, ką 
reiškia diena, užpildanti ne tik visuomeninės, bet ir asmeninės 
istorijos spragą. Juk tai malonė, kurios ilgėjos, lūkuriavo, troško ne 
tik, pasak Hanah Arendt, "masių visuomenė", bet ir, gal nebus per 
drąsu sakyti, kone kiekvienas, atsigręžęs veidu į Lietuvą. O kad visi 
skirtingai gręžėsi, čia jau nieko nepaveiksi. Ar tai būtų reorganizuo
ta išeivijos lietuvių bendruomenė, įnirtingai niekinusi bet kokią, 
kad ir pačią menkiausią, bičiulystę su negandų apsėsta Lietuva, ar 
Lotynų Amerikos lietuviai kairuoliai, ar energingieji Lietuvių fron
to bičiuliai, be paliovos kūrę teorinį demokratinės valstybės mode
lį, ar tiesiog bet kokia kalba (lenkų, rusų, jidiš, totorių...) kalbantys 
ir bet kur pasaulyje gyvenantys žmonės, prisijungę ar neprisijungę 
prie judėjimų, partijėlių, grupių ir būrelių, bet įvairiais būdais 
kūrybingai artinę Lietuvos nepriklausomybę. Tai dabar beveik 
nesvarbu. Tegu tuo užsiims sociologijos empirikai, mėgstantys 
rūšiuoti, kaupti bei atrinkinėti faktus ir daryti vienprasmiškas 
mokslui didžiai naudingas išvadas. Svarbiau tai, kad mes jau esame 
toje siektoje, svajotoje, geistoje nepriklausomybėje ir tai, kad ji yra 
mumyse kaip raktas, kurį vaikystėje nešiodavomės ant kaklo, kad 
nepamestume, kad būtume tikri, jog įeisime į namus.

Kovo 11d. aktas pristabdė lietuviškojo pasaulio irimą, suteikė 
jam vilties, atvirumo ir pasitikėjimo, nors, žinau, visados atsiras 
skeptikų, kuriems terūpės vien šios dienos buitis, o pamatinis 
klausimas "kas esame, kur einame" bus nustumiamas į gyvenimo 
paraštes, geriausiu atveju - sapnų zoną. Tačiau, būdami nuoseklūs, 
neišvengsime pripažinti, jog Lietuvos nepriklausomybė ir visuoti
nai regima jos krizė (ekonominė, politinė, kultūrinė) yra susiję, 
betgi anaiptol ne tapatūs dalykai. Netruktume ieškodami sociali
nių, politinių ar ekonominių realijų, tačiau nešvari politika, plėšri 
hedonistinė pasaulėjauta, atgrasus ir nesąžiningas politikavimas, 
akivaizdus antipilietiškumas nėra požymiai, išskiriantys Lietuvą iš 
kitų Vakarų valstybių. Juk žinome, kad "nieko naujo po saule", tad 
ir šiuolaikinė visuomenė, kurioje gyvename, - technologizuota, 
urbanizuota ir industrializuota, dažniau mums atskleidžia šalių 
panašumus, kurie akivaizdėja ekonomiškai bei geopolitiškai su- 
siliejančiame, bet visgi skeldėjančiame dabarties pasaulyje, nei 
tapatumo ir lygybės ženklus. Tie patys simptomai, tos pačios krizės 
požymiai vargina ir Europą, ir JAV, ir postkomunistinius kraštus. 
Žinoma, pastarųjų padėtis nedėkingiausia, tačiau ne vienas gilesnis 
protas yra pastebėjęs, jog pasaulis iš esmės visur toks pats. "Dai
nuojanti revoliucija" baigėsi, tačiau socialinio būvio negandos 
negali visiškai užtemdyti kovo 11-osios džiaugsmo. Todėl ir sakau: 
nepriklausomybė yra tyla, grįžusi į šėtoniškos muzikos pinklių 
išvargintą Lietuvą; kovo 11-oji yra tylos žiedų šventė, kurios didy
bei mažai tepagelbės mitingai ir kalbos, melodingi cimbolai ir 
griausmingos, didingą tuštumą slepiančios ovacijos. Nepriklauso
mybė yra. Pagaliau yra. Ji tapati vienatvei.

Dr. S. A. Bačkis ir žmona Ona Baltuosiuose Rūmuose. Šalia stovi Nancy Reagan ir JAV 
prezidentas Ronald Reagan.

Mokslo Akademijos garbės na
riui, Akademija kartu su Vil
niaus universitetu surengė pa
gerbimą - 90 metų jubiliejinę 
konferenciją Joniškėlyje vasario 
8 d. ir Vilniuje vasario 9-10 
dienomis.

Vilniuje surengtoje konferen
cijoje akademinė programa pra
sidėjo vasario 9 d., penktadie
nį, 5 vai. popiet Vilniaus uni
versiteto trečioje salėje (antrame 
aukšte).

Po Vilniaus universiteto rek
toriaus prof. Rolando Pavilionio 
žodžio pranešimus padarė: dr. 
Aldona Vasiliauskienė ("Dr. Sta
sio A. Bačkio gyvenimas ir veik
la; nuopelnai Lietuvių Katalikų 
Akademijai"); Vytautas Baliūnas 
("Dr. Stasio A. Bačkio mokykli
niai metai, ryšiai su J. Balčiko

nio gimnazija"); dr. Algirdas Sau
dargas ("Dr. Stasys A. Bačkis, Li
etuvos diplomatijos ir valstybės 
tęstinumas"); Vilniaus arkivysk
upas metropolitas dr. Audrys Juo
zas Bačkis.

Po eilės kitų sveikinimų žodžių 
buvo ir sveikinimų raštu. Iš jų 

paminėsiu bent du: kardinolo 
Vincento Sladkevičiaus ir 
Popiežiaus nuncijaus arkivysku
po Justo Mullor Garcia.

Kardinolas V. Sladkevičius rašo:
"Garbingasis Jubilijate,
Su didžia pagarba sveikiname Jus 

garbingo Jūsų jubiliejaus - 90 metų 
amžiaus sukakties proga.

Dievo Apvaizda apdovanojo Jus 
patriarchališku amžiumi ir dar dau
giau - patriarchališkos išminties 
malone. Todėl Jūsų asmuo mūsų 
tautos gyvenime visuomet žadino 
šviesios ateities viltį bei pasitikėjimą 
Dievo Avaizda.

Jūsų atžvilgiu šiandien tobulai 
tinka šie psalmės žodžiai: "Buvau 
vaikas - ir jau esu senas ir nemačiau 
pamesto teisiojo... Nes Viešpats 
mėgsta teisumą... Teisiojo burna 
pasako išmintį" (Ps 36, 25 - 31).

Anuomet patriarchai savo se
natvėje laimindavo Izraelio tautos 
vaikus. Mes tikime, kad ir Jūsų 
patriarchališkas palaiminimas ly
dės mūsų tautos ateitį. Aukščiau
siojo palaima per Jus telydi mus 
visus!"

Popiežiaus nuncijus Lietuvai 

arkivyskupas Justo Muller Gar
cia rašo:

"Garbusis p. Ambasadoriau ir 
mielasis Drauge,

Iškiliuose Vilniaus universiteto 
rūmuose ir Joniškėlyje Lietuvos 
Katalikų Mokslo Akademija ruošia
si švęsti Jūsų Ekscelencijos devyn
iasdešimtąjį gimtadienį, sutelk
dama Jūsų gausius draugus ir ger
bėjus į konferenciją, kuri vyks va
sario 8-10 dienomis.

Greta mano senų draugystės ryšių 
su Jūsų mielu sūnumi, Vilniaus 
Arkivyskupu, kurie ypač brangūs 
tapo dabar, kartu tarnaujant 
Bažnyčiai Lietuvoje, jaučiuosi 
pagerbtas būti Jūsų draugų ir ger
bėjų rate. Tad normalu, kad ir aš 
esu pakviestas dalyvauti šio 
svarbaus jubiliejaus šventėje. Man 
labai gaila, bet prieš kelis mėnė- 

Marių dovana, arba nepasiųstas laiškas
Vaidilutė 2

(Tęsinys. Pradžia Nr.9)
Tėvelis mane surado su tarptautinio Raudonojo Kryžiaus ir 

amerikiečių įstaigų pagalba, nes mano globėjai žinojo mano vardą 
ir pavardę ir pradėjo intensyviai ieškoti mano tėvų, mane įtraukę 
į pabėgėlių ieškojimo sąrašus. Karui pasibaigus, visose pabėgėlių 
stovyklose buvo paieškų skelbimai. Vienos stovyklos skelbimų 
lentoje užtikęs mano vardą, tėvelis mane surado gretimame mieste 
mano nuostabių globėjų rankose. Nors mano atsiradimas jį labai 
džiugino, bet jis buvo labai nusiminęs ir liūdnas atskirtas nuo 
mamytės ir broliuko, apie kurių likimą nebuvo jokios galimybės 
sužinoti. Paieškos, skelbimai ir visos kitos juos surasti pastangos 
liko be rezultatų. Tėvelis spėliojo, kad jiedu liko Lietuvoje, ir 
guodėsi viltimi, kad jie išliko gyvi.

Karui pasibaigus, kaip jau iš mano aukščiau parašytų eilučių 
suprantate, su tūkstančiais tėvynes praradusių pabėgėlių apsigyve
nome Vokietijos pabėgėlių stovykloje, kurioje mus globojo 
tarptautinė pabėgėlių globos organizacija UNRRA. Mus apgyvendi
no buvusiose vokiečių kareivinėse, ten mus maitino, rengė ir 
sudarė sąlygas įsteigti vaikų darželius ir mokyklas, o suaugusiems 
buvo suorganizuoti anglų kalbos ir profesiniai kursai, juos pa
ruošiant emigracijai. Stovyklų administracija, kurią sudarė joje 
gyvenančių tautybių atstovai, daug prisidėjo prie išardytų šeimų 
suvienijimo, tai ir tėvelis mane lengvai surado. Jis ne vien mamytės 
ir sūnelio ilgėjosi, bet taip pat apgailestavo, kad jo vienintelis 
brolis Vytautas negalėjo kartu su savo šeima išbėgti, nes jo nėščia 
žmona jau buvo arti gimdymo... Juk Jūs, mielas Dėde Vytautai, tą 
žinote...

Man kiek paūgėjus, jis su ašaromis pasakodavo, kaip judu mėg- 
davot žaisti "kaubojus ir indėnus", eidavote meškerioti per tėviškės 
laukus tekančiame upelyje, o kartais net ir pasikumščiuoti. Tuo 
tarpu stovyklos gyventojai rūpinosi savo ateitimi, nors buvau per 
maža suprasti tikrą pabėgėlių benamių padėtį, tik žinojau, kad 
negalime grįžti į mūsų gražius namus Kaune. Galvutę įspaudusi į 

pagalvę, dažnai slapta apraudodavau savo likusias lėlytes ir rudą 
lokutį, apie kuriuos man pasakojo tėvelis, nors aš negalėjau atsim
inti nei įsivaizduoti, kaip jie atrodė.

Išgyvenę virš trijų metų stovykloje, Amerikai priėmus "išvietintų 
asmenų" įstatymą, 1949 metų rudenį mudu atvykome į Ameriką. 
Buvau jau paūgėjusi, tad puikiai prisimenu ilgoką kelionę laivu ir 
pirmą apelsinų sulčių skonį, ragavau daugelį man nepažįstamų 
skanėstų, o jūreiviai ir bendrakeleiviai buvo labai malonūs ir 
draugiški. Viza ir darbu aprūpinusi labdaros organizacija mudu 
apgyvendino pajūrio mieste, nedideliame, bet jaukiame namelyje 
su žalia pievute, mažu gėlynėliu ir jazminų krūmais, kurie tėveliui 
priminė Lietuvoje likusį mūsų sodą. Čia susipažinome su tokiais 
naujoviškais patogumais kaip skalbimo mašina, dujinė viryklė, 
centrinis šildymas, ir stebėjomės gatvėmis plaukiančiomis auto
mobilių vilkstinėmis. Tėvelis gavo uoste laivų kroviko darbą, bet 
tas darbas buvo labai sunkus. Nepratęs prie fizinio darbo, jis ėmė 
skųstis skausmais nugaroje. Vakarais po darbo jis lankė anglų 
kalbos kursus pažengusiems, kas jam buvo nesunku, nes Lietuvos 
gimnazijoje jis jau buvo angliškai pramokęs ir stovykloje taip pat 
lankė kursus. Tuo tarpu ir aš, žaisdama su kaimynų vaikais ir 
pagaliau patekusi į vaikų darželį, greitai išmokau angliškai, bet 
namuose tėvelis su manim kalbėjo tik lietuviškai ir, man paūgėjus, 
mane mokė lietuviškai skaityti ir rašyti, ką aš jau galėjau daryti dar 
nepasiekus mokyklos suolo. Gerai pramokęs anglų kalbą, tėvelis 
pradėjo ieškoti lengvesnio darbo ir apie darbo galimybes klausinė
jo uoste sutinkamus laivyno ar kitų įstaigų tarnautojus. Ir štai 
vieną dieną jis buvo pakviestas į pakrančių sargybos viršininko 
kapitono Grey kabinetą. Nežinodamas priežasties, jis kiek susi
jaudino, tačiau nesijautė kuo nors nusikaltęs ir drąsiai pasibeldė į 
viršininko duris. Maloniai pasisveikinęs kapitonas Grey prisipažino 
išgirdęs, kad tėvelis ieško lengvesnio darbo ir pradėjo jį klausinėti 
apie jo išsimokslinimą. Jis labai nudžiugo patyręs, kad tėvelis 
Lietuvoje buvo įsigijęs elektros inžinieriaus diplomą. Kapitonas 
taip pat apgailestavo ir stebėjosi, kad aukštąjį mokslą baigęs 
inžinierius dirbo eilinio kroviko darbą, bet vis tik suprato, kad iš 
pradžių jo silpnas anglų kalbos mokėjimas daug prie to prisidėjo. 
Po malonaus pokalbio kapitonas Grey tėveliui pasiūlė moderniško, 
naujai baigiamo statyti jūros švyturio budėtojo tarnybą. Ji nesanti 
labai prestižinė, bet atlyginimas geras, darbo sąlygos puikios ir jo 

sius įsipareigojau perskaityti 
pranešimą "Sielovadinės savaitės" 
konferencijoje Castelldauroje (Bar- 
celona, Ispanija), kurios data su
tampa su Jūsų garbei ruošiama 
iškilme.

Malonėkite priimti mano dvasinį 
dalyvavimą ir patį kilniausią prie
lankumą. Nuoširdus Lietuvos drau
gas, kurį nuolat prisimenu, kardi
nolas Antonio Samore, su žavesiu 
tardavo Ambasadoriaus S. Bačkio 
vardą, kurį išgirdau dar prieš mano 
draugystę su Jūsų sūnumi Audriu
mi Šventajame Soste, kur mudu 
turėjome garbės daugelį metų kartu 
dirbti. Giliai vertinu ir suvokiu, 
kokią svarbią tarnystę Jūs atlikote 
savo Tėvynei Lietuvai, kurioje esu 
Popiežiaus atstovas, ir Jūsų 
krikščioniškus jausmus, kuriais 
grindėte Savo diplomatinę "laisvo
sios Lietuvos" atstovo misiją. Todėl 
teisinga - visi, kurie pažįstame ir su 
nuostaba žvelgiame į šią tikrovę, 
stengiamės būti arčiau Jūsų pager
bime, kurį rengia Katalikų Mokslo 
Akademija ir Lietuvos sostinės 
"Alma Mater".

Nuoširdžiai sveikindamas Jūsų 
gyvenimo Draugę ir jungdamasis 
prie jūsų vaikų džiaugsmo, ypač 
mano brangiausiojo Audriaus, siun
čiu Jums sveikinimus ir mano drau
gystės bei tikros, gilios pagarbos 
jausmus".

Po Kamerinio muzikos ansamb
lio, vadovaujamo Gintaro Ručio, 
meninės programos, žodį tarė ir 
pats sukaktuvininkas dr. S. A. 
Bačkis.

Šia proga Lietuvos Respublikos 
prezidentas Algirdas Brazauskas 
išleido dekretą: "Už ilgametį ne
priekaištingą darbą Lietuvos val
stybei ir nuopelnus atkuriant jos 
nepriklausomybę, taip pat už 
pastangas įtvirtinant Lietuvoje 
demokratiją ir santarvę apdo- 
vanoju Stasį Antaną Bačkį Di
džiojo Lietuvos Kunigaikščio Ge
dimino I-ojo laipsnio ordinu". 
(Vilnius, 1996 m. vasario 8 d., 
Nr. 829).

Įdomu tai, kad dr. S. A. Bačkis 
yra gavęs ir kitų laipsnių D. L. K. 
Gedimino ordinus: 1937 m. va
sario 16 d. gavo III laipsnio or
diną, o 1994 m. vasario 10 d. iš 
prezidento A. Brazausko II laip
snio ordiną. Kiek asmenų Lietu
vos istorijos tėkmėje yra gavę 
visus tris Gedimino ordinus?

Sukaktuvininkas buvo įvertin
tas, pagerbtas ir apdovanotas 
žymenimis ne tik Lietuvos Re
spublikos vyriausybės, bet ir kitų 
kraštų vadovybių: 1950 m. spa
lio 28 d. Popiežius Pijus XII jam 
suteikė Šv. Grigaliaus Didžiojo 

(nukelta į 4 psl.)

inžinieriaus diplomas jam padėsiąs susipažinti su signalizacijos 
kodais ir pagalbos teikimo bei komunikacijos aparatūros veikimu. 
Be to, jis būsiąs specialistų apmokomas ir apmokymo metu jam jau 
būsiąs mokamas atlyginimas. Galite įsivaizduoti, koks laimingas 
buvo tėvelis, pagaliau galėdamas atsisveikinti su kroviniais ir juos 
kilnojančiais, triukšmingai ūžiančiais dankratais. Iš to džiaugsmo 
jis mane nuvežė į zoologijos sodą, vaišino ledais ir saldainiais, kas 
iki tol buvo reta prabanga, nors vėliau patyriau, kad jo atlyginimas 
buvo gan geras ir jo taupumo dėka banke augo santaupos. Tik 
žymiai vėliau supratau ir įvertinau, kad tai buvo rūpestis mano 
ateitimi, mano mokslu...

Mielas dėde, stebitės, kad aš tą viską žinau, nors tada dar buvau 
maža mergaitė. Taigi dabar pagaliau išduosiu paslaptį: tėvelis nak
timis rašė ir prisiminimus, ir dienoraštį, kurio turiniu šitame laiške 
pasinaudoju, bet dar daug turiu rašyti, kol prieisiu prie jo staigios 
mirties ir kitų gyvenimo netikėtumų.

Švyturio budėtojo naujitelaitis aštuoniakampis, labai aukštas pasta
tas stovėjo tolokai nuo kranto, buvo pakankamai erdvus ir patogus 
jo tarnautojui, bet netinkamas mažai augančiai mergaitei, izoliuo
tas nuo kranto, be draugių, be galimybės pabėgioti lauke ar pažaisti 
sviediniu, tačiau kitos išeities nebuvo. Tėvelis savo reikalams turėjo 
motorinį laivelį, kad galėtų pasiekti krantą. Kai sulaukiau mokyklinio 
amžiaus, tėvelis mane apgyvendino lietuvaičių kazimieriečių ben
drabutyje su sąlyga, kad, šalia angliškos mokyklos privalomų mok
slo dalykų, būčiau mokoma lietuvių kalbos, gramatikos ir sintaksės 
ir kad lankyčiau šeštadieninę lituanistinę mokyklą. Kiek vėliau jis 
mane paskatino įstoti į užsienyje atsikūrusią lituanistinę skautų 
organizaciją, pats Lietuvoje nuo pat vaikystės skautavęs. Mokyklos 
atostogų ir vasaros metu, pasibaigus skautų stovykloms, mane 
tėvelis laiveliu atplukdydavo į švyturį, o mokslo metų laikotarpyje 
beveik kasdieną pasikalbėdavome telefonu, nes jis labai rūpinosi 
mano mokslo pažanga ir mano sveikata. Tėvelis mane išmokė 
puikiai plaukti, tai aš tarpmokyklinėse plaukimo lenktynėse laimė
jau net kelis medalius. Mokė jis mane ir meškerioti, bet aš to 
"sporto" nemėgau, nes man buvo gaila ant kabliuko maunamų 
kirminėlių ir vėliau kvapą gaudančių žuvyčių. Man buvo maloniau 
plaukioti laiveliu, skaityti knygas ar stebėti komplikuotą, blykčio
jančią, burzgiančią švyturio aparatūrą.

(tęsinys kitame numeryje)
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□ Pirmosios kandidatės iš Cen
trinės ir Rytų Europos turėtų būti 
priimtos į NATO jau 1998 me
tais, o šiemet reikėtų paskelbti 
NATO pasiruošimo naujų narių 
priėmimui strategiją. Šie pasiū
lymai išdėstyti Šiaurės Atlanto 
asamblėjos pirmininko Karste- 
no Foigto pranešime, kurį jis 
padarė Briuselyje bendrame tri
jų šios NATO šalių tarpparla
mentinės organizacijos komitetų 
posėdyje.
□ Latvijos sostinėje Rygoje ati

darytas Europos Tarybos infor
macijos biuras. Kaip per infor
macijos biuro atidarymo iškilmes 
pasakė Europos Tarybos genera
linis sekretorius Daniel Tars- 
chys, naujų narių iš Rytų Euro
pos priėmimas į Europos Sąjungą 
bei Rusijos narystė Europos Tary
boje teikia nepakartojamą gali
mybę sustiprinti demokratiją Eu
ropoje".
□Princesė Diana pagaliau pat

virtino, jog sutinka nutraukti 
santuoką su princu Charles. Teko 
laukti daugiau nei du mėnesius, 
kol princas ir jo motina karalienė 
Elizabeth II išgirdo ilgai lauktą 
atsakymą: Diana nori skyrybų. 
Vasario 29 d. laikraštis "The 
Times of London" pranešė, jog 
princui tai kainuosią apie 15 
milijonų svarų sterlingų arba 23 
milijonus dolerių. Neįvardintų 
šaltinių duomenimis, karalienė 
turės pakrapštyti savo piniginę.
□Prancūzija antroje kovo pu

sėje pasirašys vadinamąjį Raro- 
tongo susitarimą, kuriuo pietinė 
Ramiojo vandenyno dalis skel
biama nebranduoline zona Pap- 
eetėje, paskelbė Prancūzijos Po
linezijos vyriausybės vadovas 
Gaston Flosse. Jis esąs Prancūzi
jos įgaliotas pasirašyti šį susita
rimą, sakė G. Flosse. Susitarimą 
Australijos iniciatyva 1985 me
tais pasirašė visos Ramiojo van
denyno pietų regiono forumui 
priklausančios šalys.
□ Didžiosios Britanijos gydyto
jai teigia, kad žmonės maisto 
gaminimui ar butų šildymui 
naudojantys gamtines dujas rizi
kuoja susirgti astma. Londono 
Šv.Tomo ligoninės gydytojai, iš
tyrę 1,800 pacientų, nustatė, kad 
gamtinių dujų vartojimas buityje 
gali pabloginti sergančių astma 
arba žiedadulkėms alergiškų 
žmonių sveikatos būklę, paska
tinti plaučių bei kvėpavimo takų 
ligas. Didžiosios Britanijos gy
dytojai teigia, kad moterys, gami
nančios valgį ant dujinių vi
ryklių, dažnai skundžiasi pa
dažnėjusiu kosuliu, čiauduliu, 
jautrumu dulkėms bei šaltesni- 
ems orams, nei tos, kurios val
gio ruošimui naudoja kitus me
todus. Britų tyrimai taip pat pa
rodė, kad gamtinėmis dujomis 
šildomuose namuose gyvenan
tys vaikai dažnai serga kvėpavi
mo takų ligomis. Mokslininkų 
nuomone, dujinės viryklės bei 
šildymo krosnys padidina bu
tuose azoto dioksido kiekį, kuris 
greičiausiai ir sukelia kvėpavi
mo takų ligas. Jie teigia, kad šio 
tyrimo išvadomis verta susirū
pinti, nes daugiau nei pusė Eu
ropos bei Amerikos gyventojų 
buityje vartoja gamtines dujas.
□Lenkijos Seinų miesto taryba 

pasmerkė pakartotinius išpuo
lius prieš čia įsikūrusį Lietuvos 
konsulatą. Lietuvos diplomatinė 
atstovybė nuo jos atidarymo 
1994 m. viduryje jau šešis kartus 
tapo vandalų taikinių, pastatas 
dažnai apmėtomas polietileno 
maišeliais su dažais.

Dr. Juozas Kazickas Lietuvoje Pagerbtas Didysis Lietuvos Diplomatas

Aleksandra ir Juozas Kazickai V. Maželio nuotr.

(atkelta iš 1 psl.)
ja JAV - Baltijos fondui šiais metais davė 20,000 dolerių dotaciją. 

Fondas tą dotaciją skiria Lietuvos, Latvijos ir Estijos jaunų profe
sionalų stažuočių organizavimui. Anot JAV - Baltijos fondo pro
gramų direktorės Audronės Pakštienės, savivaldybių ir nepriklauso
mos spaudos specialistams bus suteiktos galimybės aštuonias savaites 
kelti savo kvalifikaciją ir įgyti naujos patirties, dirbant praktiškus 
darbus Minnesotoje, Georgijoje ir Oregone. Šiais metais dr. Kazic
kas per "Į Laisvę" fondo Lietuvos filialą paskyrė 1000 dolerių 
rezistencinei premijai ir kitą tūkstantinę - sibiriokų šeimai paremti.

Už nuopelnus atsikuriančiai Lietuvai dr. Juozas Kazickas 1995 
metais buvo apdovanotas DLK Gedimino 3-jo laipsnio ordinu, 
dalyvaujant tik jo gausios šeimos nariams, "Omnitel" firmos atsto
vams ir JAV - Baltijos fondo prezidentui Linui Kojeliui.

jkj

Šaukiasi gelbėj'imo rato
(atkelta iš 1 psl.)

pritarimo teikti valstybines ga
rantijas tarpbankiniams kredi
tams, tačiau garantijų suma ne
turėtų viršyti 300 mln. Lt, o ga
rantija suteikiama ne daugiau 
kaip 1 metams.

Bankininko nuomone, remia
ntis šiek tiek pakoreguotu šio 
įstatymo variantu, Litimpeks su
gebėtų pats išbristi iš bėdos. Jei 
valdžia pritartų banko veiklos 
atnaujinimo planui, banko at
statymui prireiktų 40 mln. Lt 
valstybinės garantijos.

Jo nuomone, toks Vyriausybės 
planas nėra geras visiems trims 
bankams ir valstybei, kuriai teks 
sukrapštyti 1,3 mlrd. Lt.

"Tokią sumą surinkti yra visiš
kai nerealus dalykas", - mano p. 
Preidys ir teigia, jog tarpbanki
nius kreditus su valstybės garan
tija gauti yra realu. Mat Litim
peks pagelbėti pasišovė "Deut- 
sche Bank", "Drezdner Bank", 
"Nord/LB", "Kredyt Bank" ir kiti.

Tačiau partneriams užsienyje, 
anot p. Preidžio, kol kas neįma
noma paaiškinti Vyriausybės ap
sisprendimo. Litimpeks banko 
akcininkai, pajutę nacionaliza
cijos grėsmę, nusprendė dar įdė
ti pinigų į banko kapitalą, bet 
vis dėlto iš paskutiniųjų stengtis 
išplaukti iš krizės savarankiškai.

Nors dar tik sausio 20 d. buvo 
įregistruotas padidintas Litim
peks banko 39,49 mln. Lt akci
nis kapitalas, planuojama nea
tidėliojant jį didinti iki 50 mln. 
Lt akcijas platinant tarp ak
cininkų, o vėliau galvojama dar 
kartą didinti akcinį kapitalą iki 
55 mln. Lt, dalyvaujant ir už
sienio investuotojams.

Ponas Preidys įsitikinęs, jog, 
neleidus bankui veikti iki liepos 
1 d., jis jau bus nebe bankas, o 
lavonas.

LAIB skandina blogosios 
paskolos

LAIB valdybos pirmininkas 
Artūras Balkevičius bei vicepre
zidentas Romas Ramanauskas 
aiškino, kad nesutikti su Vyriau
sybės planu iš esmės negali, nes 
jis nukopijuotas nuo LAIB, Lit
impeks ir auditorių "Arthur and 
Andersen" parengto JB plano.

, Ponas Balkevičius piktinasi, jog 
tada, kai tai siūlė patys bankai, 
LB į tokį projektą žiūrėjo skep
tiškai, nors jokių alternatyvų 
nepateikė.

Anot p. Balkevičiaus, jungian
tis su Litimpeks, bankui reorga
nizuoti reiktų pritraukti 30 mln. 
Lt kapitalo bei gauti 75 mln. Lt 
valstybės ar stambių akcininkų 
garantijų už blogąsias paskolas, 
atskirtas nuo banko į BPVĮ, 7 
metams.

Pasak bankininkų, moratoriu
mas užbraukė banko pastangas 
prisivilioti užsienio kapitalo.

Mat su Slovėnijos "Devin 
Bank" jau buvo susitarimas dėl 
40 mln. Lt vertės LAIB akcijų 
pirkimo dar prieš jungimąsi.

Ponas Balkevičius prisipažįsta, 
kad tikėtis, jog bankas išplauks 
su girnapuse ant kojos, yra nere
alu.

Todėl, anot jo, išeities iš krizės 
galima ieškoti tik atskyrus blogą
sias paskolas į BPVĮ. "Mes didesni 
ir sunkesni, todėl mums sun
kiau manevruoti", - aiškina p. 
Balkevičius, lygindamas Litim
peks ir LAIB galimybes išsikap
styti.

Nors, anot LAIB vadovybės, 
Vyriausybės pasiūlytas planas yra 
labai schematiškas, iš jo galima 
"šį bei tą padaryti".

Tačiau bankininkai nerimau
ja, kad plane visiškai nekalbama 
apie banko funkcijų atnauji
nimą, nepaliekama jokių šansų 
akcininkams išsaugoti turtines 
teises.

Svarbiausias dalykas, anot p. 
Balkevičiaus, leisti bankui jau 
dabar atlikinėti kai kurias ope
racijas.

Klientai - už bankų veik
los atnaujinimą

Pasak Lietuvos pramonininkų 
konfederacijos (LPK) vykdomo
sios direkcijos Ekonomikos ir fi
nansų departamento direkto
riaus Stasio Ravinsko, LPK sieks 
ir toliau, kad Vyriausybė vyk
dytų gruodžio 29 d. įstatymo 
nuostatą dėl bankų veiklos at
naujinimo.

Anot jo, reikėtų leisti įskaityti 
į klientų sąskaitas įplaukas iš

(atkelta iš 3 psl.)

IV laipsnio ordiną; 1935 m. 
liepos 10 d. apdovanotas Švedi
jos Poliarinės Žvaigždės IV 
laipsnio ordinu; 1937 m. gegužės 
12 d. apdovanotas Jo Karališko
sios Didenybės (Britų) Karūnavi
mo medaliu; 1937 m. lapkričio 
16 d. apdovanotas Latvijos Trijų 
Žvaigždžių III laipsnio ordinu; 
1937 m. gruodžio 2 d. apdo
vanotas Italijos Corona Italia III 
laipsnio ordinu.

Gražūs tai įvertinimai už nu
veiktus darbus, bet į šį pasaulį 
Sukaktuvininkas atėjo kaip ir 
mes visi kiti - be medalių. 
Žvilgtelkim bent trumpai, kas 
nutiko prieš 90 metų.

Netoli Joniškėlio, kairiajame 
Mūšos upės krante, įsikūręs ne
didelis Pantakonių kaimas - šio 
amžiaus pradžioje ten buvo tik 
trys ūkininkai ir keli mažažemiai. 
1906 m. vasario 10 d. Bačkių 
šeimoje gimė šeštas kūdikis. Jau
niausią sūnų pakrikštijo Stasiu 
Antanu. Šeimoje jau augo keturi 
vyresni broliai - Povilas, Kazys, 
Jonas, Juozas ir sesuo Kazimiera.

Stasys Antanas 1914-1917 m. 
mokėsi Joniškėlio pradžios 
mokykloje, 1918 - 1920 iii. 
Linkuvos progimnazijoje, 1920
- 1925 m. Panevėžio vyrų (šiuo 
metu - J. Balčikonio) gimnazijo
je, 1925 - 1929 m. Paryžiaus 
universitete studijavo teisę, 1929
- 1930 m. ten pat - politinę 
ekonomiją. Studijas apvainikuo
davo įvairūs diplomai. Po darbo 
Lietuvoje, vėl grįžęs į Paryžių, 
1943 m. gegužės 22 d. Paryžiaus 
universiteto Teisės fakultete Sta
sys A. Bačkis apgynė disertaciją 
"Le Concordat entre le Lithua- 
nie et le Saint-Siege" (Lietuvos ir 
Šventojo Sosto konkordatas), už 
kurią gavo teisės daktaro laipsnį.

Studijų metais šalia mokslo 
reikalų nevengė ir visuomeni
nės veiklos, dalyvaudavo atei
tininkų ir studentų organizaci

Teatro "Vaidilos ainiai" aktoriai New Yorke

Iš Vilniaus į New Yorką atvyk
sta teatro "Vaidilos Ainiai" akto
rių grupė. Jie čia praleis 5 
savaites. Bus apsistoję C. W. Post 
Long Island universitete. Ten jie 
mokysis, mokys ir dalyvaus to 
universiteto teatro pastatymuo
se. Juos į JAV pakvietė ir jų globa 
pasirūpino "The Metropolitan 
Playhouse of New York". Penki 
šio teatro aktoriai ir trys studen
tai praėjusią vasarą šešias savaites 
praleido Lietuvoje, bendrauda
mi su "Vaidilos Ainių" teatru. Jų 
tikslas buvo panagrinėti, ar įma
noma suvienodinti Rytų Euro
pos ir Amerikos teatro stilius.

Atvykę iš Vilniaus "Vaidilos 
Ainių" teatro aktoriai statys spe
ktaklius kartu su "The Metropol
itan Playhouse of New York" teat
ro aktoriais.

Kovo 11 ir 12 dienomis, 8 vai. 
vakaro, "The Metropolitan Play
house of New York" teatre, esan
čiame 460 West 49th Street, #5 
New York, NY, "Vaidilos Ainių" 
aktoriai suvaidins "Mirages". 
Tame veikale vaizduojama viltis, 
baimė, skausmai ir džiaugsmas 
gyvenant buvusioje Sovietų 
Sąjungoje. Tai iš esmės vaizdinis 
veikalas, kurį paruošė tarptau
tiniu mastu žinomas dailininkas 
Romas Dalinkevičius. Vaidinime 
dalyvauja Lietuvos kino ir TV

Lietuvos ir užsienio, vykdyti 
kompanijoms tarpusavio užskai- 
tymus, neskaičiuoti delspinigių.

Ponas Ravinskas kritikuoja 
Vyriausybės apsisprendimą jung
ti tris bankus, kai jie turi ir savo 
planų, kaip savarankiškai atsis
toti ant kojų.

Verslo žinios 

jose, dažnai buvo renkamas ir į 
vadovaujančias pareigas. Mėgo 
rašyti į spaudą. To polinkio ne
metė ir vėliau, jau tarnaudamas 
diplomatinėje tarnyboje.

Stasys A. Bačkis, baigęs mok
slus Paryžiuje, 1930 m. lapkričio 
1 d. buvo paskirtas dirbti Lietu
vos Užsienio reikalų ministeri
jos Politinio departamento sekre
toriumi, o nuo 1934 m. - užsienio 
reikalų ministro asmens sekre
toriumi.

Beveik po aštuonerių metų 
darbo Lietuvoje, 1938 m. rug
pjūčio 1 d. S. Bačkis buvo paskir
tas dirbti Lietuvos Pasiuntiny
bėje Paryžiuje: pradžioje pirmuo
ju sekretoriumi, o po metų - 
pasiuntinybės patarėju. Nuo 
1943 m., vokiečiams areštavus 
tuometinį Lietuvos pasiuntinį 
Petrą Klimą, neoficialiai ėjo Lie
tuvos atstovo Prancūzijoje pa
reigas. Po 10 metų, 1953 m. 
birželio 15 d. Lietuvos diplomatų 
šefas Stasys Lozoraitis S. Bačkiui 
suteikė įgaliotojo ministro rangą.

Po 22 metų darbo Paryžiuje, 
1960 m. birželio 20 d. dr. Stasys 
A. Bačkis atvyko į Lietuvos pa
siuntinybę Washingtone. Lietu
vos pasiuntinybės patarėjo pa
reigas jam pasiūlė Lietuvos at
stovas JAV-jose Juozas Rajeckas 
ir diplomatų šefas Stasys Lozo
raitis. Nuo 1976 m. birželio 26 
d. iki 1987 m. lapkričio 15 d. S. 
A. Bačkis buvo Lietuvos Charge 
d'Affaires.

Stasiui Lozoraičiui (vyresnia
jam) Romoje 1983 m. gruodžio 
24 d. mirus, Lietuvos diplomatų 
šefo pareigas pradėjo eiti dr. A. 
S. Bačkis. 1987 m. lapkričio 15 
d. dr. S. A. Bačkis Lietuvos atsto
vo VVashingtone pareigas per
davė Stasiui Lozoraičiui (jaunes
niajam), o pats 1989 m. gruodžio 
19 d. apsigyveno Paryžiuje, kur 
turėjo tokį pat diplomatinį sta
tusą, kokį turėjo prieš paskyrimą 

aktoriai: Adolfas Večerskis, Sau
lius Siparis ir Eglė Tulevičiūtė.

"Vaidilos Ainių" teatras susior
ganizavo 1992 metais. Tai ne
priklausomas, savarankiškas, pel
no nesiekiantis teatras. Jo pa
grindą sudaro pripažinti ir žino
mi aktoriai dar iš tarybinių laikų. 
Teatro direktorius, režisierius ir 
aktorius Adolfas Večerskis.

"Vaidilos Ainių" aktoriai yra 
kūrę spektaklius kartu su "The 
London Royal" ir "The Swedish

Prof. Broniaus Vaškelio pranešimas
(atkelta iš 2 psl.)

tarptautinė teisė ir komercinė 
teisė. Komercinė teisė - tai nauja 
sritis Lietuvoje. Neseniai įsteigta 
Aplinkotyros (Environmental) 
katedra, kuri ruoš specialistus 
spręsti aplinkotyros problem
oms. Taip pat stiprinami politin
iai mokslai. VDU-tas jau treti 
metai yra populiariausia mokslo 
institucija. Gaunama labai daug 
prašymų ir atrenkami geriausi 
mokiniai. Iš rytinės Lietuvos 
dalies yra priimami studentai ir 
su žemesniais pažymiais, nes ten 
itin trūksta mokytojų ir kitų spe
cialistų ir tikimasi, kad išsimok
slinę profesionalai grįš dirbti į 
savo kraštą.

Universitetą remia Lietuvių 
Fondas ir atskiri asmenys. Didelę 
sumą paaukojo vienas asmuo iš 
Toronto; 75,000 dolerių gauta iš 
ponų Sinkių iš Santa Monicos, 
Kalifornijoje. Buvo klausiama 
apie stipendijas, reformas, stu
dentų korporacijas ir pan. Profe
soriaus atsakymai buvo tikslūs ir 

į Washingtoną. Paryžiuje dr. S. 
A. Bačkis iki 1991 m. rugsėjo 6 
d. ėjo Lietuvos diplomatų šefo 
pareigas.

Lietuvos Respublikai atstačius 
nepriklausomybę ir gavus tarp
tautinį de jure pripažinimą, nuo 
1991 m. rugsėjo 6 d. dr. Stasys 
A. Bačkis atsistatydino iš Lietu
vos diplomatų šefo pareigų ir 
apie tai pranešė Lietuvos užsienio 
reikalų ministrui Algirdui Sau
dargui.

Dideli dr. S. A. Bačkio nuopel
nai ir Lietuvių Katalikų Mokslo 
Akademijos veikloje. Dr. Bačkis 
buvo vienas iš pagrindinių ini
ciatorių atkuriant šią Akademiją 
išeivijoje. Tos pastangos buvo 
apvainikuotos 1956 m. Dr. S. 
Bačkis uoliai dalyvavo Akademi
jos gyvenime, suvažiavimuose 
skaitydamas paskaitas, talkin
damas raštais Akademijos leidi
niuose. 1979 m. buvo išrinktas 
LKM Akademijos garbės nariu. 
Nenuostabu tad, kad dabar ši 
Akademija, vėl atsikūrusi Lietu
voje, surengė Sukaktuvininko 
jubiliejinę konferenciją.

Žvelgiant į Sukaktuvininko 
privatų gyvenimą, tenka pastebė
ti, kad jis 1933 m. rugpjūčio 12 
d. vedė visuomenės veikėją Oną 
Galvydaitę. Bačkių šeimoje pir
mas sūnus Ričardas gimė Kaune 
1934 m. spalio 23 d. Dabar dr. 
Ričardas Bačkis yra Lietuvos Re
spublikos ambasadorius Prancū
zijoje. Antras sūnus Audrys Juo
zas gimė Kaune 1937 m. vasario 
1 d. Dabar dr. Audrys Juozas 
Bačkis yra Vilniaus arkivyskupas 
metropolitas.

Dr. Stasys ir Ona Bačkiai 1993 
m. balandžio 27 d. sugrįžo į Lie
tuvą ir apsigyveno Vilniuje. 
Linkime jiems daug laimės, 
sveikatos, geros nuotaikos ir vi
sokeriopos sėkmės po Tėvynės 
padange.

Royal" teatrais.
Vaidinimais besidomintieji 

savo kalendoriuose turėtų pasi
žymėti kovo 11 ir 12 dienas ir 
pamatyti Vilniaus "Vaidilos Ai
nių" pastatymą "Mirages".

p. palys

Skaitykite Darbininką ir 
pasiūlykite jį savo 

draugams!

detalūs. Sužinojus, kad esama 
labai neturtingų studentų, kuri
ems reikalinga parama, nes jie 
neturi pakankamai pinigų net ir 
maistui, Angelės Karnienės pa
siūlymu buvo renkamos aukos 
studentų paramai. Angelė taip 
pat iškėlė mintį kurti universite
tui remti būrelius, kurie, Vasario 
16-sios gimnazijos pavyzdžiu, ga
lėtų pastoviai rinkti nedideles 
mėnesines aukas (pavyzdžiui, po 
dolerį per mėnesį nuo kiekvie
no). Dalyviai dosniai suaukojo 
1155.00 dolerių. Po pranešimo 
visi buvo pakviesti pasivaišinti 
vynu, kava, sūriu ir pyragaičiais.

Pastaruoju metu teko girdėti, 
kad šioje apylinkėje jau susidarė 
trys tokie būreliai. Būreliams 
vadovauja Angelė Kamiene, Ja
nina Vienužienė ir Aldona Va- 
lienė. Tikimasi, kad St. Peters
burgo pavyzdžiu ir kitose viet
ovėse kursis būreliai, remiantys 
neturtingus studentus. Ypač tuo 
turėtų susidomėti VDU alumnai.
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Sportas

Kas domisi sporto praeitimi, 
tas dažnokai susiduria su klaus
tukais, kaip ten iš tikrųjų buvo, 
nes apstu prieštaringų žinių. 
Anksčiau, bent užjūryje, buvo 
įprasta teisintis informacijos sto
ka, bet dabar padėtis pagerėjo. 
Prie to daug prisidėjo Lietuvos 
sporto pradininkai Stepas Gar
bačiauskas ir Elena Kubiliūnaitė- 
Garbačiauskienė, kurie Šveicari
joje sukaupė nemaža medžiagos 
apie sporto pradžią Lietuvoje, 
patys apie tai rašė New Yorke 
leistame žurnale "Sportas" (1959- 
1969). Garbačiauskų žinias pan
audojo ir žurnalistas Jonas Nar
butas savo veikale "Sportas ne
priklausomoje Lietuvoje" (du 
tomai, Montrealis, 1978).

Gavus iš pirmųjų lūpų žinių 
apie praeitį, reikia prisipažinti, 
jog šių eilučių autoriaus pradin
iai sakiniai apie Lietuvos krepšinį 
Lietuvių Enciklopedijos XIII 
tome (Bostonas, 1958) yra ne
tikslūs, būtent: "Krepšiniu Lietu
voje susidomėta 1919, jo pra
dininkai buvo Steponas Gar
bačiauskas ir Karolis Dineika". 
Ta pati klaida lindi ir Broniaus 
Keturakio straipsnyje "Sportas 
nepriklausomoje Lietuvoje" (LE, 
XV t., Bostonas, 1968). Ir tik 
anglų kalba išleistoje "Encyclo- 
pedia Lituanica" (V t., Bostonas, 
1976) šių eilučių autorius jau 
prabilo kitaip, nes (teisingai!) 
rašė, jog krepšinį Lietuvoje nuo 
1920 m. pradėjo žaisti moterys, 
iš pradžių pagal vokiečių tai
sykles - su krepšiais be lentų. 
Amerikietiško krepšinio taisyklės 
buvo gautos iš YMCA pareigūnų 
Rygoje 1921 m. Moterų krepši
nio pradininkės buvo Elena Ku- 
biliūnaitė-Garbačiauskienė ir 
Arija Karnauskaitė-Ingelevičienė.

Papildant šiuos sakinius ir re
miantis Stepo Garbačiausko 
laišku (1975 m. lapkričio 16 d.), 
aiškėja, kad iš Rygos gautos amer
ikietiškojo krepšinio taisyklės 
buvo latvių kalba, o jų vertimu 
pasirūpino Karnauskaitė su Ku- 
biliūnaite (jos mokėjo latviškai). 
Abi per Pirmąjį pasaulinį karą 
gyveno Petrapilyje, bet ten 
krepšinio nežaidė. Panašiai ir 
kitos, sugrįžusios iš įvairių Rusi
jos miestų, ar iš Anglijos atvyku
si Mažonytė. Visos pradėjo žaisti 

Šiaurės Amerikos Lietuvių Fizinio 
Auklėjimo ir Sporto Sąjungos veikla

Tokiu ilgu vardu vadinasi lietuvių sportinis sambūris šiame 
krašte, kurį trumpai vadiname ŠALFASS. Iš šios sąjungos valdybos 
(kurios pirmininkas yra torontietis Audrius Šileika) generalinio 
sekretoriaus Algirdo Bielskaus, gyvenančio Clevelando priemiestyje 
Euclide, dažnai gauname informacijų ir pranešimų apie įvairią 
lietuvių sporto veiklą Šiaurės Amerikoje.

Naujose instrukcijose rašoma apie 1996 metų narių registraciją 
bei įvairias varžybas. Štai kovo 30 ir 31 dienomis Londone, Kana
dos Ontario provincijoje, vyks vyrų senjorų (35 metų ir vyresnių) 
krepšinio pirmenybės. Jas rengia Londono Lietuvių sporto klubas 
"Tauras". Pranešama ir apie Šiaurės Amerikos lietuvių slidinėjimo 
pirmenybes, kurios įvyks vasario 24 d. Loretto Ski Resort, Loretto, 
Ontario, apie 40 mylių į šiaurę nuo Toronto. Čia bus tik Alpinisti
nio slidinėjimo pirmenybės.

Vasario 24 d. taip pat įvyks ir lietuvių kėgliavimo ("Bowling") 
varžybos. Jos bus pravestos Wickliffe miestelyje, Ohio valstijoje, - 
rytiniame Clevelando priemiestyje.

Edvardas Šulaitis

Kauno "Žalgirio" krepšininkai namuose 
pralaimėjo graikams

"Žalgirio" krepšinio komanda, Europos krepšinio taurės turnyro A 
grupėje užėmusi antrąją vietą (pelnė tiek pat taškų kaip ir pirmoje 
vietoje atsidūręs ispanų "Taugres" penketukas), vasario 6 d. kovojo 
su B grupės I vietos savininku - garsiąja graikų Salonikų PAOK 
komanda, kuri savo kai kuriems žaidėjams moka dideles dolerių 
sumas. Po gana atkaklios kovos Kauno sporto halėje pergalę išplėšė 
svečiai iš Graikijos (83:75). Reikia paminėti, jog pirmo kėlinio 
pergalė priklausė lietuviams, kurie jį baigė 41:33 taškų persvara ir 
tik po pertraukos palūžo. Atsakomosios varžybos įvyko vasario 13 
dieną Salonikuose Graikijoje. Pirmasis kėlinys baigėsi 49:21 graikų 
naudai. Išmušti iš pusiausvyros žalgiriečiai nesugebėjo pasipriešinti 
ir pralaimėjo Europos taurės turnyro rungtynes 59:104.

Edvardas Šulaitis

krepšinį tik Kaune. Vyrams, ku
rie įsitraukė vėliau, taip pat nie
kas krepšinio neatvežė iš Petra
pilio ar JAV miestų.

Be Karnauskaitės, Kubiliūnaitės 
ir Mažonytės, pirmosios krepši
nio žaidėjos Lietuvoje buvo: 
Vaitelytė-Mačiuikienė, Pakark- 
lytė, Savickaitė-Reklaitienė, Rim- 
kaitė ir kt. Krepšinio užuomazgos 
metu Kauno moterys parengė ir 
šapirografu atspaude krepšinio 
taisykles, kurios nebuvo vien 
moterims skirtos. Tai buvo prie
šingybė Karolio Dineikos knyge
lei apie krepšinį, skirtai tik vy
rams.

Apskritai moterų įnašas kuri
ant sportą buvo didelis. Jas ran
dame organizacijų valdybose, 
neretai jos ir tarp steigėjų, aišku, 
tik ne LFL (Lietuvos Futbolo 
Lygoje). Be to, pirmąjį Lietuvoje 
sporto žurnalą "Lietuvos spor
tas" (1922) redagavo Elena Gar- 
bačiauskienė, jai daug talkino 
Arija Ingelevičienė. Leido LFLS 
(Lietuvos Fizinio Lavinimosi 
Sąjunga). Žurnalas buvo dvis
avaitinis, 12-16 psl., iliustruo
tas. Skelbimų iš viso nebuvo. 
"Lietuvos sporto" tikslas buvo ne 
tiek teikti informacijų iš sporto 
gyvenimo, kiek duoti praktiškų 
treniruočių, taisyklių ir specialių 
žinių sportuojančiam jaunimui 
bei įvairių sporto šakų vadovams. 
Nestigo žinių ir iš Lietuvos, ir iš 
tarptautinio sporto. Pirmasis 
numeris pasirodė 1922 m. vasa
rio 1 d., paskutinis (11-12 nr.) - 
1922 m. spalio 22 d. Pasak redak
torės Garbačiauskienės, "per 
dažnai norėta leisti, o nedaug 
teturėta skaitytojų, nes sportu 
visuomenė dar labai mažai 
domėjosi". Redakcinį ir adminis
tracinį darbą atlikdavo abu Gar
bačiauskai, o daugelį rankraščių 
pataisydavo kalbininkas Stasys 
Dabušis.

Grįžtant į praeitį, atsiranda 
tokių, kurie Darių vadina ir fut
bolo (soccer) kūrėju Lietuvoje, o 
vienas teisininkas iš Chicagos 
tenykštėje spaudoje gen. Joną 
Bulotą apskelbė LFLS steigėju...

Šalinant atsiradusias (tikriau
siai be blogos valios) klaidas, 
reikia pataisų ir Stepono Gar
bačiausko rašinyje apie Lietuvos 
sporto pradžią New Yorko

Alpinistas Vladas Vitkauskas ruošiasi kopti į Argenti
nos kalną Acongua, kur iškels Lietuvos ir Pasaulio tarptau
tinio olimpinio komiteto vėliavą. V. Kapočiaus nuotrauka

žurnale "Sportas". Straipsnyje 
"Pirmieji žingsniai" (16 nr., 1966) 
Kauno komendantas turi būti 
kpt. Mikuckis, bet ne Mikulskis. 
To paties rašinio tęsinyje ("Spor
to" 17 nr., 1967) įdėta nuotrau
ka: LFLS moterų ir Kauno Aušros 
gimnazijos vyrų krepšinio pen
ketukai po rungtynių gimnazi
jos kieme. Paraše po nuotrauka 
skaitome, kad paskutinis iš sto
vinčiųjų yra Tamulynas, o turėtų 
būti Talevičius. Jono Narbuto 
knygoje ir viename Vilniaus lei
dinių jis yra Stalevičius...

Atida būtų ne pro šalį ir vėles
niais metais. Vienas bičiulis man 
atsiuntė iškarpą iš Lietuvoje lei
džiamo "Gimtojo krašto" 30-ojo 
numerio (1988 m.). Olimpinių 
žaidynių 50-mečio proga vienas 
žurnalo puslapis skirtas tautinei 
olimpiadai Kaune 1938 m. va
sarą. Leonardo Aleksiejūno ir 
Rimgaudo Tirilio apžvalgoje 
olimpiados dalyvis, Lietuvos 
kūno kultūros instituto Lengvo
sios atletikos katedros docentas 
Alfonsas Viętrinas sako, jog 
Amerikos lietuvis Pranas Lubi- 

Tnas tautinėje olimpiadoje žaidė 
krepšinį Lietuvos rinktinėje. Toje 
olimpiadoje (tai netikslus termi
nas, turėtų būti - olimpiniai 
žaidimai ar žaidynės) dalyvavo 
ir šių eilučių autorius, žaidęs 
krepšinį už Kauno jėzuitų gim
naziją. Pirmose rungtynėse nu- 
galėjom Klaipėdos meisterį KSS, 
bet po to, kai susirungėme su 
LFLS su Lubinu, jau išryškėjo 
klasės skirtumas, ir LFLS be jokio 
vargo laimėjo (45:5). Dar ir da
bar, keturiese nusidanginę į JAV, 
savo tarpe pajuokaujam, kad 

Lietuvos krepšinio milžinas Arvydas Sabonis per vieną 
iš savo ankstesnių vizitų Chicagos lietuvių sporto šventėje. 
Dešinėje - žurnalistas Edvardas Šulaitis, kairėje - sporto ir 
visuomenės veikėjas Valdas Adamkus. Z. Degučio nuotrauka 

1996 m. ŠALFASS-gos j'aunučių

krepšinio pirmenybės
1996 m. Š. Amerikos Lietuvių Jaunučiu Krepšinio Pirmenybės 

įvyks 1996 m. gegužės 25 - 26 d., Toronte, Ont. Rengia ŠALFASS- 
gos Krepšinio Komitetas, talkininkaujant Toronto PPSK Aušrai ir 
LSK Vyčiui.

Varžybos numatomos šiose klasėse: Jaunių B (1980 m. gimimo ir 
jaunesnių), Jaunučių C (1982 m. ir jaun.), Jaunučių D (1984 m. ir 
jaun.) ir Jaunučių E (1986 m. ir jaun.).

Dalyvavimas yra atviras visiems lietuvių sporto klubams ar kito
kiems sporto vienetams, atlikusiems metinę 1996 m. ŠALFASS-gos 
narių registraciją

Preliminari registracija privalo būti atlikta iki 1996 m. kovo 15 d. 
imtinai, pas ŠALFASS-gos Krepšinio Komiteto vadovą Rimą Miečių, 
adresų:

Rimas Miečius, 54 Burrows Avė., Etobicoke, Ont. M9B 4W7, 
Canada; tel. 416 234 J878; faksas 416 234 8506.

Pasibaigus preliminarinei registracijai bus paskelbta galutinė pro
grama, apimtys ir kitos smulkesnės informacijos.

ŠALFASS-gos Centro Valdyba

tame katės su pele spektaklyje 
mažasis jėzuitas Juozas Saladžius 
įstengė tik apibėgti milžino Lu
bino koją...

Tiesa, po olimpiados įvyko 
kelios parodomosios Lietuvos 
rinktinės - Amerikos lietuvių 
rungtynės. Jose Lubinas žaidė už 
Lietuvą, bet tai neturėjo nieko 
bendra su olimpinėmis varžy
bomis Kaune.

Klaidų klaidelių, kaip matome, 
pasitaiko abiejose Atlanto pusėse. 
Lietuvių Enciklopedijos XVI 
tome (Bostonas, 1958) Alg. 
Gustaitis skiltelėje apie Praną 
Lubiną teigia, kad "Lietuvos I 
tautinėj olimpiadoj Kaune 
1938.VII. 17-31 jo vadovaujama 
JAV lietuvių krepšininkų ko
manda išėjo laimėtoja".

Taigi galvosūkių mėgėjai, norė
dami atspėti, už ką tautinėje 
olimpiadoje žaidė Lubinas, turi 
trejopą pasirinkimą: 1) LFLS 
komanda, 2) Lietuvos rinktinė, 
3) JAV lietuvių krepšininkų ko
manda. Teisybės vardan reikia 
pakartoti, kad Lubinas žaidė už 
LFLS penketuką, kuris tautinėje 
olimpiadoje užėmė antrą vietą, 
o pirmą - ir aukso medalį - iško
vojo JAV lietuvių krepšininkai 
su Mykolu Ruzgiu ir kt. 
Baigiamosiose rungtynėse jie nu
galėjo LFLS su Lubinu 27:21.

Kiek pasidairėme po tolesnę ir 
artimesnę Lietuvos sporto praeitį. 
Sakoma, kad nėra didelių ar ma
žų klaidų - tėra klaidos, kurias 
reikia atitaisyti. Tik pasimokę iš 
paklydimų (kartais ir savų), pri
artėsime prie tiesos ir nedarky
sime Lietuvos sporto istorijos.

Kęstutis ČERKELIŪNAS

Vladas Vitkauskas išsi
ruošė į paskutinį savo žygio 
etapą

Alpinistas Vladas Vitkauskas 
vasario 11 dieną išsiruošė į 
paskutinį savo žygio - Lietuvos 
vėliava aukščiausiose pasaulio 
viršūnėse - etapą ir vasario 25 d. 
įkopė į Akonkagvą - 6959 m - 
aukščiausią Pietų Amerikos kal
ną. Jis tapo 22-uoju alpinistu, 
įkopusiu į septynis aukščiausius 
Žemės rutulio kalnus. Jo žygis 
unikalus tuo, kad į visas viršūnes 
jis užneša tą pačią vėliavą. Šįsyk 
Lietuvos vėliava suplevėsavo 
Akonkagvos viršūnėje vasario 25 
dieną 21 valandą 30 minučių 
Lietuvos laiku. Iki šiol vėliausiai 
į Akonkagvą yra įkopta vasario 9 
dieną. LR

Šarūno Marčiulionio mo
kyklos auklėtiniai svečiuoja
si Australijoje

Šarūno Marčiulionio krepši
nio mokyklos auklėtiniai vasa
rio 25 dieną išvyko į Australiją. 
Jie svečiuosis Sidnėjuje, Canber- 
roje, Melburne, Adelaidėje. Jau
nuosius krepšininkus lydi mo
kyklos direktorė Zita Marčiulio
nytė, treneriai. Jaunųjų krep
šininkų kelione rūpinasi Lietu
vos konsulas Sidnėjuje Viktoras 
Šliteris. Pirmąsias rungtynes va
sario 27 d. Sidnėjuje marči- 
ulioniukai laimėjo 72: 68.

Lietuvos krepšininkai olim
piadoje varžysis vienoje gru
pėje su JAV rinktine

Vasaros olimpinėse žaidynėse 
Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė 
varžysis vienoje grupėje su JAV, 
Angolos, Argentinos, Kroatijos 
ir Kinijos rinktinėmis. Kitoje 
grupėje žais Puerto Riko, Pietų 
Korėjos, Brazilijos, Graikijos, 
Jugoslavijos ir Australijos rink
tinės. Rinktinių suskirstymą į šias 
grupes lėmė burtai, kurie buvo 
ištraukti vasario 13 dieną.

AGEP
NBA klubas padės lietu

viams rengtis olimpiadai
NBA lygos "Phoenix Šuns" klu

bas sudarė su Lietuvos krepšinio 
rinktine sutartį. Amerikiečiai įsi
pareigojo prieš Atlantos olimp
ines žaidynes aprūpinti Lietuvos 
rinktinę sportine apranga. Tai 
šiek tiek sumažins Lietuvos rink
tinės išlaidas, rengiantis 1996 
metų olimpiadai. "Phoenix Šuns" 
pažadėjo liepos 12 dieną savo 
mieste surengti kontrolines Lie
tuvos rinktines ir klubo vasaros 
stovyklos dalyvių varžybas. Va
saros stovyklose klubai renkasi 
sau papildymą ateinančiam se
zonui. Pasirašant sutartį, daly
vavo ir Šarūnas Marčiulionis, 
žaidžiantis "Sacramento Kings" 
klube. Ši sutartis pasirašyta dau
giausia Donn Nelson dėka. Jis 
yra "Phoenix Šuns" ir Lietuvos 
rinktinės trenerių asistentas.

AGEP
Lietuvos sporto biudžetas
Šiems metams iš valstybės 

biudžeto Lietuvos sporto fede
racijų programoms finansuoti 
skirta 4 mln. 340 tūkst. litų. 2 
mln. 170 tūkst. iš jų tenka pasi
rengti olimpinėms žaidynėms. 
Dar 1 mln. 295 tūkst. 760 pada
lyta olimpinėms ir 323 940 - 
neolimpinėms sporto šakoms, 
atsižvelgiant į jų laimėjimus ir 
ekonominius poreikius. 240 
tūkst. atseikėta veteranų sporto 
žaidynėms, 200 tūkst. Sporto 
federacijų sąjungos direktorato 
išlaikymui ir kt.

Tik DARBININKE Jūs ga
lite rasti naujausių žinių iš 
Lietuvos ir viso pasaulio.

Padovanokite "Darbinin
ko" prenumeratą savo pažįsta
miems bei draugams švenčių 
proga! Prenumerata vieniems me
tams - tik $30.

IŠ VISUR

- Paroda "Slaptasis menas" 
(Smuggled Art) bus atidaryta 
kovo 8 d., penktadienį, 7 v. v. 
Chicagos Balzeko lietuvių kul
tūros muziejuje. Parodoje rodo
mi iki 1989 m. slapta atgabenti 
neoficialiosios lietuvių kultūros 
kūriniai, dabar esantys privačio
se kolekcijose. Taip pat bus gali
ma pamatyti knygas ir žurnalus, 
slapta vežtus į Lietuvą ir padėju
sius žmonėms nesugniužti.

- Vasario 14 d. Lietuvos Res
publika Rytų ir Vidurio Europos 
valstybių grupei bei Mažų vals
tybių forumui pranešė apie savo 
ketinimą kandidatuoti į nenuo
latines Saugumo Tarybos nares 
rinkimuose, įvyksiančiuose 2001 
arba 2003 metais.

- Richard Durbin, lietuvių 
kilmės amerikietis, gražiai per 
eilę metų pasireiškęs JAV Atstovų 
Rūmuose, ateinančiuose rinki
muose nebekandidatuoja į tą 
pačią vietą, bet sieks aukštesnių 
pareigų - JAV Senate. Chicagoje 
į R. Durbin vietą Atstovų Rūmu
ose kandidatuos kitas lietuvių 
kilmės amerikietis John Shim- 
kus.

- Vasario 14 d. LR Misijoje 
prie JT gautas Rytų-Vakarų Studi
jų Instituto Prezidento p. J. Mro- 
zo kvietimas LR Prezidentui J. E. 
A. M. Brazauskui priimti šio In
stituto kasmetinį apdovanojimą 
iškiliems Naujosios Europos val
stybių vadovams.

- Rašytoja Stasė Peterso
nienė organizuoja "Užsienio lie
tuvių rašytojų vaikų ir jaunimo 
literatūros antologijos" išleidimą. 
Dėl informacijos ir pasiūlymų 
kreiptis adresu: S. Petersonienė, 
2534 W. 40th St., Chicago, IL 
60632. Telef. (312) 847 1693.

- JAV lietuviai atsargos ka
rininkai - aviacijos pulkininkas 
leitenantas Donatas Skučas ir ar
mijos pulkininkas Eugenijus Rin
gaudas Vigelis - sausio 15 d. ofi
cialiai pradėjo eiti Lietuvos Kraš
to apsaugos ministro patarėjų 
pareigas. D. Skučas dirbs minis
terijoje, o E. R. Vigelis - Kariuo
menės generaliniame štabe.

- Šių metų vasario 9 d., 7 
vai. vak., Balzeko lietuvių 
kultūros muziejuje atidaromas 
Tarptautinis Chicagos-Vilniaus 
prekybos ir kultūros centras. 
Naujasis Prekybos ir kultūros 
centras tikisi tapti tarpininku 
tarp Vilniaus ir Chicagos. Cen
tre visi suinteresuotieji nemoka
mai galės sužinoti daugiau apie 
jiems rūpimą veiklą Lietuvoje ir 
Amerikoje.

- Dvidešimt du garsiausių 
impresionistų kūriniai iš Pran
cūzijos aviacijos pramonininko 
Henry Potez kolekcijos kovo 19 
d. Paryžiuje bus parduoti iš 
varžytinių. Tarp šedevrų autorių 
- Gauguin, Renoir, Poųssin ir 
kiti žymūs tapytojai. Varžytinių 
įplaukos gali būti sensacingos. 
Tikimasi, kad vien tik už Camil- 
le Pissarro drobę, nutapytą 1880 
metais, pavyks gauti 6 mln. 
frankų (1,2 mln. dolerių). Visa 
kolekcija kainuoja daugiau kaip 
30 mln. frankų. Henry Potez 
gimė 1891 m. Per pasaulinius 
karus jo kompanija tiekė Pran
cūzijos armijai karinius lėktu
vus. Taikos metu Potez pritaiky
davo karinę techniką civilinėms 
reikmėms, o laisvalaikiu rinkda
vo paveikslus.



6 • DARBININKAS • 1996 kovo 8, Nr. 10

Vieno puslapio neužtenka

Tenka džiaugtis, o kartu ir dėkoti "Darbininkui" įsivedus "Kultūrinį 
puslapį", o jo jau seniai reikėjo!

Besidžiaugiant tenka ir apgailestauti, kad "Kultūrinis puslapis" ir 
yra tik PUSLAPIS, kurio reikės laukti visą mėnesį.

"Kultūrinio puslapio" - neužtenka. Reikėtų, kad tam "puslapiui" 
būtų skirtas visas lapas. Tik pažvelgus į "Darbininko" Nr. 7, galima 
matyti, jog jame radosi ir daugiau medžiagos, kuriai vieta turėjo 
būti "Kultūriniame puslapyje", bet dėl "puslapio" ribotumo ji į ten 
nepateko.

Norėtųsi, kad į šitą mano pageidavimą "Darbininko" redakcija 
atkreiptų dėmesį ir pasisakytų.

P. Palys 
-o-

Redakcija dėkoja skaitytojams už laiškus. Kviečiame ir kitus skaityto
jus parašyti savo atsiliepimus, pasiūlymus, pageidavimus, pastabas.

Komp. K. V. Banaičio 100-jų gimimo 
metinių minėjimas Lietuvoje

Lietuvoje rengiamasi iškilmin
gai paminėti kompozitoriaus K. 
V. Banaičio, gimusio 1896 m. 
kovo 5 d., 100-sias gimimo me
tines. Iš Lietuvos Respublikos 
kultūros ministerijos yra gautas 
renginių planas, kuris su gali
mais mažais pakeitimas ar papil
dymais yra toks:

kovo 5 d. - koncertas - minėji
mas Sintautuose (gal ir Šakiuose) 
ir paminklinio akmens atidengi
mas K. V. Banaičio gimtinėje - 
Vaitiekupiuose;

kovo 6 d. - renginiai Muzikos 
akademijoje (mokslinė konfer
encija ir studentų koncertas);

kovo 7 d. - jubiliejinės paro
dos atidarymas M. Mažvydo bib

liotekoje;
kovo 8 d. - koncertas - minėji

mas Vilniuje, Valstybinėje fil
harmonijoje;

kovo 9, 10 d. (arba kiek 
vėliau) - numatoma operos 
"Jūratė ir Kąstytis" premjera Kau
no Muzikiniame teatre.

Jubiliejaus proga yra išleidžia
ma muzikologės Onos Narbutie
nės parašyta monografija apie 
K.V. Banaitį: kompozitoriaus bi
ografija, jo muzikos aptarimas, 
nušviečiamas jo, kaip publicis
to, darbas ir pateikiamas pluoš
tas jo įdomesnių laiškų. Taip pat 
bus išleista kasetė su K. V. Ba
naičio muzikos įrašais: Sonata 
smuikui (groja Raimundas Kati

lius), Sonata - rapsodija violonče
lei ir kelios originalios dainos 
solo balsui (dainuoja Regina 
Maciūtė).

Vasario 21 - 22 d. Lietuvos 
Muzikos akademijoje įvyks dai
nininkų konkursas, rengiamas K. 
V. Banaičio jubiliejinės komisi
jos, Lietuvos Muzikos akademi
jos Dainavimo katedros ir Dai
nininkų konkursų rėmimo fon
do. Jauni dainininkai (iki 35 m. 
amžiaus) atliks K. V. Banaičio 
harmonizuotas liaudies dainas 
ir originalias kompozicijas solo 
balsui. Vasario 24 d. įvyks lau
reatų koncertas ir premijų įteiki
mas. Šis konkursas ruošiamas 
siekiant sudominti dainininkus 
kompozitoriaus vokalinės muzi
kos kūriniais solo balsui, kurie 
buvo dažnai atliekami Nepriklau
somoje Lietuvoje ir dabar išeivi
joje, bet pokario metais Lietuvo
je buvo beveik nežinomi. Pla
čiausiai paplitusios ir mėgiamos 
yra K. V. Banaičio harmonizuo
tos liaudies dainos chorams, ku
rios Lietuvoje buvo dainuojamos 
ir sovietmečiu (dažnai nutylint 
kompozitoriaus pavardę); ma
žiau ten yra pažįstama kompozi
toriaus kamerinė muzika, o ope
ra "Jūratė ir Kąstytis" Lietuvoje 
bus statoma pirmą kartą kom
pozitoriaus jubiliejaus proga 
Kauno Muzikiniame teatre. Šios 
premjeros iniciatorė yra Chica
gos Lietuvių opera, kuri šį pasta
tymą pasikvies į Chicagą balan
džio pabaigoje. Čia opera bus 
parodyta bendromis Kauno Mu
zikinio teatro ir Chicagos Lietu
vių operos pajėgomis.

Šio iškilmingo jubiliejaus ren
giniais kompozitoriaus K. V. 
Banaičio muzika yra grąžinama 
į Lietuvą, kurioje sovietų oku
pacijos metų į Vakarus pasi
traukusių lietuvių kompozitorių 
kūryba ir net jų vardai tapo

nežinomi.
Kompozitorius K. V. Banaitis 

1950 - 1963 m. gyveno Brook
lyn, NY, ir čia, jau sunkiai sirg
damas, sukūrė savo operą "Jūratė 
ir Kąstytis".

Salomėja Valiukienė

PAPIGINTOS KAINOS KELIONĖMS į VILNIŲ

Krisdamas nuo stogo suvalkie
tis šaukia savo žmonai:

- Nevirk pietų, aš valgysiu li
goninėje!

***
- Koks pragaras geresnis, - klau

sia dėstytojas studento persit
varkymo metais, - kapitalistinis 
ar socialistinis?

- Aišku, socialistinis, - pyškina 
studentas, - tai degtukų nėra, tai 
malkų neatvežė, tai katilą re
montuoja, tai kūrikas girtas, tai 
partinis suširinkimas velniams...

*★*
Kelių policija sustabdė išgėrusį 

vairuotoją. Nuvežė, išblaivino, 
surašė solidžią baudą, atėmė tei
ses ir išleisdami dar pagraudeno:

- Kaip jūs, suaugęs žmogus, 
galėjote šitoks girtas sėsti už vai
ro?

Žmogelis, skėstelėjęs rankomis, 
sako:

- O ką reikėjo daryti - nepaė
jau.

Baigdamas kapoti malkas, su
valkietis įsikirto į koją. įėjęs kam
barin skundžiasi:

- Kokia nelaimė - batą perkir- 
tau ir dar į koją kliuvo, vos krau
ją sulaikau.

- Tikra nelaimė, - aikteli 
žmona, - dar ir kojinę būsi pra- 
kirtęs.

***

Triukšmas dėl Lietuvos konsulato 
Chicagoje

Lietuvių spaudoje, o taip pat net ir amerikiečių laikraščiuose 
plačiai nuskambėjo žinia apie Lietuvos gen. garbės konsulato 
Chicagoje uždarymą. Apie tai paskelbė ir jau dešimtį metų tokias 
pareigas einantis Lietuvos gen. konsulas Vaclovas Kleiza, pareiškęs, 
kad šis uždarymas yra laikinas. Tokį žygį žengti esą paskatino lėšų 
stoka ir dėl to buvo nuspręsta laikinai sustabdyti konsulato veiklą. 
Buvo teigiama, kad lėšos ypatingai sumažėjusios po to, kai nustota 
reikalauti vizų važiuojantiems į Lietuvą iš JAV, kas anksčiau konsu
latams duodavo nemaža pajamų.

Chicagos lietuvių tarpe konsulato uždarymas sukėlė tam tikrą 
sujudimą. Čia "į darbą" tuoj kibo tie tautiečiai, kurie nuo seno 
reiškė nepasitenkinimą dabartine Lietuvos vyriausybe ir preziden
tu, o taip pat šiuometiniu Lietuvos ambasadoriumi VVashingtone. 
Tokie tuoj pat pradėjo garsiai kalbėti, o jų balsą išgirdę kai kurie 
Amerikos politiniai veikėjai (ypač lietuvių kilmės) norėjo susikrauti 
politinį kapitalą, nes 1996-ji JAV-se yra rinkiminiai metai.

Tačiau jiems patiems turbūt nesmagu buvo sužinoti, kad nuo 
vasario 1 d. neveikęs konsulatas vėl bus atidaromas vasario 20 d. 
Kaip ir anksčiau, konsulatas dirbs Balzeko lietuvių kultūros muz
iejaus pastato patalpose nuo 10 vai. ryto iki 1 vai. popiet.

Apie konsulato reikalus per Chicagos lietuvių popietinę radijo 
programą vasario 15 d. gana išsamiai šnekėjo Lietuvos ambasa
dorius VVashingtone dr. Eidintas ir garbės konsulas Kleiza. Ambas
adorius nusistebėjo, kad daugelis, nežinodami tikrosios padėties, 
skubėjo pasmerkti nekaltus žmones. Jis teigė, kad net buvo norėta 
iš Lietuvos gen. konsulato New Yorke perkelti žmogų į Chicagą 
laikinai tvarkyti reikalams iki kol būtų išspręsta padėtis. Kleiza sakė, 
kad, jo nuomone, politiniais sumetimais tas reikalas buvo iškeltas 
net amerikiečių spaudoje, tuo kenkiant geram lietuvių ir Lietuvos 
vardui.

Edvardas Šulaitis

atlanta IE, Ine.
800 - 775 - SEND_ ▼ 914-258-5133

Garantuotas, greitas ir saugus 
siuntinių pristatymas 

nuo DURŲ iki DURŲ 
Siuntiniai pasieks gavėjų per 6 savaites, 

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

MARCH PICK-UP SCHEDULE

Siūlome papigintas žiemos sezono kainas, 

skrendant į Vilnių ir Rygą!

Dėl daugiau informacijų skambinti:

AIREX TRAVEL AGENCY
382 Broad Avė

Leonia, NJ 07605
(201) 944-1273 (800) 955-7370 (201) 947-2189

Vyras, grįžęs namo, po lova 
randa meilužį. Traukia už kojos 
ir barasi:

- Ką tamsta veiki po mano 
lova?

- Ar patikėsi, jei pasakysiu... 
laukiu autobuso.

- Kaimyne, patark kaip apsi
ginti nuo kirmėlių. Kopūstus 
baigia nugraužti.

- Apsivilk kailinius ir vaikščiok 
po daržą. Kirmėlės pamanys, kad 
žiema atėjo ir išbėgios.

- Noriu suliesėti, daktare.
- Gerai, gerbiamoji. Du kartus 

per dieną valgykite po 200 gramų 
liesos mėsos.

- Bet, sakykite, kada: prieš val
gį ar po valgio?

***

03/07 THU 
03/07 THU 
03/08 FRI 
03/08 FRI 
03/12 TUES 
03/14 THURS 
03/16 SAT 
03/18 MON 
03/18 MON 
03/18 MON 
03/21 THURS 
03/22 FRI 
03/22 FRI 
03/28 THURS 
03/30 SAT

PHILADELPHIA, PA 
BALTIMORE, MD 
KEARNY, NJ 
PATERSON, NJ 
PUTNAM, CT 
NEVVARK, NJ 
BROOKLYN, NY 
NEW BRITAIN, CT 
NEW HAVEN, CT 
VVATERBURY, CT 
PHILADELPHIA, PA 
KEARNY, NJ 
PATERSON, NJ 
NEVVARK, NJ 
BROOKLYN, NY

11-12 Noon
4-5 PM
11-12 Noon
1- 2 PM

11-12 Noon
11- 12 Noon
12- 1 PM
11-12 Noon
2- 3 PM
4-5 PM
11-12 Noon
11-12 Noon
I- 2 PM

II- 12 Noon
12-1 PM

VILTIS
(HOPE)

UTHUANIAN RELIEF PARCEL SERVICE, Ine. 
368 West Broadvvay, Boston, MA 02127 

TEL: (617) 269-4455

Parinko:
Magdė Sakadauskienė

New York-Vilnius-New York $550 r.t.

DEXTER PARK 
PHARMACY

Chicago-Vilnius-Chicago $570 r.t. 
One way to Vilnius $360

TIESIOGINIAI SIUNTINIAI
IŠ BOSTONO I LIETUVĄ

□ Dabar siuntiniai pasiekia Lietuvą per naują Klaipėdos konteinerių terminalą.
□ Greitai ir saugiai jūsų siuntiniai pristatomi gavėjams asmeniškai į namus po visą Lietuvą.
□ Visi siuntiniai apdraudžiami. Muitų nėra.
□ Minimalus mokestis už persiuntimą yra $25.

KOVO mėn. siuntinius priimsime šiose vietovėse:
BROCKTON, MA kovo 14 3:30 - 5:30 vai. p.p.
WATERBURY, CT kovo 16 9:30 - 11:00 vai. ryto
HARTFORD, CT kovo 16 12:00 - 2:00 vai. p.p.
Centerville, - Cape Cod, MA kovo 20 3:00 - 4:30 vai. p.p.
PUTNAM, CT kovo 21 1:00 - 2:30 vai. p.p.
PROVIDENCE, R.l. kovo 21 4:00 - 6:00 vai. p.p.
LOWELL, MA kovo 22 12:00 - 1:00 vai. p.p.
LAWRENCE, MA kovo 22 2:00 - 3:00 vai. p.p.
NASHUA, NH kovo 22 4:00 - 5:00 vai. p.p.
WORCESTER, MA kovo 23 11:00 - 3:00 vai. p.p.
NORWOOD, MA kovo 26 5:30 - 6:30 vai. vak.
ELIZABETH, NJ kovo 30 9:00 - 10:00 vai. ryto

BROKLYN, NY kovo 30 12:00 - 4:00 vai. p.p.
WASHINGTON, DC kovo 31 2:30 - 5:00 vai. p.p.
BALTIMORE, MD kovo 31 6:00 - 7:00 vai. vak.

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

(617) 269 - 4455

Wm. Anastasi, B. S.
77-01 JAMAICA AVENUE

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

WE DELIVER
V Tel.: 296 - 4130 J

FREGATA TRAVEL
250 West 57th Street, 1211 

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

MES SIŪLOME
PIGIAUSIAS KELIONES Į VILNIŲ 

IŠ BET KOKIOS VIETOVĖS 
AMERIKOJE AR KANADOJE

Ferrante Travel Center
135 Broad Avė., Palisades Park, NJ 07650

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



Pusmečio aukos Kultūros Židiniui
Per pastarąjį pusmetį (nuo 

1995 m. liepos 1 d. iki gruodžio 
31 d.) gauta $18,533 aukų iš 45 
asmenų (ar šeimų) ir iš 11-kos 
organizacijų.

Praėjusio pusmečio aukų są
rašai buvo sudaryti peržiūrėjus 
gautus čekius ar asmenines pini
gines aukas; susumavus ligšio
lines aukas, skliausteliuose kai 
kuriais atvejais nurodoma visos 
šeimos, o ne vien tik sąraše pami
nėto asmens, auka.

Asmeninių aukų sąrašas: 
Stambiausioji auka: a. a. Vale- 
rie Masones testamentinis pa
likimas - $10,998. M.S. trust - 
$4,900. Nežinomas aukotojas - 
$1,000. Po $100 - Nida ir N. An- 
geliadis ($235), P., I., R. ir R. 
Gvildžiai ($1,615). $80 - Z. ir A. 
Dičpinigaičiai ($445). $75 - A. ir 
D. Šilbajoriai ($4,654).

Po $50 - D. ir dr. J. Bilėnai 
($2,018), A. ir D. Bobeliai 
($2,565), K. ir D. Butkus ($445), 
A. ir R. Česnavičiai ($1,066), dr. 
A. Dunajevski (1,010), dr. A. Ja- 
načienė ($805), A. Jasaitis 
($1,535), V. ir A. Katinai ($980), 
I. ir V. Kilius ($225), dr. A. Lauci

A.t A.
VYTAUTUI M ARI JOSI UI

mirus, gilią nuoširdžią užuojautą reiškiame dukroms v. s. 
seselei Ignei, Elonai Vaišnienei, sūnui Mariui, broliui Broniui, 
visiems anūkams bei kitiems giminėms ir artimiesiems ir 
kartu liūdime.

LSS SKA UČIŲ SESERIJA

A.t A.
DRĄSUČIUI GUDELIUI

mirus, velionio šeimą, seserį Mirgą Šulaitienę su šeima 
bei kitus artimuosius giliai užjaučiame.

Danutė ir Liutaveras Siemaškos 
Aleksandras Daunys

Mylimam tėvui muzikui ir kompozitoriui

A.t A.
VYTAUTUI M ARI JOSI UI

iškeliavus Amžinybėn, dukroms: seselei Ignei Marijošiūtei, 
LKRŠ direktorių tarybos vicepirmininkei, Elonai Vaišnienei, 
buv. LKRŠ direktorių tarybos vicepirmininkei, ir jos šeimai, 
sūnui Mariui su šeima ir kitiems artimiesiems reiškiame gilią 
užuojautą.

Lietuvių Katalikų Religinės Šalpos 
direktorių taryba ir tarnautojos

A.t A.
ELEONORAI JANKAUSKIENEI 

mirus, sūnui Algirdui Jankauskui, dukroms Zinai Jan
kauskaitei ir Irenai Reventienei, broliui Vitui Katinui ir jų 
šeimoms reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime.

Genovaitė ir Petras Šlapeliai 
Vida ir David Ellner

us ($250), Z. Laurinaitis ($50), 
A. ir L. Lileikos ($670), J. Lu- 
gauskas ($255), Z. ir M. Rauli- 
naičiai ($1,540), A. ir I. Vakselis 
($2,059). $40 - L. Šileikis-Hood 
($190).

Po $25 - A. Balsys ($2,028), O. 
Barauskienė ($325), tėv. P. Bar
ius, OFM, ($250), tėv. P. Gied
gaudas, OFM, ($50), R. Graudis 
($624), L. Gudelienė ($125), F. 
Ignaitienė ($775). V. Jankaus
kienė ($1,627), R. Kezys ($550),
L. Kulikauskienė ($305), A. Ma- 
čiulaitis ($325), brol. P. Malu- 
kas, OFM, ($100), K. Miklas 
($350), P. Palys ($650), R. 
Šlepetys ($365), V. Vaičiulis 
($1,180), J. Vebeliūnienė ($460), 
A. Žumbakienė ($535). Po $10 - 
P. Laučiškis ($10), A. Sakalas 
($40), B. Sutkus ($1,632), dr. M. 
Žukauskienė ($248).

Aukos iš organizacijų. Lie
tuvių Atletų Klubas - $1000. Per 
United Way of NYC (iš Brook
lyn Union Gas tarnautojų, kuriu 
pavardės bus paskelbtos ateityje) 
- $441. Po $50 - BALF'as, Pran
ciškonų Spaustuvė, Kudirkos 
Šaulių Kuopa, LB Bushwick 

Apylinkė, LB Queens Apylinkė, 
Liet. Katalikių Moterų Kultūros 
Draugija, Tėvai Pranciškonai. $25 
- LB Great Neck Apylinkė. $10 - 
Liet. Moterų Klubų Federacija.

KŽ-nio parengimų Komiteto 
pelnas: $501 iš KŽ Kavinės.

Aukos mirusiųjų atmini
mui: $50 - a. a. dr. M. Štardienės 
atminimui. Po $25 - a. a. Teklės 
Paknienės, a. a. P. Markevičiaus 
ir a. a. V. Norkaus atminimui.

Nors a. a. V. Masones palikimo 
dėka pirmojo 1995 - 1996 fi
nansinių metų pusmečio rezul
tatai atrodo gana geri, tačiau, 
atskaičius tą vienkartinę dosnią 
auką, asmeninės aukos lyginant 
su tuo pačiu praėjusių metų pus
mečiu, kelia KŽ vadovybei didelį 
susirūpinimą. Nuo $11,256 iš 89 
asmenų aukos nukrito iki $7,535 
iš 44 asmenų! Turint omenyje, 
kad KŽ tolimesniam išlaikymui 
reikia bent $20,000 iš aukų ir 
kad pernai antro pusmečio au
kos buvo žymiai mažesnės negu 
pirmojo, yra aišku, kad ilgainiui 
tokio aukų lygio nepakaks. Be 
abejo, aukos bent iš dalies 
sumažėjo dėl neaiškios dabar

Prof. Petras Jonikas iškeliavo 
amžinybėn

Prof. Petras Jonikas, vienas iš 
žymiausiųjų užsienyje dirbusių 
kalbininkų, pastaruoju metu 
gyvenęs Chicagos vakariniame 
priemiestyje - Riverside, IL, mirė 
vasario 3 d., sulaukęs 89 metų 
amžiaus. Jis yra buvęs Vilniaus 
universiteto lietuvių kalbos do
centas, Lietuvių Mokslo aka
demijos narys, Pabaltijo univer
siteto pokario metais Vokietijo
je profesorius.

1949 m. atvykęs į Chicagą, jis 
suorganizavo Lituanistikos in
stitutą ir 1955 - 1956 m. buvo 
šio instituto prezidentu. 1970 - 
1973 m. buvo Chicagos univer
siteto Lietuvių ir baltų kalboty
ros profesorius. 1958 - 1960 m. 
dėstė lietuvių kalbą aukštuosi
uose lituanistikos kursuose, o 
taip pat dirbo pedagoginiame 
lituanistikos institute ir iki 1976 
m. buvo šio instituto rektorius.

Pradėjęs 1950 metais, prof. P. 
Jonikas daugiau nei 30 metų 
dalyvavo lietuvių kultūrinėje 
veikloje. 1950 m. jis jau buvo 
Chicagos lietuvių kalbos draugi
jos pirmininku, prisidėjo prie V. 
Biržiškos "Aleksandryno" leidi
mo. 1958 - 1960 metais redaga
vo Amerikoje atgaivintą "Gim
tąją kalbą", parašė ir išleido bent 
trejetą stambių veikalų. Pirma
sis iš jų, "Lietuvių kalbos istori
ja", pasirodė 1952 metais, 1972

Gavėnios rekolekcijos lietuviams

Kovo 16 ir 17 dienomis Put
name Nekaltai Pradėtosios Mari
jos Seselės ruošia gavėnios rekole
kcijas lietuviams. Jas praves kun. 
V. Skilandžiūnas iš Ottawos (Ka
nada). Tai bus proga atitrūkti 
nuo kasdienybės, paklausyti 
įdomių vedėjo minčių apie mūsų 
ryšį su Aukščiausiuoju ir šiuose 
ryšiuose paieškoti tinkamo 
sprendimo mūsų gyvenimo 
klausimams. Kartu tai bus proga 
atsikvėpti svetingoje Seselių ap
linkoje, priimti išpažinties malo
nę ir pasiruošti Švęsti Kristaus 
pergalės šventę - Velykas.

Rekolekcijų programa yra to
kia:

Kovo 16 d. (šeštadienis): 9:30 
vai. r. - registracija, 10:00 vai. r.
- įvadas ir I konferencija, 11:00 
vai. r. - asmeninis laikas (malda), 
12:00 vai. - pietūs, 1:30 vai. p. p.
- II konferencija, 3:00 vai. p. p. - 

tinių KŽ patalpų ateities. Pakar
totinai primename visiems, kad, 
pagal galiojančią sutartį su lie
tuviais pranciškonais, jie padės 
Židiniui tęsti veiklą tinkamose 
patalpose. Kaip jau ne kartą KŽ 
vadovybė yra minėjusi, grėsmė 
netekti Kultūros Židinio kyla ne 
iš lietuvių pranciškonų pusės, 
bet iš galimos mūsų pačių apati
jos ir nesidomėjimo.

Kutūros Židinio vadovybė 
dėkoja visiems už paramą au
komis, nario mokesčiais ir už 
atsilankymą KŽ organizuoja
mose kavinėse bei parengimuo
se, kurių visias pelnas skiriamas 
KŽ išlaikymui. Primename, kad 
KŽ nario mokestis yra $50 orga
nizacijoms, $25 asmenims ir $10 
naujai atvykusiems iš Lietuvos. 
Galima KŽ-niui aukoti ir darbo
vietėse per United Way, nuro
dant, kad auka skiriama Lithua- 
nian Cultural Center, Ine., 
355 Highland Blvd., Brook
lyn, NY 11207. Visos KŽ au
kos ir nario mokesčiai yra at
leidžiami nuo valstybinių mo
kesčių.

Atsiprašome už pasitaikiusią 
klaidą ar praleidimą. Tai pas
tebėję, malonėkite pranešti KŽ- 
niui raštu ar telefonu 1 -(718) 
235 - 8386.

Kultūros Židinio
Vadovybė

m. išėjo jo veikalas "Lietuvių 
bendrinės kalbos kūrimasis", o 
1987 m. - "Lietuvių kalba ir tau
ta amžių būvyje". Šioje knygoje 
jis rašė: "Taip aš ir baigiau savo 
literatūrinį lietuvių kalbos dar
bą, linkėdamas palaimos tautai, 
kuriai savo gimimu priklausau 
ir ilgą savo amžių ištikimai dir
bau".

Prof. Jonikas buvo žemaitis, 
gimęs 1906 m. kovo 25 d. Ant- 
vingyje, prie Ringės upelio, da
bartiniame Raseinių rajone, kur 
gyveno jo tėvai ūkininkai. Jis 
mokėsi Tauragės vidurinėje mo
kykloje, mokytojų seminarijoje, 
o nuo 1927 metų - Kauno uni
versitete, kur studijavo lietuvių 
kalbą, literatūrą ir pedagogiką. 
Vėliau specializavosi Rygos, Vie
nos ir Karaliaučiaus universite
tuose.

Po ilgų ir darbingų metų prof. 
P. Jonikas atsigulė amžinam poil
siui svetingoje žemėje, toli nuo 
savo tėvynės, kuriai taip ilgai 
dirbo: vasario 8 d. jis buvo palai
dotas Lietuvių Tautinėse kapi
nėse, prie Chicagos. Ypač nuliū
dusi liko jo žmona Ona Ibens- 
kaitė, su kuria velionis susi
pažino gyvendamas ir studijuo
damas Karaliaučiuje, kai ji tuo 
metu sekretoriavo Lietuvos pa
siuntinybėje .Jie ten 1938 metų 
vasarą pasižadėjo vienas kitam 
ir visą laiką buvo kartu.

Ed. Šulaitis

pasiruošimas išpažinčiai, 4 vai. 
p. p. -išpažintis, 5:00 vai. p. p. - 
šv. Mišios, 6:00 vai. p. p. - 
vakarienė, 7:15 vai. p. p. - klausi
mai - atsakymai, diskusijos.

Kovo 17 d. (sekmadienis): 
8:00 vai. r. - šv. Mišios, 9:00 vai. 
r. - pusryčiai, 10:00 vai. r. - III 
konferencija, 11:00 vai. r. - asme
ninė malda - adoracijos pusva
landis, 11:30 vai. r. - graudūs 
verksmai - koplyčioje, 12:30 vai. 
p. p. - pietūs.

Jei kas nors negali dalyvauti 
abi savaitgalio dienas, kviečiame 
atvykti bent vieną dieną. Kain
oraštis: abi dienos - $60.00, vie
na diena - $45.00.

Seselės nuoširdžiai visus kvie
čia dalyvauti šiame susikaupi
mo ir atsinaujinimo renginyje 
ir paraginti savo pažįstamus 
pasinaudoti šia ypatinga proga 
mums susiartinti su Visagaliu.
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Inž. Povilas Vaičekauskas - 
Lituanistikos Tyrimo ir Studijų Centro 
mokslinis bendradarbis
Inž. Povilas Vaičekauskas Lituanistikos Tyrimo ir Studijų Centro 

tarybos yra patvirtintas centro moksliniu bendradarbiu. Ilgametis 
sovietų politinis kalinys, prieš 17 metų atvykęs į JAV, Povilas 
Vaičekauskas yra daug rašęs apie lietuvių partizaninį pasipriešinimą 
sovietams, apie laisvės kovotojų aukas ir patirtas kančias. Šiuo metu 
jis yra Lietuvos Partizanų Globos Fondo, veikiančio prie JAV LB 
Socialinių reikalų tarybos, sekretorius, taipgi Lietuvių Politinių 
Kalinių Sąjungos Chicagoje iždininkas. Jis atstovauja Lietuvių Ro
mos Katalikų Federacijai Amerikos Lietuvių Taryboje.

Vivat academia, vivat professores. 
Vivat Rector et Prorector, 
Quivis noster ėst proteetor, 
Et omnes collegae.

Miela Kolege/Kolega,
1996 metų kovo mėn. sukanka 

penkiasdešimt metų nuo 
svarbaus įvykio. 1946 m. kovo 
14 dieną lietuvių, latvių ir estų, 
pasišventusių išeivių, pastango
mis Hamburgo mieste, Vokieti
joje, buvo įkurtas Pabaltijo Uni
versitetas. Tai vienintelė tokio 
pobūdžio aukštoji mokykla mūsų 
kultūros istorijoje.

Ši mokslo šventovė, veikusi tik 
keletą metų, turėjo nemažą reikš
mę mūsų tolimesniam akademi
niam vystymuisi.

Metams bėgant, daugelis mūsų 
jau nubyrėjo, tačiau pasilikę, bu
vę to Universiteto auklėtiniai, 
jaučiame garbingą pareigą šią 
sukaktį atitinkamai paminėti.

Savanorių būrelis, vadinamas 
"dešimtuku", keletą kartų suėję, 
apsvarstė ir nutarė 1996 metais 
kovo 17 dieną Jaunimo Centre 
Chicagoje surengti Universiteto 
sukakties paminėjimą. Programo
je numatyta: Šv. Mišios, akademi
ja, meninė dalis, parodėlė ir pa

Iš LB Švietimo veiklos
JAV LB Švietimo taryba kasmet 

skelbia lituanistinių mokyklų mo
kinių piešinių ir rašinių konkur
sus. Dalyvių skaičius kasmet vis 
didėja. Premijos skiriamos iš prel. 
Juozo Prunskio Lietuvių Fondo 
specialiai premijoms įsteigto fon
do. LB Švietimo taryba už tai yra 
prel. J. Prunskiui labai dėkinga. 
Konkursų taisyklės buvo išsiun
tinėtos visų lituanistinių mo
kyklų vedėjams ir skelbtos "Drau
go" Tėvynės žvaigždutės skyriuje 
ir "Pasaulio Lietuvio" Švietimo 
gairėse.

Konkursas nebus pratęstas. Bai
gimo data - kovo 15 d.

Mokytojų studijų savaitė įvyks 
rugpjūčio 4 - 11 d. Dainavoje, 
MI. Mokyklų vedėjai skatinami 
atsiųsti bent vieną mokytoją pa
sitobulinti. Atkreipiant dėmesį į 
pereitų metų dalyvių pageidavi
mus, priešpietinis darbo laikas 
bus skirtas mokytojų lavinimui 
bei mokyklinių rūpesčių gvilden
imui. Šiam tikslui sudarytas spe
cialus komitetas, kuris jau keletą 
kartų buvo susitikęs svarstyboms. 
Priešpietiniu metu ne mokyto
jams bus pravesta skirtinga pro
grama.

Jaunoms šeimoms pageidau
jant, LB Švietimo tarybos pas

sisvečiavimas. Programos smul
kesnė informacija bus sudaryta 
ir pasiųsta vėliau.

Nuoširdžiai kviečiame Jus ir 
prašome prie šio istorinio įvykio 
parengimo prisidėti ir jame da
lyvauti. Kviečiami yra ir Jūsų 
šeimos nariai bei giminės.Yra 
numatyta kviesti ir lietuvių vi
suomeninių bei kultūrinių or
ganizacijų atstovus.

Parengimo išlaidoms padeng
ti prašome Jūsų piniginės para
mos. Jūsų dosni auka prisidės 
prie šios auksinės sukakties ati
tinkamo parengimo. Likę pini
gai bus pervesti į profesorių Bir
žiškų fondą Lietuvoje.

Jau dabar paskirkite šią dieną 
Pabaltijo Universiteto sukakčiai 
atžymėti. Apie dalyvavimą pra
nešti Pranui Jurkui, 161 S. Vilią 
Avė., Elmhurst, IL, 60126, USA. 
Tel. 708 834 - 2906, fax 708 834 
- 9642.

Rengėjų vardu,
Pranas Jurkus

tangomis yra paruoštos trys gar- 
siajuostės. Pasakas gražia tarse
na įskaitė PLB valdybos vice
pirmininkė švietimui Milda Len
kauskienė. Štai kaip rašo Milda 
Šatienė vasario 1 d. "Drauge":

"...Nors atėjo vaizdajuosčių ir 
kompiuterių laikai, bet ir garsia- 
juostės tebeturi savo vertę. Juk 
žodis padeda lavinti vaikų vaiz
duotę, o lietuviškos dainos ir 
liaudies instrumentų garsai, įstri
gę į imlią ir dar neišrankią są
monę, padės juos pamilti, ir gal
būt lietuviškas žodis, lietuviška 
muzika ir daina liks ištikimi paly
dovai ir suaugusių pasaulyje. Šios 
garsiajuostės yra sveikintinos 
mūsų lietuviškoje bendruome
nėje. Tikimės sulaukti jų ir dau
giau..."

Vienos garsiajuostės kaina 5 
dol., plius persiuntimo išlaidos. 
Jas galima užsakyti LB Švietimo 
taryboje: 13648 Kickapoo Trail, 
Lockport, IL 60441.

LB Švietimo taryba yra išlei
dusi Vytės Nemunėlio "Meškiu
ką Rudnosiuką". Pradžiuginki
me savo vaikus ir vaikaičius šia 
klasikine knygele. "Meškiukas 
Rudnosiukas" yra įkalbėtas tre
čioje pasakų garsia juostė j e.

Regina Kučienė
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Vilniaus teatras "Vaidilos ai
niai" kovo 11 - 12 d. Playhouše 
teatre Manhattane, NY, stato 
Adolfo Večerskio sukurtą ir re
žisuojamą veikalą "Miražai" lie
tuvių ir anglų kalbomis. Veikalas 
atspindi viltį, baimę, džiaugsmą 
ir skausmą buv. sovietinėje Lie
tuvoje.

Kardinolas John Kroli, bu
vęs Philadelphijos arkidiecezijos 
vyriausias ganytojas, mirė š. m. 
kovo 3 d. nuo inkstų ligos komp
likacijų.

Kun. dr. Vytautas Stepo
nas Vaičiūnas, vysk. Pauliaus 
A. Baltakio, OFM, pakviestas, š. 
m. vasario 21 d. atvyko į JAV, 
kur praveda gavėnios rekolekci
jas. Jis yra Vytauto Didžiojo uni
versiteto Katalikų teologijos fa
kulteto, o taip pat ir Kauno tarp- 
diecezinės kunigų seminarijos 
studijų dekanas. Rekolekcijas jau 
pravedė Apreiškimo parapijoje 
Brooklyne, Šv. Jurgio parapijoje 
Rochester, NY. Šv. Antano par. 
Cicero, IL, rekolekcijas vedė nuo 
kovo 5 d., o Šv. Antano ir South- 
field par., Detroit, MI, rekolekci
jas praves kovo 13 - kovo 25 d., 
Los Angeles, CA, kovo 25 - kovo 
29 d.

Lietuvių Bendruomenės 
NY apygardos valdyba posė
džiavo antradienį, vasario 27 d., 
Kultūros Židinyje. Dalyvavo apy
gardos valdybos nariai ir keli 
apylinkių pirmininkai, viso 10 
žmonių. Posėdį pravedė apy
gardos pirm. Laima Šileikytė- 
Hood. Pradžioje apžvelgtas Lie
tuvos Nepriklausomybės šventės 
minėjimas, prisiminti ir kiti buvę 
renginiai. NY LB apygardos suva
žiavimas numatytas surengti 
balandžio 20 d. Kultūros Židi
nyje. Pradžia 10:30 vai. Su
važiavime dalyvaus ir JAV LB 
Krašto v-bos pirm. Regina Na- 
rušienė. Nutarta surengti Baisio
jo Birželio minėjimą. Taip pat 
nutarta surengti komp. Kazio V, 
Banaičio šimto metų gimimo 
sukakties minėjimą rugsėjo 15 
d. Kultūros Židinyje. Kompozi
torius gyveno ir mirė Brooklyne, 
NY, 1963 m. gruodžio 25 d.

"VILTIES" siuntinių agentū
ros atstovas siuntinius vėl pri
ims Brooklyne, Kultūros Židinio 
kieme, buv. spaustuvės patal
pose, kovo 30, šeštadienį, nuo 
12 iki 4 vai. popiet. Brooklyne 
mūsų atstovas yra Algis Jankaus
kas, tel. (718) 849-2260. Jis gali 
paimti siuntinius ir iš namų.

KELIONĖ Į LIETUVĄ
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KELIONĖS KAINA - $2070 
"FINNAIR" IŠ NEW YORK ARBA BOSTONO

Kaina apima valstybių ir aerouostų mokesčius, viešbučius, 
tris valgius kasdien, transportą autobusais ir 
aplankymus.APLANKOM Vilnių, Kauną, Klaipėdą, 
Palangą, Šiaulius, su eksursijom į Trakus, Rumšiškes,
v a
Žemaičių Kalvariją, Kretingą, Nidą, Neringą ir Palangą.

RENGIA AMERIKOS LIETUVIŲ 
KUNIGŲ VIENYBĖ per Baltic Tours 

dėl informacijos kontaktuoti iki BALANDŽIO 10: 
***Rev. A. Kontautas, St. Peter Church, 

50 Orton-Marotta Way, So. Boston, MA 02127 
(Tel. 617-268-0353)

***Rev. J. Rikteraitis, St. Andrew Church, P.O. Box 515, 
396 Church St., New Britain, CT. 06050 

Tel. 203-224-0341)
***Mr. Al Mitkus, Baltic Tours, 77 Oak St. #4, Newton, 

MA 02164 (Tel. 617-965-8080 arba 800-216-5987)

A. a. Eleonoros Jankaus
kienės atminimui Lietuvių Kata
likų Religinė Šalpa gavo aukų iš 
sekančių asmenų: Po 50 dol. 
aukojo: Ina ir Pr. Gvildžiai, Vida 
ir Algirdas Jankauskai, Giedrė ir 
Jonas Stankūnai, Roma ir Algis 
Vedeckai, Irena ir Jonas Vilgaliai, 
Nijolė ir Rimas Žukauskai, Irena 
ir Vyt. Gintautai - 40 dol. Po 25 
dol.: Elena ir Henrikas Andruš- 
kos, Ona Barauskienė, Ramutė ir 
Algirdas Česnavičiai, Aušra ir 
Zigmas Dičpinigaičiai, Julytė 
Antanaitis - Kowrak, Lilė ir Vy
tas Milukai, Andželė ir Petras 
Petraičiai, Sabalių šeima, Marytė 
Shalins, Lionginas Vaitkevičius, 
Albina ir Vyt. Žumbakiai. Po 20 
dol.: Pranė ir Petras Ąžuolai, Re
gina Bork, Valda ir Raimondas 
Gaubos, Valdonė ir Ramūnas 
Gaubos, Genė ir Vyt. Gedminai, 
Bronė Lukoševičienė, Antanas 
Dėdinas - 10 dol.

Lietuvių Katalaikų Religinė Šal
pa reiškia nuoširdžią padėką už 
aukas. Amžiną atilsį duok miru
siai Eleonorai, Viešpatie!

ATLANTA Import Export, 
Ine., siuntinių į Lietuvą persiun
timo bendrovė, siuntinius vėl 
priims kovo 16 d. ir kovo 30 d. 
nuo 12 vai. iki 1 vai. popiet 
Kultūros Židinio kieme. Dėl in
formacijų skambinkite tel. (914) 
258-5133. Firmos atstovas pai
ma siuntinius ir iš namų.

Marytė Šalinskienė, savi
ninkė Shalins laidojimo įstaigos 
VVoodhaven, NY, yra žinoma, 
kaip dosni aukotoja lietuviški
ems reikalams. Ji, gerai supras
dama ir lietuviškos spaudos sun
kią padėtį, DARBININKĄ pare
mia pakartotinai keletą kartų į 
metus. Dabar apmokėjo prenu
meratą su 150 dol. čekiu. Nuo
širdžiai dėkojame už nuolatinę 
dosnią paramą mūsų spaudai.

Kun. Albert Matulis, Bayo- 
nne, NJ, St. Michaels par. klebo
nas, atsiuntė mūsų spaudos pa
ramai auką -100 dol. Nuoširdžiai 
dėkojame.

Anthony Kajris, VVoodha
ven, NY, apmokėjo prenumera
tą su 80 dol. čekiu. Nuoširdžiai 
dėkojame už paramą Darbi
ninkui.

Mirė muzikas, dirigentas Vytautas Marijošius
Vasario 17 d. Nekalto Prasidėji

mo seselių vienuolyne, Putname, 
mirė dirigentas ir kompozitorius 
Vytautas Marijošius. Palaidotas 
vasario 20 d., antradienį, Put- 
namo vienuolyno kapinėse, kur 
ilsisi ir jo žmona, Kotryna Ste
ponaitytė - Marijošienė, mirusi 
prieš porą metų. Nuliūdę liko 
dukra, vienuolė seselė Igne, Put- 
namo vienuolyno viršininkė, 
dukra dr. Elona Vaišnienė, gyve
nanti New Haven, CT, sūnus 
Marijus, gyvenantis New Yorke.

-o-
Vytautas Marijošius gimė 1911 

m. liepos 10 d. Panevėžyje. Jo 
tėvas buvo vargonininkas, muzi
kos mokytojas, chorvedys. Sū
nus iš pradžių muzikos mokėsi 
pas tėvą, 1924 m. įstojo į Klai
pėdos konservatoriją, kur studi
javo violončelę, fortepijoną ir 
teorinius dalykus. Studijuodamas 
dirigavo konservatorijos vyrų 
chorui, buvo dainavimo klasės 
administratoriumi. 1928 m. 
daug prisidėjo prie konservato
rijos operos "Faustas" pastatymo.

1928 m. konservatorijoje baigė 
pedagoginį skyrių, tada buvo 
pakviestas į valstybinę operą 
Kaune akompaniatoriumi - kon
certmeisteriu; 1933 m. operos 
vadovybė pakvietė diriguoti, 
debiutavo diriguodamas Rimskio 
Korsakovo "Carą Sultaną". Po to 
dirigavo visą eilę operų. 1934 m. 
akompanavo F. I. Šaliapinui, 
1934 - 1935 m. vasaros metu 
švietimo ministerija studijų tik
slais siuntė į Berlyną, Prahą, Vi
eną, Paryžių, Romą. 1936 - 1938 
m. studijavo Prahos valstybinėje 
konservatorijoje dirigavimą ir 
teorinius dalykus. 1938 metų 
pavasarį su pagyrimu baigė Pra- 
hosIrkonservatoriją, dirigavo 
viešą baigimo koncertą ir Prahos 
radiofone antrą simfoninį lietu
viškos muzikos koncertą su čekų 
filharmonijos orkestru.

Į Lietuvą grįžus, 1938 m. rug
sėjo mėn. paskirtas valstybinės 
operos dirigentu ir meno va
dovu. Tas pareigas ėjo iki 1944 
m. liepos mėn. Be to, Kauno 
konservatorijoje dėstė diriga
vimą, partitūros skaitymą ir 
vadovavo operos klasei. Kaune 
ir Vilniuje dirigavo per 20 operų,

Darbininkui remti aukojo;
Darbininko skaitytojai atsiuntę 

metinę prenumeratą, prisidėję 
aukomis laikraščiui stiprinti ir 
atsilyginę už įvairius patarnavi
mus ar metinį kalendorių.

Po 45 dol.: Vida Jankauskienė, 
Woodhaven, NY.

Po 40 dol.: Elena Miknius, 
New London, CT; Alb. Bepirštis, 
Baltimore, MD; Ed. T. Eitas, East 
Wareham, MA; Emilija Daidy- 
nas, Brooklyn, NY; A. Gurins- 
kas, Rego Park, NY; Margaret 
Balčiūnas, Woodhaven, NY; V. 
Gedminas, VVoodhaven, NY; 
Agnės Reventas, Houston, TX.

Po 35 dol.: J. Liaukus, St. Pe- 
tersburg Beach, FL; Fred Lucką, 
Mattituck, N Y; Marie Gludą, 
Rockville Center, NY.

Po 34 dol.: Birutė Norton, 
Leesville, LA.

Po 30 dol.: A. Masiulis, E. Hart
ford, CT; V. Kazlauskas, Lem- 
ont, IL; Isabela Ceras, Jamesbųrg, 
NJ; Janina Anders, Bronxville, 
NY; J. Kiznis, Brooklyn, NY; M. 
Erčius, Little Neck, NY.

Po 25 dol.: K. Vainius, Mas- 
peth, NY; Saulius Remeza, New 
Rochelle, NY.

Po 10 dol.: Julija Majauskas, 
Mystic, CT; J. Varnas, Mashpee, 
MA; Anna Bacevičius, Newton, 
MA; Veronica Tuihas, Norvvood, 
MA; John Statkus, Randolph, 
MA; Lucia Tvirbutas, So. Bos
ton, MA; J. Špakevičius, VVest-

Muzikas Vytautas Marijošius V. Maželio nuotr.

eilę simfoninių koncertų Lietu
voje, Latvijoje (Rygoje) ir 1942 
m. su Berlyno miesto simfoni
niu orkestru įgrojo 3 plokšteles: 
Čiurlionio "Miške", Pakalnio "Ro
mantišką uvertiūrą", K. J. Kar- 
navičiaus "Lietuvišką rapsodiją".

Artėjant Raudonajai armijai 
pasitraukęs iš Lietuvos, apsigyve
no Austrijoje, kur po karo ėjo 
įvairias pareigas lietuvių trem
tinių stovyklose.

Pakviestas kun. M. Pankaus, 
1948 m. atvyko į JAV ir New 
Britain, CT, užėmė vargoninin
ko vietą lietuvių parapijoje. 1950 
m. išlaikė egzaminus Hartt Col
lege of Music, Hartforde, CT, ir 
ten pradėjo dėstyti dirigavimą, 
partitūros skaitymą, vadovauti 
Hartt Youth orkestrui. Hartt 
muzikos mokykla 1958 m. pri
jungta prie Hartfordo universite
to, 1962 m. pakeltas pilnu pro
fesoriumi, nuo 1964 m. taikomo
sios muzikos departamento vedė
jas.

Profesoriaudamas dirigavo 
Chicagos, Symphony of the Air, 
New Britain, Manchesterio ir 
Hartfordo styginiams orkestrams 
ir jaunimo festivaliams įvairiose 

DARBININKUI paremti aukojo

wood, MA; Mary Antanavičius, 
VVorcester, MA; J. Burdulis, 
VVorcester, MA; K. Lietuvinin
kas, VVorcester, MA; J. Pikunas, 
Northville, MI; B. Raugas, Del- 
ran, NJ; Valerie Kligys, Edison, 
NJ; Ona Linartas, Elizabeth, NJ; 
Albina Znotas, Kearny, NJ; Stasė 
Medžiūnas, Oak Ridge, NJ; F. 
Redikis, Afton, NY; S. Mazilis, 
Fishkill, NY; Dr. Giedrė Kumpi- 
kas, Hollis Hills, NY; Millie J. 
Pietz, Mount Vernon, NY; Dr. A. 
Rubonis, Niskayuna, NY; J. Bal- 
teh - Gravrogkas, Nenands, NY; 
A. Ūselis, Ridgewood, NY; Vyt. 
Anonis, Rego Park, NY; Adolfina 
Musteikis, Rochester, NY; A. J. 
Gruodis, VVappinger Fls, NY; V. 
A. Palunas, Akron, OH; Z. Prū
sas, Chillicothe, OH; V. E. Ba
landa, Cleveland, OH; B. F. 
Žilaitis, Frackville, PA; Valeria 
Buinys, Philadelphia, PA; Č. Ta- 
masauskas, Philadelphia, PA; 
Julia Tamkevicz, Pittsburgh, PA; 
Marija Sodaitis - Daunoras, Hous
ton, TX; J. E. VVaylonis, Fairfax, 
VA.

Po 9 dol.: Mike Kantanavici- 
us, Omaha, NE.

Po 7 dol.: Anele Dulkis, New- 
ark, NJ.

Po 6 dol.: J. Stemplys, Qranby, 
CT.

Po 5 dol.: R. Vainauskas, Glen- 
dale, AZ; Aldona Brazdžionis, Los 
Angeles, CA; Danutė Domkus, 
Los Angeles, CA; Birutė Kliorė, 

valstijose (CT, MA, NY, PA, DL), 
PLB III seimo metu New Yorke 
dirigavo lietuviškam koncertui 
Lincoln Center filharmonijos 
salėje.

Teko jam akompanuoti dauge
liui solistų įvairiuose koncertuo
se. Visada jis savo uždavinius 
atlikdavo rūpestingai ir tiksliai. 
Diriguodamas orkestrams, cho
rams, sugebėjo juos apvaldyti, 
išvystyti kūrinio vedamąją mintį. 
Dirigavo su didele jėga, užtik
rintu drąsiu mostu.

Kaip kompozitorius, irgi reiškė
si, nors kukliau. Sukūrė viena
veiksmę operą pagal Balio Sruo
gos "Milžino paunksmėje" pas
kutinį veiksmą.

Jo žmona, Kotryna Steponai
tytė, buvo žymi tautinių šokių 
puoselėtoja, kūno kultūros mo
kytoja. Profesorius likęs vienas 
apsigyveno prie Putnamo seserų 
vienuolyno, kur jį globojo jo 
dukra, sesuo vienuolė Igne.

Netekus šio žymaus muziko, 
dirigento, kuris talentingai ir rū
pestingai puoselėjo lietuvišką 
muziką, jos operos meną, reiški
ame užuojautą velionio šeimai ir 
visiems artimiesiems.

(P-j)

Pasadena, CA; Julius P. Bulota, 
Littleton, CO; Joseph Zeidat, 
Oceanside, CA; E. M. Vyšniaus
kai, San Gabriel, CA; A. Burnei- 
ka, Hartford, CT; A. Kainauskas, 
Plainville, CT; M. Bukauskas, 
Thompson, CT; Helen Burins- 
kas, Torrington, CT; Julia Lau
kaitis, Torrington, CT; Alf. Mar- 
tinenas, VVallingford, CT; Uršulė 
Bradunas, VVaterbury, CT; Z. 
Delininkaitis, VVaterbury, CT; 
Rūta Gedgaudas, Ladevvood, CO; 
V. Kaupas, Clearvvater, FL; J. 
Garla, Juno Beach, FL; Leonarda 
Kilikonis, Jupiter, FL; Rita A. Bag
donas, Ormond Beach, FL; J. 
Bandziukas, Seminole, FL; V. Sa
kas, St. Petersburg, FL; P. J. 
VValles, St. Pete Beach, FL; Albi
na Dumbrys, Chicago, IL; Dr. L. 
J. Simutis, Evergreen Pk, IL; V. J. 
Kavolius, Elizabeth, NJ; Vyt. Ras
tenis, Centerville, MA; Gloria 
Adomkaitis, Milton, MA; J. Bal- 
tauskas, VV. Hyannisport, MA; 
Terese Gedvilas, VVorcester, MA; 
Elena Cizauskas, Detroit, MI; Al- 
pha Mikėnas, Omaha, NE;Ann 
Sluzas, Kearny, NJ; R. Kisielius, 
Somerville, NJ; C. Lakacauskis, 
Somerville, NJ; A. Daukantas, 
VVallington, NJ; Aldona Zaunius, 
Weehawkin, NJ; Irene Klimczak, 
VVhiting, NJ; Marija Pakukta, 
Brooklyn, NY; Mrs. M. Ramonas, 
Brooklyn, NY; V. Nakutavicius, 
Fishkill, NY; VVm. J. Markalonis, 
Reynoldsville, PA; S. Miniatas,

[ (SKELBIMAI

Moterims siūlomi darbai 
amerikiečių šeimose. Turi susi
kalbėti angliškai, mėgti vaikus, 
žinoti namų ruošos darbus. Pa
tikima agentūra. Telef. (516) 37- 
7-1401.

sk.
Moteris iš Lietuvos ieško 

darbo. Gali slaugyti ligonius, 
prižiūrėti vaikus. Gali gyventi 
šeimoje. Skambinti (718) 348- 
4709.

sk.

Kretingos pranciškonų 
labdaros valgyklai, kuri buvo 
aprašyta Darbininko nr. 29, 
aukojo:

Aldona Minelga, Olympia, 
WA,-100 dol.;

F. Kontautas, So. Boston, MA,- 
50 dol.

Norintieji prisidėti prie šios 
valgyklos išlaikymo, prašomi 
aukas siųsti:

Franciscan Fathers
361 Highland Blvd. 
Brooklyn, NY 11207.

Pažymėkite, kad tai jūsų auka 
Kretingos vienuolyno labdaros 
valgyklai.

"Darbininko" administra
cija prašo skaitytojus nuolat at
kreipti dėmesį į lipinuke ant 
laikraščio pažymėtą jūsų prenu
meratos pasibaigimo datą EXP. 
Mieli skaitytojai nuoširdžiai pra
šomi laiku pratęsti prenumeratą 
ar sumokėti atsilikusi mokestį.

"Lietuvos aidas", patriotinės 
minties, plačios informacijos 
dienraštis, daugiausiai skaitomas 
išeivijos lietuvių, dėl daugiau 
kaip dvigubai pabrangusio paš
to, buvo priverstas pakelti meti
nę oro paštu prenumeratą iki 
$130 nuo 1994 m. rugpjūčio 1 
d. Čekį $130 rašyti "Lietuvos 
aido" vardu ir siųsti JAV įgalio
tiniui adresu: Bronius Juodelis, 
239 Brookside Lane, Willow- 
brook, IL 60514. Tel. 708 986- 
1613.

PINIGAI PERVEDAMI I 
LIETUVĄ. Siuntiniai, maisto 
siuntiniai, komercinės siun
tos laivu arba oro paštu - air 
cargo. TRANSPAK, 2638 VV. 
69th Street. Chicago, IL 60629. 
Telef. (314) 436-7772. CON
NECTICUT valstijoje (203) 232- 
6600. (sk.).

Skelbkitės DARBININKE 
pasidalinkite 

džiaugsmu, sveikinkite, 
išreikškite 
užuojautą, 

pirkite, parduokite!

Jūsų pageidavimai- mūsų 
rūpestis.

DARBININKAS

Trophy Club, TX; Violet Og- 
den, Pennsboro, WV; A.B. 
Levonovvich, Kenosha, WI; Re- 
itz - Strazdis fam., Madison, 
WI;Ona Osmolskis, Richmond 
Hill, NY; Ona Kreivėnas, Media, 
PA; Irene Matonis, Philadelphia.

Po 4 dol.: Anna Mitchell, Eli
zabeth, NJ; Emilia Sadonis, Ve
rona, NJ; Aldona Dauciųnas, 
Ballston Spa, NY; Anna Narbu
tas, Maspeth, NY.

Po 3 dol.: J. Kucinas, W. Yar- 
mouth, MA.

Po 2 dol.: M. Brakas, Sioux 
Falls, SD.

I*

Kiekviena auka yra didelė pa
galba Darbininkui. Laikraščio 
ateitis priklauso nuo aukotojų 
dosnumo. Vien iš prenumera
tos nebūtų galima išsilaikyti.

Už kiekvieną auką nuoširdžiai 
dėkojame.

Darbininko administracija
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