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Rūpesčių pilnos atostogos

I I

- Trys kaltinamieji Sausio 
13-osios byloje šiuo metu Lu
kiškių kalėjime susipažįsta su 
byla. Promaskvietiškos Lietuvos 
kompartijos vadovas Mykolas 
Burokevičius nuo praėjusių metų 
gruodžio mėnesio jau perskaitė 
200 bylos tomų iš 315. Latvijoje 
už panašius kaltinimus praėjusį 
mėnesį buvo nuteistas 8 metus 
kalėti buvęs Latvijos komunistų 
partijos lyderis Alfredas Rubikas. 
Mykolas Burokevičius, Juozas 
Jennalavičius ir Uja Kučerov kal
tinami sąmokslu prieš teisėtą 
valdžią, tyčinių nužudymų or
ganizavimu ir kitais sunkiais 
nusikaltimais. Sausio 13-osios 
valstybinio perversmo bandyme, 
kurį organizuojant ir vykdant 
dalyvavo sovietų kompartija, jos 
Lietuvos skyrius ir sovietų kariuo
menė, 13 žmonių žuvo, šimtai 
buvo sužeisti. Sausio 13-osios 
byloje iš viso kaltinamas 51 
žmogus. Dauguma jų slapstosi, 
kaip įtariama Rusijoje ir Balta
rusijoje.
- Panevėžyje įvyko šio mies

to pensininkų draugijos su
sirinkimas. Buvo aptartos juos 
slegiančios bėdos - nepakeliami 
mokesčiai už šilumą, dujas ir 
elektros energiją, n^Žoš "pensi
jos, sumažintos kompensacijos 
už vaistus. Buvo nutarta reika
lauti padidinti pensijas iki 250 
litų ( 62.5 USD) nuo dabartinių 
maždaug 150 litų, grąžinti iš
likusį nekilnojamą turtą, nusa
vintus indėlius, neatidėlioti kom
pensacijų išmokėjimo, pasitelkti 
SKAT, Šaulių sąjungos narius, 
kurie galėtų apsaugoti piliečius 
nuo nusikaltėlių.
- Panevėžio oreiviai dviem 

nedideliais lėktuvais skraidina 
keleivius virš Anykščių. Didesniu 
lėktuvu galima paskraidyti už 10 
litų (2.5 USD). Keturviečiu - la
biau mėgstamu - lėktuvu ap
žiūrėti Anykščius ir jų apylinkes 
iš paukščio skrydžio galima už 5 
USD.

- Apie 30 pabėgėlių iš Azi
jos šalių rugpjūčio 3 d. iš Vilniaus 
traukiniu deportuoti į Rusiją. į 
Rusiją per Baltarusiją išsiųsti 
pastarąją savaitę ir anksčiau su
laikyti nelegalūs migrantai iš 
Bangladešo, Indijos, Pakistano ir
Afganistano. Po šių deportavimų 
Vilniaus skirstymo punkte pa
bėgėlių iš Azijos šalių nebeliko.
- Iš Portugalijoje vykusių 

Europos jaunimo (iki 22 metų) 
čempionato atrankos varžybų 
rugpjūčio 1 d. grįžo Lietuvos 
krepšininkai, kartu su slovėnais 
iškovoję teisę žaisti finaliniame 
Senojo žemyno pirmenybių tur
nyre, kuris įvyks kitų metų lie
pos mėnesį Turkijoje. Varžybose 
lietuviai ūgio trūkumą kompen
savo darniu puolimu. Beveik nie
kas iš varžovų negalėdavo sustab
dyti individualiai itin pajėgaus 
M.Timinsko.
- Krašto apsaugos minis

terijos Civilinės saugos departa
mentas per mėnesį turi pateikti 
Europos Komisijai planą, kaip 
būtų likviduojamos avarijos Ig
nalinos atominėje elektrinėje 
pasekmės. Rugsėjį į Lietuvą keti
na atvykti Komisijos ekspertai, 
kurie nustatys, kokios paramos 
reikia Lietuvai įgyvendinant šį 
planą. Lietuvai paramos labiau
siai reikia diegiant naują radia
cinio fono stebėjimo sistemą.

Popiežius Jonas Paulius II šių 
metų liepos pabaigoje atostoga
vo šiaurės Italijoje. Tačiau, nors 
ir poilsiaudamas, Šv. Tėvas ati
džiai sekė Bažnyčios gyvenimą, 
o ypač dėmesingai stebėjo Bosni
jos įvykius.

Ta pati tema, tas pats susirū
pinimas, dominavo ir praėjusių 
metų Popiežiaus atostogų metu. 
Pernai liepos mėnesį poilsiau
damas tame pačiame Šiaurės 
Italijos Aosta slėnio Les Combes 
kaime, Šv. Tėvas ruošėsi suplan
uotai vienos dienos kelionei į 
Sarajevą, kartojosi tekstus kalbų 
ir homilijų, kurias turėjo pasakyti 
gimtąją Sarajevo gyventojų kal
ba. Tačiau, kaip žinomą, kelionė 
neįvyko: Šv. Tėvą atkalbino ke
liauti į Sarajevą, Bosnijoje dis
lokuoto tarptautinio taikos pa
laikymo kontingento vadovybė, 
davusi suprasti, jog negali už
tikrinti Popiežiaus saugumo.

Dabar, lyginant su pereitais 
metais, Bosnijos padėtis yra dar 
tragiškesnė ir dar labiau komp
likuota. Pernai, kai Šv. Tėvas 
rengėsi vykti į Sarajevą, buvo 
svarstomos, bent formaliai, 
Bosnijos Hercegovinos padalini
mo į tris tautines sritis galimy
bės.

Gi šiandien, tokios kalbos jau 
būtų visiškai beprasmės. Jei per
nai dar buvo galima kalbėti apie 
šiokią tokią jėgų pusiausvyrą, 
apie vienų didesnius ar mažes-
nius užkariavimus, o kitų

Smalininkuose vykusi Jaunimo spartakiada. Viktoro Kapočiaus nuotrauka

Palangoje negalima triukšmingai linksmintis
Lietuvos kurortai šiemet atgi

jo. Liepos ir rugpjūčio mėnesiai 
- tradicinis atostogų laikotarpis 
Lietuvoje. Dauguma poilsiauto
jų pasirenka tradicines Lietuvos 
poilsiavietes ir kurortus.

Palangoje šį sezoną vėl daug 
poilsiautojų. Žmonės ilsisi ir 
linksminasi kavinėse ir lauke. 
Tačiau ne visiems poilsiautojams 
ir Palangos gyventojams patin
ka linksmas triukšmas, sklindan
tis aplink šias kavines. Todėl 
Palangos miesto valdžia nutarė, 
kad nuo vidurnakčio iki 7 va
landos ryto Palangoje turi būti 
tylu. Kavinės, restoranai, barai ir 
diskotekos vidurnaktį privalo 
nutraukti savo viešuosius rengi
nius.

Dieną šalia ligoninių, vaikų 
darželių ir gyvenamųjų namų 
taip pat negalima triukšmauti. 
Nepaisantiems šių reikalavimų 

didesnius ar mažesnius pra
laimėjimus, tai dabar bosniečių 
musulmonų rankose beliko tik 
Sarajevas, Goražde ir dar keletas 
mažų miestelių, o likusią šalies 
teritorijos dalį, ypač po pastarųjų 
dienų įvykių, kontroliuoja ser
bai.

Popiežius iš savo vasaros na
melio seka ir tai, kas dedasi 
Vakarų vyriausybių kanceliarijo
je. Kaip tik vidudienio maldos 
proga, negailėdamas griežtų 
žodžių, kreipėsi ir į Bosnijoje ka
riaujančiuosius, ir į Vakarų vals
tybių vadovus.

Karo barbarybes Bosnijoje ir 
Vakarų valstybių abejingumą, Šv. 
Tėvas pavadino Europos ir pa
saulio smukimu į niekšybės be
dugnę.

Kam gi tarnauja tos visos sąjun
gos ir santarvės, tie visi modernūs 
arsenalai, jei dabar abejingai ir 
bejėgiškai žiūrima kaip merdi 

Atimta JAV pilietybė
Federalinis teisėjas Philadelphijoje, PA, rugpjūčio 4 d. atėmė JAV 

pilietybę išėjusiam į pensiją architektui,~ 78-erių metų Jonui Stel
mokui. Teisėjas nustatė, kad Stelmokas tarnavo naciams, kurie 
1941 spalio 28 d. sunaikino 9,200 žydų Kaune. Stelmokas pripažintas 
kaltu dėl kolaboravimo su naciais. 1949 metais, kada Stelmokas 
atvyko į JAV, jo dokumentai rodė, kad jis karo metais dirbęs 
mokytoju Lietuvoje. Tie patys dokumentai buvo pateikti, kai 1955 
metais Stelmokui buvo suteikta JAV pilietybė. Prokurorai sieks, kad 
Jonas Stelmokas būtų deportuotas iš JAV, kas gali užtrukti, kaip 
praktika rodo, keletą metų. Be to, Jonas Stelmokas, tikriausiai, 
apeliuos teismo sprendimą. j _. pagal AP

gresia ne tik bauda, bet ir biznio 
uždarymas vienam mėnesiui. 
Verslininkai, kurie Palangoje gali 
normaliai dirbti tik tris mėne
sius, pasipriešino šiam valdžios 
sprendimui. Buvo ketinta netgi 
surengti streiką. Tačiau, susitikus 
su kurorto valdžia, susitarta, kad 
vieši renginiai galės vykti ir vėles
nėmis valandomis, jei gros tyli 
muzika. Tačiau, jei žmonės skų
sis, kad triukšmo per daug, val
džia sugriežtins reikalavimus.

Vis dėlto jaunimas Vasaros es
tradoje surengė protesto koncertą 
"Neleiskime Palangai numirti". 
Beje, Lietuvoje yra nemažai ra
mių kurortų, kuriuose gali ilsėtis 
triukšmo nemėgstantys žmonės.

šią vasarą, pirmą kartą po 1990 
- 1993 metų krizės visos Drus
kininkų sanatorijos pilnos poil
siautojų. čia poilsiauja ne tik 
Lietuvos gyventojai, bet ir svečiai 

dešimtys tūkstančių žmonių. 
Ginklų turėjimą juk galima 
pateisinti tik vienu atveju: tuo
met, kai jie tarnauja tam, kad 
būtų ©narni nekalti žmonės nuo 
neteisiųjų užpuolikų. Kitaip, vi
sos santarvės ir visi arsenalai, 
tėra tik muilo burbulas, tik mul
kinimas žmonių, kurių pinigais 
visa buvo sukurta.

Iš pirmo žvilgsnio, atrodo, tary
tum teisūs tie, kurie sako, kad 
tai kas dedasi Balkanuose, yra 
balkanų tautų reikalas: jos pačios 
pradėjo karą, dėl to pačios jį ir 
tebaigia.

Tačiau iš kitos pusės juk yra 
teisingumas, solidarumas, taika 
ir brolybė. Yra pagaliau ele
mentari užuojauta kenčiančiam, 
žmogui.

Kada įvyks Šv. Tėvo kelionė į 
buvusią Jugoslaviją, priklausys 
nuo visos žmonijos noro sustab
dyti karą joje. VRLS

iš buvusios Sovietų Sąjungos res
publikų, nemažai Lenkijos pilie
čių, taip pat vokiečių bei Izraelio 
piliečių. Lietuvos gyventojams 
viena para sanatorijose kainuoja 
30-35 litus (7-9 USD), užsie
niečiams - brangiau 10-11 USD, 
liukso kambarys - apie 20 USD. 
Lietuvos pensininkams 80% ke
lialapio apmoka valstybinio so
cialinio draudimo įstaiga SOD
RA. Dėl to kai kuriose sanatori
jose pensininkai ilsisi už dyką, 
apmokėdami tik papildomas 
paslaugas. Beje, Druskininkų sa
natorijos yra pelno nesiekiančios 
įstaigos, todėl nemoka mokesčių 
savivaldybei. Dėl to savivaldybei 
nuolat trūksta lėšų aplinkos tvar
kymui.

O kai kurie poilsiautojai pa
traukia į gamtą. Vienas iš gra
žiausių Lietuvos kampelių - 
Zarasų ežerai. Zarasų rajone

Bankrutavusiame Šventosios uoste tik pavieniai žvejai dar 
išplaukia į žūklę. Viktoro Kapočiaus nuotrauka^

Gražiausia pasaulio lietuvaitė
Rugpjūčio 2 d. Vilniuje, Operos ir baleto teatre, buvo išrinkta^ 

"Gražiausioji pasaulio lietuvaitė-95". Ja tapo dvidešimtmetė Asta* 
Muralytė iš Plungės. Asta Muralytė yra Vilniaus aukštesniosios 
prekybos mokyklos antrojo kurso studentė. Baigusi mokslus, ji žada 
sugrįžti į gimtinę, padėti šeimos versle.

Šio konkurso antrosios vietos laimėtoja, pavadinta pirmąja 
gražuole, tapo šešiolikmetė maskvietė Karolina Šokurova. Jos 
mama šiaulietė ištekėjo už maskviečio ir liko ten gyventi. Karolina 
mokosi rusų mokykloje vienuoliktoje klasėje ir lanko sekmadieninę' 
mokyklą, todėl puikiai kalba lietuviškai. Antrąja gražuole tapo 
devyniolikmetė Lilija Ūksvarav iš Estijos. Ji dirba viename Talino 
banke ir mokosi komercijos universitete. Jos mama lietuvė, tėtis - 
estas. Konkurse dalyvavo 17 merginų. Iš jų po vieną buvo iš 
Žemaitijos, Suvalkijos, Dzūkijos ir Aukštaitijos, užsienio kraštų 
bendruomenės buvo išrinkusios savo gražuoles, taip pat į gražiausios 
Pasaulio lietuvaitės karūną pretendavo Miss studentė - 95 bei Miss 
Gaudeamus - 94.

Šis konkursas įtrauktas į V-to Pasaulio lietuvių sporto žaidynių 
programą. Ne visos konkurso dalyvės kalba lietuviškai, todėl renginys 
vyko trimis, kalbomis. Pasak rengėjų, daugiausia dėmesio buvo 
kreipiama į grožį, išradingumą ir talentą. Pagrindinio piniginio 
prizo vertė kol kas nežinoma, tačiau gražuolės karūna iš sidabro ir 
gintaro kainuoja apie 2000 USD. AGEP

Pažaislio vienuolyne skambėjo 
Hendelio oratorija "Mesijas"

Pažaislio vienuolyno bažnyčios šventoriuje rugpjūčio 2 d. pirm^ 
kartą buvo atlikta Friedricho Hendelio oratorija "Mesijas". Šį di
dingą kūrinį atliko Kauno valstybinis choras, Lietuvos nacionalinis 
simfoninis orkestras, vadovaujamas Juozo Domarko, ir solistai 
Regina Maciūtė, Asta Zubaitė, Algis Janutas ir Vladimiras Prudniko
vas. Dirigavo Petras Bingelis.

Žymųjį chorą "Aleliuja" publika išklausė stovėdama. Erdviame 
Pažaislio bažnyčios šventoriuje susirinko daugiau kaip 2 tūkstančiai 
žmonių. Didėjantis kauniečių susidomėjimas klasikine muzika ypač 
džiugina koncerto rengėjus.

Šį koncertą suruošė Kauno kultūros skyrius, Filharmonija ir kon
certinė firma "Combo". Oratorijos klausėsi užsienio ambasadų dele
gacijos, V Pasaulio lietuvių sporto žaidynių dalyviai. AGEP

H. Con. Res. 51 rėmėjų 
skaičius JAV Kongrese auga

Karaliaučiaus srities demilitarizavimo ir sutarptautinimo reikalu 
JAV Atstovų rūmams kongresmano Christopher Cox pateikta rezo
liucija, H. Con. Res. 51, per mėnesį jau susilaukė 12 rėmėjų: trys 
kongresmanai iTNevv Jersey valstijos - Frank Pallone (D.), Robert E. 
Andrevvs (D.) ir Diek Zimmer (R.); po du iš Kalifornijos - rezoliucijos 
autorius Cox (R.) ir Ron Packard (R), iš Nevv Yorko - Michael P. 
Forbes (R) ir Charles E. Schumer (D); po vieną iš Texas - Martin Fros| 
(D.), Ohio - Martin R. Hoke (R.), North Carolina - David Funderburk 
(R.), Pennsylvania - Jon D. Fox (R. ir Florida - John L. Mica (R.).

David Funderburk ir Robert E. Andrevvs priklauso Atstovų rūmų 
Tarptautinių santykių komisijai, kuri turės duoti rekomendaciją 
Atstovų rūmų pilnačiai.

Amerikos Baltų Laisvės lyga prašo visus Amerikos lietuvius ir jų 
draugus laiškais, telefonais ir telegramomis spausti savo rajonų 
kongresmanus, kad taptų H. Con. Res. 51 kosponsoriais. Galimą 
pasinaudoti ir Hotline for Baltic American Freedom League 1 - 800 
- 651 - 1572 numeriu. Užtenka tuo numeriu paskambinti, pasakyti 
siuntėjo vardą, pavardę, adresą (būtinai ZIP code), ir skambintojo 
rajono kongresmanui telegrama bus pasiųsta. Siuntėjui kainuos 
6.95 dol.

BAFL inf.

mėgėjiškai ir verslinei žūklei iš
nuomota apie 150 ežerų, dalis 
Šventosios upės ir Antalieptės 
marios.

Nuomos konkursai būna už
dari. Pradinė 1 hektaro (ha) van
dens telkinio kaina 0.12 USD. 

Keizerio ežerą išsinuomojo vie
na ūkininkė, už kiekvieną jo hek
tarą pasiūliusi po 5 litus (1.25 
USD). Kiti Zarasų krašto ežerų 
nuomininkai mokėjo po 0.125 - 
0.15 USD už 1 ha.

pagal AGEP



Gulbės prie Dusios ežero Dzūkijoje. Viktoro Kapočiaus nuotrauka

Kaip atskirti buvusius nuo "buvusių 
Lipk nuo vogto arklio!
Vilius Bražėnas

Daugelis lietuvių buvo iki įvai
raus laipsnio įsivėlę ar įvelti į 
okupanto šėtoniškai numegztą 
tinklą, skirtą tautos teroriza
vimui, tvardymui, tildymui, var
ginimui bei nužmoginimui.

Dar ir okupacijos metais esu 
tvirtinęs, ir dabar tikiu, jog išei
viai nėra pilnai kvalifikuoti rū
šiuoti ir etiketėmis apklijuoti ok
upaciją pergyvenusius savo tau
tiečius, išskyrus aiškius tautos 
išdavikų bei žudikų atvejus, ir 
žinomus rezistentus bei tautos 
didvyrius minint.

Matome, jog kartais net ir tarp 
okupacijos metų naštą nešusiųjų 
kyla nesutarimų, kokion kate- 
gorijon skirti vieną ar kitą savo 
tautietį. Po vienos kalbos Lietu
voje, paklaustas, kaip žiūriu į 
buvusius komunistus, pasakiau 
manąs, jog tvirtinantiems, jog 
jie yra tik "buvę", galėtų būt 
pritaikytas arkliavagių standar
tas: "Jeigu nebesi arkliavagiu - 
lipk nuo vogto arklio..."

Europos katalikų 
jaunimo sąskrydis

Liepos 7-9 dienomis, Šiaurės 
Italijoje San Giovanni ai Nati- 
sone miestelyje, netoli Udine, 
vyko Europos katalikų jaunimo 
sąskrydis, kuriame dalyvavo ir 
būrelis jaunuolių iš Lietuvos. 
Šiame sąskrydyje dalyvavo ir Lie
tuvos Seimo narys Algirdas Patac
kas. Baigę interviu su Algirdu 
Patacku, dar įrašėme jo parengtą 
trumpą impresiją, kurią paskati
no Langerio savižudybė.

Tik atvykus į katalikiškojo 
jaunimo sąskrydį Italijoje, San 
Giovanni ai Natisone miestelyje, 
netoli Udine, ištiko keistas įvykis. 
Sužinojome, kad nusižudė Alek-
Sandras Langeris, vienas pagrin
dinių pranešėjų ar pranašų - 
Eurodeputatas - Žaliasis. Buvo 
prigludęs prie krikščionybės, 
todėl ir buvo pagerbtas atmini
mas, supažindinta su testamen
tu.

Keistas dalykas - Žalieji ir savi
žudybė. Saulius Gricius, Aleksan
dras Langeris, neseniai keista 
pora - Žaliųjų aktyvistė Patricija 
Kelly ir jos draugas buvęs NATO 
generolas, tapęs, matyt ne be 
savo draugės įtakos - Žaliųjų idėjų 
išpažintojas, rasti nebegyvi vieš
bučio kambaryje. Abiejų jų 
kūnai, pakaruoklis miške - Lan
geris, Saulius Gricius - keistas 
skrydis per balkoną. Kažkas ne
siderina... atotrūkis tarp Žaliųjų 
idealų ir realybės, bet juk Don 
Kichotai nesižudo... Kodėl girio
je, ant medžio, viešbutyje nuo
dais... kažkas ne taip... Sąskrydin 
atvyko Aleksandro draugai. Ban
dymai teisinti, pažadai vykdy
ti... ką? Pralaimėjimų šešėlis,

Antikomunistinėje veikloje 
Amerikoje yra tekę susidurti su 
keliais buvusiais net žymiais JAV 
Kompartijos nariais. Atpažinę 
didįjį melą ir pasibjaurėję komu
nizmo kraugeriškumu jie perbė
go į kitą barikadų pusę. Vienok, 
pabėgdami iš KP, jie prarado 
dažniausiai žymią vietą spaudo
je, literatūroje, intelektualų 
sluoksniuose, Hollyvvoode ir net 
poziciją duonai uždirbti.

Vienas tokių ryškiausių, su 
kuriuo, gaila, neteko susidurti, 
(išskyrus per jo nuostabią knygą 
"Witness"), gal būtų buvęs slap
tas KP narys ir Sovietų šnipų 
tinklo agentas Whittaker Cham- 
bers. Staiga jis tapo nebe intelek
tualu, prarado ("pripažinto") 
žurnalo "Time" redaktoriaus pos
tą ir buvo pultas bei pajuoktas 
riet*  aukštų JAV pareigūnų. Jo 
neatleistinas nusikaltimas? Jis 
atidengė Sovietų šnipų tinklą JAV 
vyriausybėje, dokumentuotai 
durdamas pirštu į Alger Hiss, tarp 

pralaimėjimo kartėlis, bet juk 
pralaimėjimas gali būti taurus, 
net pergalingas, kaip ant Golgo
tos kalno. Iki konvulsijos, mir
ties šlykštybės, bet kažkas ne 
taip...

Krikščionybėje irgi gausu pra
laimėjimų, pažeminimo per 
mirtį, netgi paniekinimo, bet 
tenai viskas išsisprendžia kitaip - 
ten - nesižudoma. Šitaip yra už 
krikščionybės, nors ir Žalia, bet 
anapus krikščioniško arba iki 
krikščioniška - prisiminkim Sene
ką.

New Age - Naujojo amžiaus 
judėjimo akligatvis, žmogiš
kosios puikybės, žmogaus - be

Apsireiškimai Suodžių kaime
Stefa Subatienė, gyv. Arlington, 

MA, atsiuntė aprašymą apie Anelės 
Staugaitytės - Matjošaitienės regėji
mus. Čia dedame tą aprašymą su 
pastaba, kad Lietuvoje dabar vyk
sta daug įvairių regėjimų. Vienas 
iš jų čia aprašomas. Redakcija

- o -
Būtų galima labai daug prirašy

ti apie regėtoją Anelę Stauga- 
itytę - Matjošaitienę. Jau nuo 
1967 m. Anelei apsireiškia Jėzus 
ir Marija, be to, ji mato ir mi
rusių sielas. Tai paprastutė, tiesi, 
atviros širdies moteris, apdo
vanota didžiomis Dievo malonė
mis. Ji gyvena netoli Kudirkos 
Naumiesčio, Suodžių kaime, Ke- 
tumaujienoje, kur vyksta ap
sireiškimai. Jos namelyje ant 
grindų, kur pasirodydavo Kris
tus ir Marija, buvo įrengtas al
torėlis ir nuolatos degdavo 

kitko sėdėjusį Prezidento F. D. 
Roosevelto "dešinėje" Jaltoje. 
Pabėgėliams iš JAV Kompartijos 
nugaras atsukdavo net ir komu
nizmo ginklanešiai "liberalai". 
Reiškia, perbėgėliai iš komuniz
mo darė didelę asmeninę auką, 
pasiėmę atsakomybę atitaisyti 
savai tautai padarytą žalą. Mi
nėtasis W. Chambers, žinodamas 
sovietų metodus bei išdavystę 
aukštuosiuose JAV sluoksniuose, 
bei matydamas visuomenės 
abuojumą, net manė perbėgąs "į 
pralaiminčiąją pusę". Bet vistiek 
jo sąžinė vertė jį išlipti iš tironi
jos, kaip atrodė, "pergalės" ve
žimo.

Manytumei, jog tas pats as
meninės aukos mastelis tiktų 
nustatyti ir kas nuoširdus, o kas 
ne, buvusiems Lietuvos par
tiečiams. Jei nebesi arkliavagiu, 
ko tebesėdi ant iš tautos, su par
tijos pagalba, pavogto arklio? Ko 
tebevaldai tą patį vogtą turtą, tik 
jau kaip "privačią nuosavybę"?

Dievo tragedija, be tauraus ženk
lo.

Vienas senas kunigas sąskry
dyje paklaustas apie įvykį, pasakė 
tik tiek: "Savižudybė vyksta tada, 
kai apleidžia Šventoji Dvasia". 
Šventosios Dvasios apleistieji! Ką 
reiškia būti apleistam Šventosios 
Dvasios? Likti su nuoga tiesa, 
kuri neturi jokių galimybių įsibū- 
tinti, tapti - būti apleistam mei
lės, nemylėti ir būti nemylimam. 
Berniukas nerūpestingai žai
džiantis su šuneliu - saugomi, 
glėbiami Šventosios Dvasios, o 
intelektualas savotiškai sąžinin
gas, bet negyvai teisingas - Jos 
apleidžiamas.

Viešpatie, pasigailėk! Pasigai
lėk, Viešpatie, mūsų visų - teisių 
ir neteisių, teisių - galbūt labiau
sia. VRLS 

žvakės. Žmonės vis gausiau ir 
gausiau čia rinkdavosi melstis. 
Komunistai Anelę areštavo, tar
dė, uždarė į psichiatrinę ligoni
nę, nors sveikatą patikrinęs gy
dytojas pripažino, kad moteris 
sveika ir fiziniai, ir protiniai. Per 
apsireiškimą Kristus Anelei buvo 
pasakęs apie tardymus, kankini
mus, kad ligoninėje jai duos 
mirtinus nuodus, o taip pat pa
drąsino: "Nieko nebijok! Gerk 
nuodų taurę iki dugno - neveiks. 
Aš tau padėsiu".

Anelę paleido, tačiau komuni
stai nutarė sunaikinti šią šventą 
vietą. Trobelę nugriovė, sudegi
no, o žmonių širdyse tikėjimas 
augo. Dievas nesunaikinamas.

Aneliukės (taip ją žmonės va
dina) sodybos nei ženklo, o toje 
vietoje lėktuvų nusileidimo aikš
telė, kurią išpilti suspėjo dar pa
tys komunistai. Taip pat išpiltas 

Ko tebesėdi kėdėje to pat tresto, 
tos pačios ministerijos, to paties 
kolchozo, to paties laikraščio, tik 
jau kitu "demokratišku" vardu 
pavadinus. Kodėl, nulipęs nuo 
vogto arklio, neini pėsčiom 
tautai padarytos skriaudos ati
taisyti, tuoml kaltę atperkant? 
Pagaliau, "tolerantiškai" t padėtį 
žiūrint, klaidas atitaisyti galima, 
net atvirai tai darant turimoje 
pozicijoje, veikiant ne asmeni
niam ar "LDDP" labui, o tautos 
labui.

Kadangi atsimetimas nuo ko
munizmo reikalauja asmeninės 
aukos, tikroviškai žiūrint, būtų 
iliuzija daug tokių tikėtis. Ypač, 
kad pastaraisiais dešimtmečiais 
idealistų partiečių būta tik komu
nizmo neragavusiuose užsieniuo
se. Sovietų Sąjungoje, anot atsi
vertėlio lito valdomos Jugoslavi
jos viceprezidento Milovan Djil- 
as, partiečiais buvo oportunistai. 
Gi buvęs oportunistu tada, bus 
materialistu - oportunistu ir šian
dien.

Lietuvos patriotams atstatymo 
darbo rankų papildymui belieka 
žvalgytis tik į tuos, kurie, apgau
ti ar save apgaudinėdami, o gal 
tikrai tikėdamiesi ką nors gero 
galėsią tautai padaryti, daugmaž 
palenkdami savo tautinius prin
cipus bei pažeisdami krikščio
nišką sąžinę, buvo įsipainioję į 
okupanto, tautos valdymui nu
megzto, tinklo pakraščius. Prie 
tokių priklauso ir veik neišven
giamai stoję į komjaunimą ar 
pagarbinę partiją knygoje, ke
liom poezijos eilutėm, doktora
to tezėje, pareiškime komjauni- 
man stoti ar tarnybai gauti. Šian
dieną tie žmonės yra sunkesnėje 
padėtyje, negu tikri oportunis- 
tiniai partiečiai. Jų paslydimus 
dabar kelia viešumon prie KGB 
archyvų prieiną "žinovai", į juos 
įtartinai žiūri opozicijos partijų 
žmonės.

Vienok gal jų taika padėtų iš
sodinti iš vogto arklio balno "bu
vusius".

Tai, žinoma, galima bus pa
daryti ateinančiuose Seimo rin
kimuose, jeigu vajaus metu da
lykai bus vadinami tikraisiais 
vardais.

Automobilių rinka Lietuvoje
Liepos mėnesį Lietuvą užplūdo rusiškų "Lada" automobilių pirkė

jai, atvykę iš Rusijos, Ukrainos. Panevėžio bendrovė, parduodanti 
daugiausia naujų mašinų, praėjusį mėnesį pardavė rekordinį skaičių 
- 189 automobilius. Tik 12 iš jų liko Lietuvoje, kiti buvo išvežti į 
Rytus. Manoma, kad pirkėjai iš Rytų suskubo pirkti šiuos automo
bilius dėl gandų, kad nuo rugpjūčio 1 dienos padidės muito 
mokesčiai. "Lada" automobilių gamyklų kainos liepos pradžioje 
padidėjo 10 %. Lietuvoje šių automobilių kainos pakilo 5 %. Liepos 
mėnesį nebuvo parduota daug vakarietiškų automobilių. Tik firma 
"Tokvila" energetikams pardavė 12 visureigių "Toyota Land Crui- 
ser". Tikimasi, kad energetikai taps nuolatiniais populiariausių 
japoniškų automobilių pirkėjais. ‘ AGEP

— Vidutinis apskaičipotas darbo užmokestis (bruto) birželio 
mėnesį buvo 513.93 lito, arba 15.35 lito daugiau negu gegužės 
mėnesį. Išmokėto vidutinio darbo užmokesčio (neto) dydis per 
mėnesį padidėjo 10.25 lito ir birželio mėnesį siekė 386.36 lito.

— Užsienio reikalų ministerijos sekretoriumi paskirtas Algi
mantas Rimkūnas, pastaruoju metu užėmęs Lietuvos ambasados 
Belgijai, Nyderlandams ir Liuksemburgui patarėjo pareigas. Mano
ma, kad jis užims daugiau kaip prieš mėnesį įsteigto Europos 
integracijos departamento direktoriaus pareigas._______________
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. Galchus & 
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.), Woodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laido
tuves. Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296-2244. ’

BUYUS FUNERAL HOME. Mario Teixeira, Jr. laidotuvių direkto
rius, 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., Woodhaven, NY. 
Tel. 847-2323 (namų tel. 847-4477). Įstaigoj kreipiantis paminėti, 
kad esate ar norite būti J. Andriušio klientais.

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS JONAS, sav. Winfer Garden 
Tavern, 1883 Madison St., Ridgewood, NY 11227. Tel. 821-6440. 
Salė vestuvėms ir kt. pramogoms. Be to, duodami polaidotuvi- 
niai 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.

LAISVES ŽIBURIO radijas girdimas sekmadieniais 9 vaL 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.

Šeštasis sinodas
Tauragės Martyno Mažvydo 

bažnyčioje liepos 29-30 d. vyko 
Lietuvos evangelikų liuteronų 
Bažnyčios šeštasis (po Antrojo 
pasaulinio karo) sinodas. Tai 
aukščiausias bažnyčios susirinki
mas, sudarytas iš dvasininkų ir 
pasauliečių, šaukiamas kas pen- 
keri metai. Sinodas priėmėnau- 
ją, pakeistą ir papildytą, baž
nyčios statutą, išrinko vyskupą, 
konsistoriją (valdymo organą, 
dirbantį tarp sinodų). Balsų dau
guma (65 delegatai iš 82) Lietu
vos evangelikų liuteronų Baž
nyčios vyskupu išrinktas Jonas 
Kalvanas - šiemet sausio mėnesį 
mirusio vyskupo Jono Kalvano 
sūnus. AGEP 

ir žvyruotas vieškelis, kur anks-

Lietuvos Krikščionišką DEMOKRATIJĄ 
ir jos spaudą paremkime dabar, 

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

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

Fax/Tel. 708-636-9562 Klauskite informacijų

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI 
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

PRISTATOMI l VISAS KAPINES 
NEW YORK, NEW JERSEY 

IR CONNECTICUT VALSTŲOSE.

66-86 80 ST. MIDDLE VILLAGE, 
0UEENSN.Y. 11379 

PHONĖS (718) 326-1282; 326-3150 
- TAI MCSU VTENTNTĖlt VIETA -

- GAUSI PARODU SALĖ -

čiau buvo duobėtas keliukas, po 
lietaus neišvažiuojamas. Ap
sireiškimo vietoje pastatyta ma
žytė koplytėlė. Žmonės čia su
važiuoja iš visur, ypač gausu 
savaitgaliais. 1990 m. lapkričio 
14 d. apsireiškimų metinių da
lyvis pasakoja, kad aikštėje su
skaičiavęs 42 autobusus, o lengvų 
automobilių suskaičiuoti neįma
noma. Tuo laiku visi ten buvę 
matė saulės stebuklą. Nors šie 
apsireiškimai Bažnyčios dar nėra 
pripažinti, tačiau, žvelgiant į 
maldininkų minias, žmonių aša
ras, pagijimus, atsivertimų ma
lones galima tvirtinti, kad ši vie
ta yra šventa - tai žodžiai Kudir
kos Naumiesčio klebono kan. D. 
Jasulaičio, kurio rūpesčiu ir pas
tangomis pradėta statyti Ketur- 
naujienos - Suodžių koplyčia. 
Statyba kainuos apie pusantro 
milijono litų. Australijos lietu
viai suaukojo šimtą tūkstančių 
dolerių.

Stefa Subatienė

VYTIS
KELIONIŲ IR TURIZMO 

AGENTŪRA
* LĖKTUVAI
* LAIVAI (CRUISES)
* TRAUKINIAI (AMTRAK)
* AUTOBUSAI
* NUOMOJAMOS MAŠINOS
* VIEŠBUČIAI
* ĮDOMIŲ VIETŲ LANKYMAS 
GRUPINĖS KELIONĖS Į LIETUVĄ

MOKĖTI GAUMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 
JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMĄ 

PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

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

TEL: 718 423 - 6161, 1 - 800 - 77 - VYTIS 
FAX 718 423 - 3979
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- Taip, - droviai murmteli jis.
- Maldaujam - neatsisakykite! - Balsas sudrėksta nuo ašarų, - Mūsų 

fabriko kolektyvas trokšta su jumis susitikti! Labai, labai prašome! 
Žinot, mūsų tarpe yra žmonių, kurie kaip gyvi nematė žmogaus be 
apdovanojimų! Šis susitikimas jiems įstrigtų visam gyvenimui!

Vos jis padeda ragelį, už durų sutrimituoja. I prieangį maršo 
Žingsniu įžengia pionieriai.
• - Dėdė, jūs tikrai be apdovanojimų? - sušunka jie.

- Matote, vaikučiai... teisinasi jis, bet jį nutraukia darnus pionierių 
choras:

šviečia saulė nemari,
’ė Mūsų pažymiai geri.

Žengiame būriu žvaliu
Tik nurodytu keliu.

\ Aš ir tu- > .
- Kartu!
• Pergalingai sudunda būgnas, sukviesdamas dar pusšimtį vaikų.

- Dėde, - sklinda prašymai, - papasakokite apie save! Apie savo 
vaikystę! Paauglystę! Jaunystę! Papasakokite, kaip jūs užsiožiavote! 
Kaip išsisukinėjote nuo apdovanojimų! Mes žengsime jūsų pėdo- 

?inis, dėde!
7 Jam pavyksta išsprūsti iš savo buto tik gerokai po vidudienio. 
'Tačiau įstaigoje niekas jam už pavėlavimą nepasako nė pusės
• žodžio. Atvirkščiai, bendradarbiai reikšmingai mirkčioja ir klausinė
li Tai kada laistysime neapdovanojimą?

Z Atsakyti jis nespėja, nes viršininkas jį pakviečia į savo kabinetą. 
^Paspaudžia ranką. "Mes didžiuojamės, - paploja jam per atlapą, - 
turėdami savo kolektyve tokią įžymybę! Jūs, - viršininkas trina 
delnus, - plačiai išgarsinote mūsų kolektyvą! Linkime ir toliau nešti
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Žolinė

Žmogui reikia žmogaus. Reikia jam su kuo nors bendrauti, 
pas ką nors užeiti. Ir vargas tam, kuris lieka vienas be 
artimųjų, be draugų.

įvairūs motyvai veda žmogų vieną pas kitą. Vieni eina pasiguosti, 
kitį džiaugsmu pasidalinti, kiti pabėgti nuo kankinančių minčių, 
dar kiti. - maloniai praleisti laiką.
s Dažniausiai žmogus ieško tokių draugysčių, kurios labiausiai 
atitinka jo skonį, jo vidaus interesus. Jis neis su savo žaizda pas tą, 
kuris nelinkęs kitą suprasti ir užjausti. Žmogus savo draugus pasi
renka. Jis jauste pajaučia su kuo gali bendrauti, kuo gali pasitikėti.

Žmogus bendrauja su žmonėmis ne dėl jų, bet dėl savęs. Bendrau
ja su kitais, bet pirmon eilėn ieško savęs paties.
'Ir Kristus užeina pas žmones. Užeina jis, kaip matom iš evangeli
jos; perdaug nesirinkdamas. Jei kviečia - kvietimą priima. Ir pas 
blogus nevengia užeiti.

Evangeliją sako, kaip Kristus aplankė Lozorių ir jo dvi seseris. 
Morta bėgioja, ruošdama valgi. Gal ji norėjo palikti sau visų vaišių 
parengimo monopoli. Težino Svečias, kad tai, kas bus ant stalo, bus 
jos^vienos darbas. O jei jis norės dar pagirti, tai visa priklausys jai 
vienai. Bet Mokytojas irgi skuba. Matyt, tikrai nedaug tebuvo laiko, 
Jei Morta pradėjo baimintis nesuspėsianti pati viena viską laiku 
paruošti. Ir jai pasidarė pikta ant sesers, kuri "sėdėjo prie Viešpaties

Ką rinksime Lietuvos Prezidentu?
Vytautas Nezgada

Lietuvos žmonės jaudina susi
dariusi socialinė - ekonominė 
situacija ir dabartinės valdžios 
nesugebėjimas ūkininkauti, -te
bevykstantis tolimesnis žmonių 
nuskurdinimas, ekonomikos 
žlugdymas bei nepasitikėjimą 
kelianti užsienio politika. Todėl 
daugelis mano ir tikisi, jog situ
aciją galima pakeisti tik pakeitus 
jėgų santykį Seime. O tai galima 
padaryti išrinkus į šią instituciją 
dorus ir kompetentingus žmo
nes, kuriems tautos interesai 
būtų aukščiau už partinius, gru
pinius bei asmeninius.

Ne mažiau valstybės valdyme 
yra svarbi ir Prezidento rolė. Ta
čiau, kaip matome, A. Brazauskui 
nesiseka būti visos tautos prezi
dentu. Todėl politikų debatuose 
ir visuomenės sluoksniuose vis 
plačiau kalbama apie tai kas Šiuo 
metu galėtų atstovauti visiems 
politiniams sluoksniams, suge
bėtų suvienyti mūsų tautą, padėti 
jai išbristi iš ekonominės su
irutės, tinkamai spręsti tarpvals
tybines problemas apginant ir 
išsaugojant Lietuvos interesus, 
stiprinant valstybingumą.

Norėtųsi tikėti, kad ateinan
čiais prezidento rinkimais neban
dys spekuliuoti kai kurios jėgos, 
siųsdamos balotiruotis "savo" 

kojų ir klausėsi jo žodžių" (Lk. 10, 39). Tarsi Kristus tebūtų jos 
vienos - Mortos svetys. Kodėl gi jo vaišėmis neturėtų tiek pat 
domėtis ir jos sesuo? Ji tik klausėsi, tarsi ir Mortai nebūtų įdomu jo 
kalbos pasiklausyti. Ir ji buvo benorint! kreiptis į Mariją: "Padėtum 
gi man! Matai, kad viena nesuspėju"! Bet to ji nepadaro. Gali būti, 
kad ji sumojo būsianti geriau, jei Svečias pats susipras tai padaryti. 
Mortos padėtis tada būtų kita. Ji liktų viešai įvertinta, O moteriai 
juk nieko nėra taip brangu, kaip tai, kad į ją atkreiptų kas dėmesį, 
įvertintų jos pastangas.

Deja, Mokytojas, nors ir labai išmintingas, sugebąs išskaityti kito 
mintis, šį kartą neatsiliepia į Mortos galvojimą. Dar kiek palaukus, 
Mdrfa^priėiha joir priekaištingai taria: "Viešpatie, tau nerūpi, 
ka^gjand, sesuo, palieka rąarie vieną'" dirtrti' Sa^kx kad :Ji,',mah 
padėtų" (Lk. 10, ' ’U 1

Šito Kristus kaip tik ir laukė. Laukė, kada ji duos jam geriausios 
progos pamokinti ne tik ją, bet ir visus, kurie skaitys ar klausys šio 
įvykio atpasakojimo. Jis dabar galės priminti Mortai, kad jį čia 
atvedė ne noras pasivaišinti. Be duonos yra dar ir kitų svarbių 
dalykų. Juk ne viena duona žmogus gyvas. Ir jis kreipiasi į Mortą: 
"Tu sielojiesi ir esi susirūpinusi daugeliu dalykų, o reikia tik vieno". 
.Kristus nepasako, kas tas "vienas dalykas". Nepasako, Bet argi 
neaišku? Jis atėjo išpildyti Dievo valią. Štai dėl ko jis sako kompli
mentą Marijai: "Marija išsirenki geriausią dalį". Taip! Ji išsirinko 
geriausią dalį, nes klauso žodžių, kurie skirti pažinti Dievą.

Bendraudami su Dievu ir žmonių bendrystėje ieškodami Dievo 
valios, mes taip pat veržiamės į dangų. Tada ir mes, kaip Marija, 
išsirėnkarhė geriausią dalį, kuri nebus iš mūsų atimta.

■ - Kun. Vytautas Pikturna

kandidatus - nevykėlius, tam, 
kad kompromituotų mūsų šalį, 
Mūsų Tautą, Mūsų Valstybę.

Negailestinga mirtis atėmė iš 
mūsų tarpo vieną iš realių kan
didatų į prezidento postą - Stasį 
Lozoraitį. Tarp kitų kandidatų į 

Privačios statybos Vilniuje vasarą vėl atgyja. Viktoro Kapočiaus nuotrauka

būsimą prezidento kėdę visuo
menės sluoksniuose aptariama 
Valdo Adamkaus pavardė. Iš kai 
kurių V. Adamkaus pasisakymų 
galima suprasti, kad susidarius 
jam priimtinom sąlygom jis su
tiktų bolotiruotis. Manau, kad 
lydėdamas kelionėse po Lietuvą 
S. Lozoraiti ankstesnės preziden
to rinkiminės kompanijos metu 
V. Adamkus turėjo galimybę su
sitinkant su žmonėmis susi
pažinti su tikrąja padėtimi Lie
tuvoje^© taip pat pajusti S. Lozo
raičio programines nuostatas bei 
pažiūras, o tuo pačiu ir į kokias 
jėgas galima ir reikia orientuotis 
norint laimėti rinkimus.

Manau, kad V. Adamkus po 
minėto bendradarbiavimo su S. 
Lozoraičiu ir įvertindamas dabar
tinės valdžios tuomet nekorek
tiškus žingsnius, kai buvo iš
prašytas iš šalies, susidarė pilną 
vaizdą apie padėtį Lietuvoje. 
Tačiau išklausęs V. Adamkaus 
interviu (š. m. liepos 16 d. Tele- 
3) laidoje "Naujienos nuomo
nės", labai nustebau išgirdęs, kad 
jis ir toliau deda viltis į trečiąją 
jėgą, kuri anot V. Adamkaus, 
paėmusi valdžią išgelbės Lietu
vą. Bet tos jėgos nėra ir, manau, 
kad ji staiga per metus neatsiras. 
Tai parodė rinkimų rezultatai į 
savivaldybes.

Už šias jėgas (turiu omenyje 
centristus, liberalus, socialde-
mokratus ir kitus pretenduo
jančius į trečią jėgą) žmonės 
nebalsavo ir netikiu, kad balsuos 
ateityje. Jūsų šansai, p. Adamkau, 

padidėtų, jeigu Jūs sugebėtumėte 
suvienyti dešiniąsias politines 
jėgas, (nepasikliaudamas E. Bič
kausku), patraukti į savo pusę 
bent dalį taip vadinamų cent
rinių jėgų, o taip pat padaryti 
poveikį tai rinkėjų daliai, kuri 
pastaruosiuose rinkimuose neda
lyvauja, kad jie ateitų balsuoti, ir 
kad balsuotų už Jus.

Be galimų pretendentų (arba 
galimo pretendento) iš Lietuvos 
(kurių pavardžių nenorėčiau mi-

Pragyvenimas Baltijos valstybėse
Statistikos departamento žiniomis infliacija birželio mėnesį Lie

tuvoje buvo mažiausia -1 %, Latvijoje -1.5 %, Estijoje - 2.3 %. Per 
metus Lietuvoje infliacija buvo 37.7 %, Estijoje - 29.2 %, Latvijoje
- 26.5 %. Baltarusijoje metinė infliacija buvo beveik 1500 %.

MINIMALUS DARBO UŽMOKESTIS
Birželio mėnesį Kovo mėnesį

Latvija 54.69 USD 54 USD
Estija 39.97 USD 40 USD
Lietuva 30 USD 25 USD
VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS

Birželio mėn. Kovo mėn.
Latvija 199.08 USD 180 USD
Estija 185.30 USD 186 USD
Lietuva 128.09 USD 113 USD
VIDUTINĖ SENATVĖS PENSIJA

Birželio mėn. Kovo mėn.
Latvija 60.06 USD 58 USD
Estija - 48.23 USD
Lietuva - 31.37 USD

Šunys Lietuvoje
Lietuvoje veislinį šunį galima 

nusipirkti už 100 - 500 USD. 
Šiuo metu Lietuvoje populiariau
si šunys, kurie gali saugoti na

nėti) be V. Adamkaus galėtų 
bolotiruotis ir dar bent vienas iš 
lietuvių išeivijos atstovų, kaip 
pav. gerai žinomas Lietuvos ir 
išeivijos visuomenės sluoksniuo
se mokslininkas, publicistas Al
girdas Gustaitis (dabar gyvenan
tis Los Angeles, dažnai besilan
kantis Lietuvoje). Manau, kad 
jau atėjo laikas plačiau pradėti 
viešas diskusijas aptariant gali
mus kandidatus tiek į būsimą 
Lietuvos Seimą, tiek ir Preziden
to postą.

Kaunas

mus ar užpulti žmogų. Prieš pen
kerius metus buvo perkami vo
kiečių aviganiai, dabar - rotveile
riai, dobermanai, vokiečių bok-
šeriai. Pasak Lietuvos kinologų 
draugijos prezidento, Lietuvoje 
vis populiaresni tampa pitbulter- 
jerai - Europoje uždrausta šunų 
veislė. Pasak prezidento, šių šunų 
psichika be pusiausvyros, jie 
naudojami tik šunų kautynėse. 
Neseniai šios veislės šuo Vilniu
je sukandžiojo savo šeimininkus. 
Beje, šios veislės šuniukai Vilniu
je brangiausi. Juos už 2500 - 
3000 USD atveža iš Maskvos. 
Šunų dresavimo kursai kainuoja 
nuo 100 iki 500 USD. Pasak vie
nos dresuotojos, per šį pusmetį į 
ją kreipėsi tik 5 šeimininkai, no
rintys dresuoti savo keturkojus. 
Anksčiau jų būdavo kelis kartus 
daugiau. Vieno šuns maitinimas 
per dieną kainuoja apie 5 litus. 
Matyt dėl šios priežasties nema
žai šunų šeimininkai paleidžia į 
laisvę. AGEP

KARUSELĖJE
Vytautė Žilinskaitė

kilnų neapdovanotojo vardą! - Ir familiariau priduria: - Matai, 
Stepai, plūdai mane, o turėtum ranką pabučiuoti! Žinojau, ką 
dariau!" ,

Ateina laiškininkė ir įteikia jam visą kalną laiškų. Su neapdovano
tuoju geidžia susipažinti studentės ir gyvanašlės, iš jo prašo intymių 
patarimų keli šeimos tėvai, jam skiria pasimatymus šešiolika baler
inų... Jis nusišluosto prakaitą. Vargais negalais išsiveržia iš įstaigos 
ir sprunka į gatvę. Nėra ir čia jam ramybės. Jį puola filmavimo 
aparatai. Jis puola bėgti. Bet ar pabėgsi nuo savęs? Vakare jį matome 
už prezidiumo stalo jo garbei surengtoje konferencijoje. Po to jam 
tenka atidaryti kaktusų parodą. Vėliau iš vyriausybės ložės jis 
klausosi bronzinių saviveiklos balsų. 1 ložę atneša depešą, kurioje 
pranešama, kad keletas miestų išrinko jį savo garbės piliečiu. 
Televizijos kamera, suprantama, nukreipta ne į sceną, o į jį. I jį be 
paliovos krypsta ir publikos žvilgsniai. Ak, ko tik neatiduotų dekol
tuotos damos už naktį, praleistą šalia jo plaukuotos, neapdovanotos 
krūtinės!

- Nemanykite, - pavydžiai šnibždasi damų vyrai, - jis susikombi
navo neapdovanojimą! Kuo mes už jį blogesni, kad mus apdovano
jo?

Pagaliau jis kviečiamas dalyvauti viename ypač iškilingame vakare, 
kur pristatomas svečiams iš užsienio kaip reprezentacinė figūra. 
Seka oficialioji dalis • apdovanojimų įteikimas. Tada atsitinka tai, 
ko ir reikėjo tikėtis: apdovanoti nebėra ką, išskyrus tik...

Jį išpila prakaitas. Nejaugi, nejaugi toks greitas galas privilegi
joms, su kuriomis jau apsiprato, galas populiarumui, lengvatoms, 
ložėms, gyvanašlėms... Pirmininkaujantis pakelia tabaluojantį ant 
kaspinėlio medalį ir iškilmingai prabyla:

- Už didelius nuopelnus ir nenuilstamą energiją, parodytą, kovo
jant už neapdovanojimą, mes apdovanojame...

Jis žiūri į artėjančią prie kaklo kaspinėlio kilpą ir traukiasi atatup
stomis. Iš jo lūpų nejučiom išsiveržia: "Pasigailėjimo"! Taip šaukia 
tik skęstantis. Ir jis nuskęsta trijuose nemunuose. Jį ištraukia tie, 
kurie dar negavo apdovanojimų už skęstančiųjų gelbėjimą.

Simboliai ir asociacijos
Ką ir bekalbėti: nūdienis kino menas reikalauja vis labiau išprusu- 

sio ir intelektualaus žiūrovo. Jo, ūgtelėjusio kino meno, jau nebe

gali patenkinti žiūrovas su biskvitais kišenėje, kuris prailgintu 
rankogaliu šluostosi ištryškusią ašarą (jei rodoma kino komedija). 
Sausainių ir rankogalio erą pakeičia simbolių ir asociacijų era. Kino 
meno kūrėjai suprato, kad žmogui reikalinga ne tik kepurė. Kad jam 
neužtenka batų ir sumuštinio pusryčiams. Jam, tam žmogui, prireikė 
ir potekstės!

Ir vis dėlto sausainis su rankogaliu ne taip lengvai užleido savo 
pozicijas simbolių šifrui; ši metamorfozė buvo pasiekta ilgu ir 
kantriu darbu su žiūrovu. Antai praplatintas ekranas davė jam 
galimybę praplėsti akiratį. Prieš seansą pasiūlytas puodelis kavos 
atėmė iš jo galimybę užsnūsti per seansą. O pasirodžiusi laikraštyje 
filmo recenzija akivaizdžiai jam įrodė, kad jis nesuprato to, ką 
suprato tai, ko nesuprato. Betarpiškas susitikimas su filmo kūrėjais 
jį įtikino, kad kūrėjai tiki, jog jis sugebės taip giliai palįsti po filmo 
tekstu, kad suras ten potekstę, kurios nėra.

Visas šių priemonių kompleksas kelia mūsų žiūrovą į vis aukštesnį 
ir aukštesnį lygį, kol vieną dieną pamatysime jį žiūrint kino filmą 
pro ventiliatorių palubėje.

Tačiau pagrindinė priemonė žiūrovui brandinti, suprantama, yra 
jau minėtas simbolių ir asociacijų šifras. Kaip vis dėlto puiku, kad 
gimsta kaskart daugiau filmų, kurie prabyla į tėvynainį tik specia
laus šifro reikalaujančiais ženklais! Kaip malonu, kad mūsų anto- 
nioniai ir feliniai, jeigu ir vedžioja už rankos ir leidžia jam pačiam 
klajoti tamsioje kino salėje - tepadeda jam simboliai, asociacijos ir 
Dievas!

Ir žiūrovas, sujaudintas tokio pasitikėjimo, stengiasi iš visų jėgų. 
Lyg medžioklinis šuo, jis pasilęidžia, kiek jėgos neša, ieškoti potek
stės, vaikytis simbolių ir vytis asociacijų, mintyse triskart prakeik
damas puodeli kavos, kuris jam neduoda ramiai užsnūsti, įsigrūdus 
asociacijas į kiaurą kišenę ar kumštinę pirštinę. Nuo jo vidinių 
pastangų be paliovos braška kėdė; pamaži visa salė prisipildo kėdžių 
braškesio, kuris simboliškai liudija, kad žiūrovas pateisina į jo 
intelektą dedamas viltis.

Tuo tarpu ekrano drobėje kruta viso to intelektualaus braškėjimo 
kaltininkė - žąsis. Jeigu anksčiau, išvydęs ekrane žąsį, žinojai, kad 
tai žąsis, o ne višta, - ir to visiškai pakako,tai dabar toks požiūris 
būtų primityvus ir vulgarus. Simbolių kalba tau padeda iššifruoti, 
kad žąsis - tai išgelbėjimas (Roma), o asociatyvinė sąvoka aiškina,

(nukelta i 4 psl.)
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□ Rusijos prezidentas 64 metų 
Boris Jeldn rugpjūčio 3 d. po 
trijų savaičių gydymosi pirmą 
kartą pasirodė per nacionalinę 
televiziją. Jelcin, apsirengęs tam
siu kostiumu, atrodė pasitikintis 
savimi ir 10 minučių skaitė pa
ruoštą kalbą. Oficialūs sluoks
niai pranešė, kad pasirodymas 
televizijoje buvo įrašytas iš anks
to. Jelcin savo kalboje pabrėžė, 
kad jis tiki tuo, jog taika ir stabi
lumas sugrįš Čečėnijos žemę. 
Tačiau ne daug kas tiki, kad susi
tarimas, kurį pasirašė Rusijos ir 
Čečėnijos atstovai, bus vykdo
mas. Čečėnijos prezidentas 
Dzhokhar Dudajev įsakė savo 
karinėms pajėgoms laikytis susi
tarimo, tačiau nėra aišku, ar vi
sos karinės čečėnų pajėgos yra 
kontroliuojamos prezidento.

• □ Kašmiro sukilėliai Indijoje 
laiko įkaitu vieną amerikietį 42 
metų Donald Hutchings, kuris 
yra pašautas. Taip pat įkaitu yra 
laikomas 33 metų anglas Keith 
Mangan, kuris taip pat sunkiai 
sužeistas ir jam yra sulaužyta 
koja. Kitas įkaitas - vokietis 26 
metų Dirk Hasert taip pat pra
neša, kad sunkiai serga. Ketvirta
sis įkaitas - norvegas, atrodo, yrą 
sveikas. Dar vienas amerikietis 
neseniai pabėgo nuo savo pa
grobėjų. Anglo sveikata kasdien 
blogėja ir dėl medikamentų trū
kumo jis gali mirti kiekvieną 
dieną. Paskutiniuoju metu ser
gantieji nustojo valgyti. Nuo 
1989-ųjų, kada Kašmiro sukilėliai 
pradėjo kariauti už Kašmiro at
siskyrimą nuo Indijos. Karo metu 
jau žuvo 12,000 žmonių.

□ Nežiūrint į tai, kad Lenkijos 
prezidento populiarumas yra su
mažėjęs, Lech Walęsa sako, kad 
jis ruošiasi šių metų pabaigoje 
rinkimams sekančių penkerių 
metų prezidentavimui. Walęsa 
sako yra įpareigotas dalyvauti 
rinkimuose, po to, kai jis gavo 
100,000 savo rėmėjų parašų. Jo 
pagrindiniu konkurentu bus bu
vęs komunistas Aleksander Kwas- 
niewski, kurį remia 23% visų 
rinkėjų.

Rodos dar ne taip seniai Vilniuje buvo iškabinti Stasio 
Lozoraičio rinkiminiai plakatai su paprastais, bet kartu 
reikšmingais žodžiais: už taika, santarvę, už bendrą darbą.

Viktoro Kapočiaus nuotrauka

Daniela Lozoraitienė:
apie Viltį ir Lietuvą
Viljamą Sudikienė
(perspausdinta iš "Lietuvos aidas")

Tęsinys
Mano vyras buvo paprastas 

pilietis, mirė Washingtone pri
vataus vizito metu, jau nebebū- 
>damas šalies ambasadoriumi 
Amerikoje. Jei būtų buvęs Lietu
vos prezidentas, laidotuvės būtų 
buvusios valstybinės. Niekuo 
nenusižengiau protokolui. Ne- 
siunčiau kvietimų į laidotuves, 
bet ir niekada nepareiškiau, kad 
žmonės negali jose dalyvauti. 
Kurie norėjo, tie dalyvavo.

Stasys buvo palaidotas lietu
viškose kapinėse, ten darbuojasi 
vienuolės lietuvės, skamba tik 
lietuvių kalba, net gamta prime
na Lietuvą. Likus metams iki 
mano vyro mirties Putnamo 
senelių namuose mirė jo teta 
Gražina Matulaitytė. Stasys buvo 
nuvykęs į jos laidotuves. Grįžęs 
pasakė: "Ten buvo taip ramu, 
paukščiukai čiulbėjo, taip pan
ašu į Lietuvą. Nuostabi vieta". 
Kai turėjau nuspręsti,kur laidoti 
savo vyrą, iš pradžių galvojau 
apie kapins Romoje. Ir staiga 
prisiminiau. Tarsi išgirdau jo 

balsą, jo žodžius: "Aš toks laimin
gas, kad Gražina ten ilsisi. Ten ir 
aš norėčiau pasilikti". Nuspren
džiau, kad jis ten ilsėsis iki tos 
minutės, kol grįš į Lietuvą tada 
kai Lietuva bus tokia, kokios jis 
norėjo. Jeigu tai atsitiktų rytoj, 
aš jį pargabenčiau į Kauną rytoj. 
Bet tam turiu žinoti, kad Lietuva 
eina teisingu keliu..

Ar tai politinis pareiškimas?
Taip. Nesistengiu politikuoti, 

bet tai politinis pareiškimas. 
Žinau, kad žmonės suprato, ką 
turiu galvoje. Gaunu daug laiškų 
iš Lietuvos, žmonės mane palai
ko.

Ar tai reiškia, kad ir Jūsų kaulus 
priglaus Lietuvos žemė?

Mano kaulai ilsėsis šalia jo, 
kad ir kur jis būtų. Putname kapi
nėse prašiau vienuolių padaryti 
duobę gilesnę, kad ir mano kars
tui užtektų vietos, jeigu tai die
nai atėjus jis dar bus ten. Tikiuo
si, kad jis ilsėsis Lietuvoje, ten 

ilsėsiuosi ir aš. Lietuva yra mano 
antroji tėvynė. Visuomet būsiu 
italė, bet gyvenimas suteikė man 
ir tokią privilegiją, jog galiu pasa
kyti, kad priklausau dviem ša
lims.

Koks buvo Jūsų gyvenimas su 
Stasiu Lozoraičiu?

Jis nebuvo lengvas. Pragyve
nome 33 metus. Kai jį sutikau, 
man buvo dvidešimt. Turėjome 
labai rimtų finansinių problemų, 
Žinojome, jog net ir artimiausi 
draugai laikė Stasio veiklą juo
kinga, absurdiška, nes nebuvo 
pasaulyje jokios Lietuvos. Stasys 
būtų galėjęs padaryti puikią kar
jerą. Jį ragindavo nusileisti ant 
žemės ir rūpintis realiais daly
kais, o ne amžinai pražuvusią 
Lietuva. Dėl to Stasys buvo vieni
šas, bet laikėsi savo principų ir 
sakydavo, kad Lietuva yra ir bus.

Dabar mano mintys nuolat 
grįžta atgal, atrodo, lyg žiūrėčiau 
filmą. Tas filmas yra mano gyve
nimas. Iš praeities iškyla įvairių 
momentų. Kartą pasakiau, kad 
esu be galo laimingas žmogus, 
nes gavau iš gyvenimo tiek daug 
- gimiau nepaprastai gražioje šei
moje, nuostabioje šalyje, turė
jau viską. Negana to, man pa
sisekė rasti tokį žmogų kaip Sta
sys. Nepažįstu nė vieno, pana
šaus į jį. Nemanau, kad pasau
lyje yra daug tokių žmonių kaip 
Stasys. Man labai pasisekė, kad 
kai jį sutikau, jis buvo laisvas. 
Tarp mūsų yra amžiaus skirtu
mas ir jis galėjo būti jau vedęs. 
Tada pasakiau, kad jeigu ateis 
tokia diena, kai turėsiu už viską 
sumokėti, nesiskųsiu, nes visuo
met turėjau daugiau negu bet 
kas kitas ir daugiau negu nu
sipelnau, kad ir kas atsitiktų pri
imsiu viską nuolankiai. Dabar 
tokia diena atėjo... aš moku savo 
kainą, bet jei galėčiau savo gyve
nimą pakeisti, nieko jame ne
keisčiau.

Kokie bruožiiiškyrė Lozoraitį nuo 
kitų?

Nors buvo diplomatas, savo 
dvasioje Stasys Lozoraitis buvo 
maištininkas, kovotojas. Šis bruo
žas mane labiausiai žavėjo. Jis 
gebėjo puikiai save kontroliuoti, 
nes buvo labai gerai išauklėtas, 
bet kartu sugebėdavo visą laiką 
rasti kokių nors netikėtų spren
dimų.

Valdant popiežiui Jonui XXI- 
II, Maskva pareikalavo uždaryti 
Lietuvos atstovybę prie Vatika
no. Vieną dieną mano vyras 
sužinojo, kad atstovybė uždaryta. 

Buvo labai mažai vilties ką nors 
padaryti. Jis reagavo žaibiškai. 
Nedelsdamas sukėlė ant kojų viso 
pasaulio lietuvius. Netrukus Va
tikanas buvo užverstas protesto 
telegramomis. To protesto būta 
tokio stipraus, kad Vatikanas 
buvo priverstas vėl atidaryti Lie
tuvos atstovybę. Žinau, kad yra 
žmonių, kurie šį nuopelną mė
gina prisiskirti sau, bet tai netie
sa. Tai padarė mano vyras. Jis 
veikė ryžtingai, greitai ir padarė 
tai, kas buvo beveik neįmano
ma. Vatikano istorija apima šimt
mečius ir jeigu ją peržvelgsime, 
pamatysime, kad šis atvejis, ko 
gero, unikalus.

Stasys buvo labai gyvas, visuo
met kuo nors domėdavosi. Tai 
jauno žmogaus bruožas, kuris su 
amžiumi dažniausiai pranyksta. 
Stasys niekada jo neprarado. 
Kartais šalia jo jausdavausi se
nesnė už jį. Labiausiai jis mėgo 
laisvę, niekada nepasiduodavo 
rutinai. Žmonėse brangino sąži
ningumą. Mokėdavo pasakyti 
aštrių dalykų, bet tai darydavo 
elegantiškai. Jis turėjo nuostabų _ 
humoro jausmą. Tarp draugų 
buvo ne tiek daug diplomatų. Jis 
mėgdavo sakyti, kad labiausiai 
jam patinka bendrauti su į pen
siją išėjusiais diplomatais, nes 
tik tada jie pasako, ką iš tikrųjų 
galvoja. Geriausiai jausdavosi 
tarp kūrybingų žmonių. Pats 
mėgo rašyti. Daug skaitė. Kny
gos buvo jo didžiausia aistra. 
Nemėgdavo menkų žmonių, 
kurie nieko neveikia ir neturi ko 
pasakyti.

Nuostabu, kad iki paskutinės 
minutės jis galvojo apie savo šalį. 
Jis taip ir gyveno. Visos jo min
tys sukosi tik apie Lietuvą. Visą 
laiką. Niekaip negaliu suprasti, 
kad per rinkimų kampaniją 
dažnai buvo sakoma jog jis ame
rikietis neišmano Lietuvos rei
kalų. Apie mus buvo skleidžiama 
ir daugiau gandų bei prasima
nymų. Visuomet žavėjausi Ame
rikos lietuviais. Tačiau tas noras 
susieti mano vyrą su Amerikos 
lietuviais mane tikrai suglumi
no. Stasys Lozoraitis buvo toks 
pat lietuvis kaip jūs, kaip visi, 
kurie gyveno Lietuvoje. Jis nieka
da nepakeitė lietuviško paso, jo 
adresas visą gyvenimą buvo 
"Kaunas, Donelaičio 32". Prisi
menu, kad dažną dieną pasiėmę 
lietuviškus laikraščius mes juo
kaudavome: "Einam į kiną. 
Pažiūrim, ką šiandien rodo". Ir 
mes tyrinėdavome lietuviškų 
laikraščių kinų programas. I Ame
riką Stasys išvyko tik 1989 me

tais, nuo vaikystės gyveno Itali
joje. Tačiau jis čia gyveno tik 
fiziškai, širdimi ir protu visą laiką 
buvo Lietuvoje. Jo gyvenime 
nebuvo nieko kito, tik Lietuva. 
Jis ne tik žinojo visas krašto prob
lemas, bet ir pažinojo daug 
žmonių, turėjo daug kontaktų, 
nors sovietų okupacijos laikais 
juos buvo sunku palaikyti. Jie 
mėgino pavaizduoti Stasį Lozo
raitį žmogumi iš šalies, bet tai 
visiškai netiesa. Po rinkimų net 
Lozoraičio rėmėjai kalbėjo, kad 
gal ir gerai, kad jis nebuvo išrink
tas prezidentu. Jam taip būtų 
supančioję rankas, kad jis nieko 
nebūtų galėjęs padaryti.

Mačiau savo vyrą dirbantį, 
esant labai sunkioms aplinky
bėms. Jis buvo toks stiprus, taip 
sugebėdavo užkrėsti žmones dar
bu... Jis buvo tarsi variklis. Ži
noma, jei būtų tapęs prezidentu, 
jam būtų buvę labai sunku, bet 
aš tikiu gero pavyzdžio jėga. Jis 
galėjo būti tuo pavyzdžiu. Žino
ma, būtų buvę ir tokių, kūne 
visomis i galėmis trukdytų dirb
ti. Neturėjome iliuzijų, kad viską 
galima pakeisti burtininko laz
delės mostelėjimu. Sunku būtų 
buvę be galo, bet jis būtų ėjęs į 
priekį. Gal nebūtų galėjęs įgy
vendinti visko, ko siekė, bet būtų 
nurodęs teisingą kryptį.

Esu įsitikinusi, kad per rinki
mus kažkas buvo padaryta' Ži
nau, kad daug žmonių buvo 
įbauginti, mažuose kaimuose ir 
miesteliuose buvo įsakyta, už ką 
balsuoti. Buvo atvejų, kai žmones 
atvežė balsuoti visiškai girtus. Po 
rinkimų dar kelias dienas pasil
ikome "Draugystės" viešbutyje, 
nes mano vyras, kaip žinote, 
susirgo. Mus aplankę žmonės 
pasakojo, kad jiems grasino. Ne 
visi, norėję balsuoti už Lozoraitį, 
galėjo tai padaryti. Jei ne tai, 
mano vyras būtų laimėjęs rinki
mus. Po rinkimų pajutome, kad 
kova dar nebaigta, yra, ką veikti ' ■ 
Lietuvos labui:

, - f • ■

Ar po rinkimų nenusivylėte Lie
tuva?

Buvo labai skaudu matyti, kad 
žmonės verčiami gyventi tokio
mis sąlygomis. Dėl to iš tikrųjų 
buvau labai įtūžusi, bet žmo
nėmis nenusivyliau, priešingai - 
galiu tik didžiuotis jais.

Kas finansavo Stasio Lozoraičio 
diplomatinę veiklą?

Lietuvos atstovybėms išlaikyti 
buvo labai mažai pinigų.

(Bus daugiau)

KAR USELĖJE
(atkelta iš 3 psl.)

kad tai - devyni rubliai; sujungęs simbolį su asociacija, gauni, kad 
gelbstimi devyni rubliai. O kur dar ekskursas į sunkius buržuazinius 
laikus, kai valdžia versdavo valdininkus pirkti iš ūkininkų žąsis, nes 
nebuvo kur jų dėti? Dabar tu turi jau visą mįslių triptiką, kurį gal 
padės išspręsti pro žąsį praėjusi karvė. Todėl reikia skubiai įminti, ką 
simbolizuoja šis naminis gyvulys. Indijoje jis šventas ir neliečiamas. 
Vadinasi, turime neliečiamybės simbolį. O asociacija... Mama mia! 
Žiūrovas mėšlungiškai atpalaiduoja kaklaraišį, ir tuo pačiu metu iš 
kūdros iššoka varlė (nepamiršti, kad dar neišspręstas triptikas ir 
nerasta asociacija karvei), taigi varlė... Kažkas glitaus, šalto, minkš
to, kažkas asociatyviai priešingo kietam, karštam... Jėzus - marija!

Žiūrovas ūmai pašoka ir strimgalviais puola išėjimo link: jis 
prisiminė namie palikęs įjungtą lygintuvą! Ir koks paradoksas: šis 
beatodairiškas bėgimas iš kino salės yra didžiausias komplimentas 
filmo kūrėjams: simbolių ir asociacijų kalba ne tik pasiekė žiūrovą, 
ne tik praturtino jo intelektą ir kiaurą kišenę, bet ir išgelbėjo jo turtą 
nuo negailestingos ugnies!

O jeigu pardūmęs žiūrovas rado lygintuvą neįjungtą? Ką gi, filmo 
poveikio tai nė kiek nesumenkina: kitą kartą žiūrovas bus ap
dairesnis ne tik išeidamas iš namų, bet ir pirkdamas bilietą į kiną...

Laisvas žmogus
Nepažinau savo svainio: prieš mane stovėjo visai kitas žmogus! Iš 

pažiūros niekas lyg ir nepasikeitė: kaip ir anksčiau, besimetąs į 
kuprą, kaip ir anksčiau, ne į tą kilpą įsprausta švarko saga, tačiau 
dabar ir sprandas, ir saga alsavo savo vertės pajutimu ir nepriklau
somybe. Net persisukęs jo skrybėlės kaspinas dvelkė laisve - tarsi 
Polio Eliuaro šuns ausys.

- Čia dabar? - pliaukštelėjau liežuviu.
Jis neatsakė. Pakabino skrybėlę, įėjo i virtuvę, atsisėdo prie pat 

lango, užsirūkė, plačiu mostu sviedė degtukų dėžutę ant stalo ir lyg 
tarp kitko paklausė:

- Žinai, ką reikia daryti, kad įgytum laisvę?

Maniau nenugirdusi. Jau tiek metų džiovinu smegenis, o čia - 
gatavas receptas...

- Ką? - visa pavirtau ausimis.
- Jei nori būti nepriklausomas, - čerkštelėjo seilę svainis, - turi 

pirkti automobilį.
- Šit kaip...
Netrukus mintyse jau karštligiškai tarškinau skaitytuvais - skaičia

vau... Mm... trilijonai rublių... Astronominis skaičius! Tačiau, pagal
vojus, kad už laisvę mums nieko brangesnio nėra ir kad...

- Pažvelk, - nutraukė mano pafilosofavimus svainis ir parodė pro 
langą žemyn.

Persisvėrus per palangę, pamačiau kieme automobilį. Lakuotas jo 
stogas rausvai žėrėjo saulėlydžio spinduliuose - XX amžiaus raudo
nos burės, su kuriomis skriėjama pas savo Asol...

- Sėdu, - svajingai atsilošė svainis, - ir važiuoju... Važiuoju, kur 
akys mato, širdis veda, žinoma, neišsukdamas iš asfalto... Neį
sivaizduoji, koks jausmas! Pats sau ponas, niekas nestumdo, neko- 
neveikia, nenurodinėja... Pirmą kartą patyriau, kas yra nepriklauso
mybė!- Gal pereikime į svetainę, - pasiūliau, nes vis labiau akį rėžė 
disonansas tarp aprūkusių virtuvės puodų ir nepriklausomybe 
šviečiančio jo pakaušio.

- Ne, ne, - skubiai atsisakė jis. - Čia, prie lango, man visų 
patogiausia.

Saulė jau baigė smigti į tolimą plokščiakalnį.
- Koks saulėlydis! - pasakiau.
- Taip, netrukus sutems, - atsiliepė svainis kiek sutrikusiu balsu.
- Papasakok man dar apie laisvę, -paprašiau lygiai taip, kaip vaikai 

prieš miegą prašo pasakos.
- Ką gi... - Jis atsikosėjo ir pašnairavo pro langą žemyn. - Nėra 

jokios išorinės prievartos. Yra tik vidinis vairas, vidiniai greičiai, 
vidinis stabdys, vidinė pompa... Pats sau ponas... - Paskutinius 
žodžius jis ištarė kiek išsiblaškęs, nes, persisvėręs per palangę, sekė 
tūpčiojantį apie mašiną vaikigalį.

Saulė tuo tarpu nugrimzdo. Sparčiai temo.
- Matei filmą "Saugokis automobilio"? - ūmai paklausė svainis.
- Atvirai šnekant, Smoktunovskis manęs ten nežavėjo... - sumur

mėjau.
- Smoktunovskis?.. a, taip, taip... - padrikai atsiliepė jis, visu 

liemeniu užguldamas palangę. - Jūsų kiemas tarsi pereinamas kori

dorius, - kritiškai pastebėjo.
Išviriau arbatos. Lauke visiškai sutemo ir atvėso. Pridariau langą; 

svainis prisišliejo prie stiklo. Tepdamas sviestą ant duonos, dalį, jo 
užsitepė ant plaštakos.

- Kodėl jūsų kiemas neapšviestas? - susidomėjo jis, atitraukdamas 
suplotą nosį nuo stiklo.

- Et, kažkoks vagišius išsuko lemputę, - nerūpestingai atsakiau.
- Šit kaip!
Jis atsikando sumuštinio, ir tuo tarpu vienas jo akies obuolys 

iššoko, išsirito pro langą žemyn, vėl atriedėjo ir įkrito atgal į 
akiduobę kaip biliardo kamuolys į krepšį.

- Tau reikia gerai išsimiegoti, - įsakmiai tariau. - Einu paklosiu 
svetainėje.

- Svetainėj? - apstulbo jis. - Kodėl ne virtuvėje?
- Kur? Ant šaldytuvo?
Jis desperatiškai atsiduso ir atsikando sviestuotos plaštakos. Pak

lojau jam svetainėje ir nuėjau į savo kambarį miegoti. Tačiau, vos 
užsnūdau, mane pažadino keisti garsai. Pro durų stiklą pamačiau, 
kaip iš svetainės į virtuvę nuskrido didžiulis baltas gandras. Ne
trukus jis parplasnojo tuo pačiu keliu atgal. Po valandėlės vėl 
nusklendė į virtuvę ir daugiau nebesugrįžo. Sunerimusi atsikėliau ir 
pirštų galais nusėlinau į virtuvę. Svainį radau susirietusį ant stalo, 
o galvą padėjusį ant palangės. Visa jo povyza alsavo nepriklauso
mybe ir priminė "baronką". Skersvėjis spėjo įpūsti į abi jo šnerves 
slogą, ir jis gaudė orą pražiota burna - tarsi vandenį gerianti višta. 
Viena akis buvo pramerkta, tačiau akiduobėje nieko nebuvo. Su
pratau, kad bumbulas eina sargybą apačioje. Užuolaidos kraštu 
apklojau pašiurpusias jo blauzdas, po galva pakišau kempinę ir 
prisėdau šalia.

"Ne, - papurčiau tamsoje galvą, - jau geriau pasakos prieš miegą..."

Apie paguodą
Tik įsiklausykite, kaip tauriai skamba šis žodis: paguoda, šventas 

žodis! Tai jis prikelia sukniubusį žmogų gyvenimui, grąžina jam 
miegą, apetitą, kalbos dovaną, sveiką domėjimąsi teatro užkulisiais, 
anekdotais, seksu... Didis, neįkainuojamas daiktas toji paguoda.

(Bus daugiau)



Pufnam, CT
J Alką grįžo 
restauruotas paveikslas

Alkai - Amerikos Lietuvių 
Kultūros Archyvas, Putname, 
autonominis padalinys Lietuvių 

Alkai grąžinto, Vilniuje restauruoto paveikslo cent
rinė dalis, kurioje pavaizduota, kaip Lenkijos 
karalius ir Did. Lietuvos Kunigaikštis Steponas 
Batoras įteikia Vysk. Protosevičiui Vilniaus Aka
demijos steigimo bulę. J. Kriaučiūno nuotrauka

Nelės Zirnitės rezistencinė grafika 
Royal Oak, Michigan galerijoje

Liepos 1 d. Cliąue galerijoje, 
200 W. 5th Royal Oak, Michi
gan atidaryta Nelės Žukauskaitės 
Zirnitės, gyvenančios Rygoje,
grafikos paroda, kuri tęsis iki 
rugpjūčio 15 d. Lietuvių kilmės 
Eve ir Elaine Redmond yra šios 
galerijos savininkės.

Nelė Zirnitė gimė 1959 me
tais, studijavo meną Vilniaus ir 
Rygos meno institutuose, ištekė
jo už latvio dailininko, rengia 
parodas Europoje ir Amerikoje.

Prieš Sovietų Sąjungos sugrio
vimą, draudžianti nuotaika pa
darė neįmanoma dailininkams 
išstatyti ką nors skirtingo, kas 
netiko oficialiai formulei. Beje, 
dailininkai ruošė parodas savo 
butuose ir bandė pasprukti į 
Vakarus. Jie buvo nukirsti nuo 
išsivystymų Vakaruose ir jų dar
bai atrodė senamadiški pagal 
naujus reikalavimus. į Vakarus 
prasiskverbę Vitalis Komar ir Ale
ksandras Melamid parodė socia
listinio realizmo naują versiją - 
Stalinas, apsirengęs balta karine

Specialios olimpinės žaidynės
Liepos pradžioje Connecticut 

valstijoje vyko neeilinis renginys
- "Special Olimpics", kuris su
traukė sportininkus iš 130 vals
tybių. Lietuvos Respublikos ko
mandą sudarė 17 sportininkų, 6 
treneriai ir vedėjas Algirdas Vit
kauskas. Lietuviai sportininkai 
gynė Lietuvos garbę sekančiose 
sporto šakose: lengvoji atletika-
3, sunkioji atletika (kilnojimas) -
4, krepšinis - 3, golfas - 3, stalo 
tenisas - 4.

Tikrai verta išvardinti visų Lie
tuvos sportininku vardus. Sporti
ninkės: Jurgita Druktenytė, 17 
metų, iš Tauragės; Inga Mos
teikytė, 17, Kaunas; Daiva Gre- 
bliauskaitė, 16, Pasvalys, Nijolė 
Marčiūnaitė, 17, Vilnius. Sporti
ninkai: Audvydis Balčiūnas, 23 
m., Kėdainiai; Evaldas Klova, 17, 
Šiauliai; Kęstutis Stapulionis, 19, 
Vilkaviškis; Saulius Turskis, 19, 
Zarasai; Darius Bumblys, 17, 
Šiauliai; Anatolijus Prichodka, 
19, Radviliškis Gintaras Kalesnic- 
kas, 19, Radviliškis; Rolandas 
Šulinskas, 19, Jieznas; Romas 
Garnys, 31, Kuršėnai; Romas 
Seikauskas, 21, Jieznas; Vytautas 
Svetikas, 18, Radviliškis; Marius 
Panavas, 18, Vilnius; Jonas Palio
nis, 16, Vilnius.

Visus šiuos sportininkus pa
ruošė jų treneriai: golfas - Algir
das Vitkauskas, Vilnius; atletika
- Saulius Survila, Kaunas; stalo 

Katalikų Mokslų Akademijos, 
grąžintas sienos didumo paveik
slas, restauruotas Lietuvos Meno 
restauracijos Institute, Vilniuje. 
Paveikslas vaizduoja Vilniaus 
akademijos įsteigimą, įvykdytą 
prieš daugiau kaip 400 metų, 
sukurtas dailininko Adomo Sme

tonos. Pa- 
veikslas 
buvo iš
statytas 
Lietuvos 
paviljone 
Pasauli
nės paro
dos New 
Yorke me
tu, 1939 
m. Alkos 
lankytojai 
vėl galės 
paveikslą 
matyti ir 
juo gėrė
tis, jis 
vaizduoja 
Lietuvos 
istorijos 
dalelę.

uniforma, sutinka pusnuoges 
mūzas. Pozos ir figūros grynai 
renesansiškos. Ši parodija tapo 
tų dailininkų stiprybė ir taip pat 
jų siauras įrėminimas meno pa
saulyje.

Nelė Zirnitė turi puikią tech
niką, kuri yra tiesiog iš rene
sansinių laikų. Retai sutiksi tokį 
meistriškumą oforto technikoje 
ir puikų atspausdinimą. Jos tema 
yra prispausto žmogaus pasaulis. 
Tai yra tikrai rezistencinė grafi
ka. Daugumoje .jos įvaizdžiai 
praranda politini patosą ir tapi-;
pa itin asmeniška vizija. Vienas 
iš pačių puikiausių yra sujungta 
namų virtinė, kuri nutolsta tolu
mon sudarydama traukinio įspū
dį. Danguje lyg tai traukinio 
dūmai. Žmonių nėra - namai 
nelyg vagonai, keliauja Sibiran. 
Čia ne Vermeero Hagos panora
ma, kuri taip gerai nuteikė im
presionistus. Tai Nelės Zirnitės 
tikrovė, stipriai ir aiškiai išreikš
ta menine forma. Yra du paveiks
lai apie pelkes. Viename žmogus 

tenisas - Viktoras Gorpiničius, 
Zarasai; krepšinis - Vitalijus Na
vickas, Šiauliai; kilnojimas - Jo
nas Arbačiauskas, Girėnai. Padė
jėja - Janina Germanavičienė, 
Vilnius.

Visiems sportininkams ir jų 
treneriams vertėjaudami gražiai 
talkininkavo ir lietuviai išeiviai: 
Dr. Antanina Žmuidzinaitė, Vy
tas Bazikas, Algis Stankus-Sau- 
laitis, Raimondas Lietuvninkas 
ir kt.

Kęstutis Stapulionis (is Radvi
liškio Reabilitacinio Centro) ir 
Saulius Turskis laimėjo aukso 
medalį prieš stalo teniso žaidėjus

- Montrealyje, Que., metiniame "Lito", 40 metų sukaktį 
švenčiančio lietuvių finansinio kooperatyvo, metiniame susirinkime 
sudaryta tokios sudėties vadovybė: valdyba - R. Pocauskaitė - 
Rudinskienė, L. Dragūnienė, R. Jurkus, A. Staskevičius, A. Gaputis; 
kredito komisija - J. Kibirkštis, P. Rutkauskas, L Gedvilaitė, revizijos 
komisija - J. Adamonytė, A. Pališaitis, L Zienka.
- Valdo Adamkaus, žinomo JAV gamtosaugininko, premija ir 

diplomas birželio 26 d. Vilniuje, Lietuvos aplinkos apsaugos minis
terijoje, įteikti Vilniaus universiteto profesoriui Povilui Kavaliauskui.
- Nijolė Pupienė, Lietuvių tautinių šokių šventės organizacinio 

komiteto pirmininkė, yra atsakinga ne tik už ryšių palaikymą su
Audvydžiui Balčiūnui, pusės maratono nugalėtojui, ranką tiesia šventėje ^dalyvaujančiais vienetais, bet ir už suruošimą tautinių 
JAV komercijos sekretorius Ron Brown. šokių mokytojų ir vadovų pagerbimo vakaro. Pagerbimo vakarą

Peter R. Hvizdak nuotrauka numatoma suruošti šokių šventės išvakarėse 1996 m. liepos 5 d.

Joninės
Jau keliolika metų, kai dr. Č. 

Masaičio sodyboje Thompsone 
(netoli Putnamo) suruošiamas 
Joninių vakaras. Kviečiami ne tik 
vietos lietuviai, bet ir iš toliau: 
Hartfordo, Bostono, Providence, 
Worcesterio ir k. š. m. birželio 
24 d. susirinko daugiau kaip 30 
žmonių, bent 4 jų iš Lietuvos 
Ameriką lankantieji.

Prie ežerėlio (ežerėliu virtusi 
upelio užtvanka), sukurtas lau
žas, paleistas į ežerėlį vainikas, 
su uždegtomis žvakelėmis, ieško
ta aplinkoje (sodyba apsupta 
miškeliu) paparčio žiedo - paslėp
tos gėlių puokštės, kurį rado prel. 
V. Balčiūnas ir vienuolyno se
selė Ramutė Naujelytė. Vakarui 
vadovavo dr. A. Stankaitis, dai
noms A; Prapuolenytė. Kun. V. 
Cukuras papasakojo apie Joni
nių papročius, pritaikytą vaka
rui apysaką, o ir eilėmis išreikštą 
joninių nuotaiką pateikė rašyto
ja D. Augienė, o jaunutė Sigutė 
perskaitė iš prieš 100 metų ėju
sio "Varpo" Joninių aprašymą. 
Prof. K. Jarašūnas (iš Lietuvos) 
kalbėjo apie laimę, kurios siekti 
reikia pastangų ir pasišventimo, 
o tų abiejų trūksta Lietuvoje.

Daugeliui susirinkusių vakaro 

su išsigelbėjimo valtele. Kitur jau 
jo nėra. Kuris iš jų yra teisingas? 
Man ypač patiko žmogaus por
tretas, sudarytas iš gyvių realis
tinių formų ir vietoj galvos me
džio šakos nelyg kraujo indų 
mezginys. Šis ofortas galėtų kabė
ti kiekvieno gamtos mylėtojo 
namuose.

Yra vaizdų, kurie yra sumaišy
ti tarp rezistencijos ir propagan
dos. Tai yra žmogaus lipančio iš 
molekulių narvo modelio įvaiz
dis. Molekulių narvas yra uždėtas 
ant renesanso drabužiais apreng
to stuomens. Atrodytų, jog tai 
Edvardo Mieželaičio propagandi
nė socializmo figūra. Ar tai tos 
figūros parodija ar apoteozė.

Darbų kainos labai kuklios.
Nuo 150 iki 850 dolerių. Būtinai 
verta aplankyti galeriją. Kai ši
andien išeivija laiko tėkmėje 
nustoja savo vaizdinius meni
ninkus (pavyzdžiu? "Who's Who 
in American Art 1995 - 96 teturi 
tik kelis lietuvius), profesionalų 
dailininkų parodos iš Lietuvos 
Amerikoje yra svarbus reiškinys. 
Jie yra verti ne vien tik apžiū
rėjimo, bet ir paramos.

Saulius Šimoliūnas

iš Baltarusijos: 21:10 21:13. Sau
lius Turskis, baigęs Dusetų Spec. 
internatą, neseniai įstojo į Rad
viliškio Reabilitacinį centrą. Tre
neris: Viktoras Gortinic, iš Zarasų 
rajono Dusetų internato.

Iki liepos 5 d. lietuviai jau buvo 
padarę gražią žaidynių pradžią. 
Krepšinis (individualiai) Darius 
Bumblys, auksas; Gintaras Kale- 
snikas, auksas; Anatolijus Pri
chodka, sidabras; atletika (bėgi
mas) Jurgita Driktenytė, 400 m, 
bronza; Audvydis Balčiūnas, 
5000 m, sidabras; kilnojimas - 
Rolandas Šulinskas, auksas; trečia 
klasė- sidabras.

Stalo tenisas, dvigubiniai, Sau
lius Turskis ir Kęstutis Stapulio 
nis, auksas; stalo tenisas, mišrūs

Alkos kampelyje š. m. gegužės 21 d. Lietuvių Kataliku Moks
lų Akademijos centro valdybos Vilniuje vicepirmininkas ir 
iždininkas prof. Ignas Uždavinys ir akademijos finansinės 
valdybos Amerikoje nariai. Iš k.: dr. J. Kriaučiūnas, prof. I. 
Uždavinys, prel. V. Balčiūnas, dr. Č. Masaitis, kun. R. Krasaus
kas ir J. Rygelis. Nėra dr. V. Vyganto ir kun. V. Cukuro.

J. Kriaučiūno nuotrauka

programa kėlė nostalginių prisi- tuštinti, užbaigė maloniai pra- 
minimų, tiek džiugių, tiek liūd- leistą vakarą.
nų. Šeimininko paruoštas vaišių 
stalas, dalyvių neįstengtas nu- Juozas Kriaučiūnas

Šv. Petro bažnyčios įrengimai 
pasiekė Lietuvą

"Pagalba Lietuvai" vadovas Robertas S. Boris praneša, kad š. m. 
birželio 28 d. per Šv. Petro šventę, 24-tas talpintuvas su buvusios Šv. 
Petro bažnyčios įrengimais: vargonais, suolais, vitražais, altoriais, 
statuloms, kryžiaus keliais ir t.t. pasiekė Lietuvą. Šv. Petro lietuvių 
bažnyčia Detroite, buvo uždaryta š. m. gegužės 21 d. Alytuje Šv. 
Mergelės Marijos Krikščionių pagalbos bažnyčioj, tą pačią dieną, 
kun. Leonas Jakimavičius pašventino kertinį akmenį. Bažnyčios 
mažoji koplyčia j?us pavadinta Šv. Petro koplyčia. Talpintuvas 
iškrautas ir įrengimai nuvežti į Alytų birželio 30 d. Antanas Balsys, 
"Pagalba Lietuvai" atstovas Lietuvoje pranešė, kad talpintuvas ir 
įrengimai pasiekė Lietuvą geram ir saugiam stovyje. Talpintuvas 
buvo išsiųstas gegužės 26 d. iš Detroito ir truko tik 33 dienos, kol 
jis pasiekė Lietuvą.

Regina Juškaitė

Baigia rašyti disertaciją
Remigijus Misiūnas Vilniaus Universiteto doktorantas, yra sugrįžęs 

į Lituanistikos Tyrimo ir Studijų Centrą Chicagoje, kur renka 
papildomus duomenis savo jau baigiamai rašyti disertacijai, "Lietu
viškų knygų leidyba Vakarų Europoje 1945 - 1952 m". Jis šiuos 
tyrinėjimus LTSC archyvuose pradėjo pernai vasarą. Šiuo metu 
Misiūnas taip pat kaupia medžiagą tolesnėms išeivių knygų leidy
bos studijoms, kurios apims JAV, Kanados, Australijos, P. Amerikos 
ir Vakarų Europos lietuvių leidėjų pastangas tarp 1952 ir 1990 
metų. LTSC pirmininko prof. dr. Jono Račkausko apgyvendintas 
mokslinių bendradarbių rezidencijoje prie pat Jaunimo Centro. 
Misiūnas Chicagoje bus iki rugpjūčio pabaigos.

Inga Mosteikytė ir Saulius Turs
kis, auksas; Daiva Grebliauskaitė 
ir Kęstutis Stapulionis, bronza. 
Kilnojimas Vytautas Svetikas, si
dabras, bronza; Romas Seikaus
kas, sidabras, bronza; Romas 
Garnys, bronza, bronza, bronza.

Liepos 7-oji taip apt buvo tur
tinga lietuvių sportininkų pasie
kimais. Šuolis į tolį, bronza: Jur
gita Druktenytė; 1,500 metrų 
bėgimas, sidabras: Evaldas Klo
va; stalo tenisas, dvigubinis, mo
terų, auksas: Daiva Grebliauskaitė 
ir Inga Mosteikytė; stalo tenisas, 
individualus, auksas: Daiva Greb
liauskaitė; bronza: Inga Mostei
kytė; golfas: sidabras: Jonas Palio
nis; sidabras: Nijolė Marčiūnaitė.

Liepos 8 d. Kęstutis Stapulio
nis laimėjo auksą iš vyrų stalo 
teniso asmeninių varžybų. Lie
pos 9 d. Audvydis Balčiūnas 
laimėjo auksą iš pusės maratono 
(13.1 mylibs). Jis atbėgo per 1 

vai., 17 min. 19.1 sekundžių. 
Liepos 10 d. "New Haven Regis- 
ter" laikraštyje buvo patalpinta 
Audvydžio Balčiūno, bėgančio ir 
rankos mostu atsiliepiančio į JAV 
Komercijos sekretoriaus Ron 
Brown sveikinimą, nuotrauka. 
Laikraštis rašo, kad lietuvių ko
manda buvo viena iš populia
riausių per visas 8 varžybų die
nas dėl jų "nežaboto entuziaz
mo".

Viso Specialiose Olimpinėse 
žaidynėse lietuviai laimėjo 26 
medalius: auksas: 9 sidabras: 8 
bronza: 9.

Lietuvių sportininkų pasieki
mai ir prisiminimai neišnyks 
pasibaigus rungtynėms. Vytas 
Bazikas nufilmavo žaidynes ir 
ruošia dokumentinį filmą. ESPN 
televizijos kanalas nufilmavo 
Saulio Turskio stalo teniso rung
tynes, vykusias liepos 5 d.

Elona Vaišnienė

- Balzeko muziejaus patal
pose Chicagoje rugsėjo mėn. 2-3 
dienomis vyko trimetinis Mažo
sios Lietuvos Rezistencinio sąjū
džio ir Mažosios Lietuvos Fondo 
visuotinis suvažiavimas.
- JAV LB Švietimo taryba 

Dainavos stovyklavietėje rug
pjūčio 6 - 13 dienomis rengia 
mokytojų, tėvų ir jaunimo studi
jų savaitę.

-JAV Vidurio rajono skau
tuos "Miško aidai" stovykla lie
pos 22 - rugpjūčio 5 dienomis 
vyksta Rako stovyklavietėje, Cus- 
ter, MI.
- Anglų kalbos metodikos 

dėstytojai, dalyvaują "English to 
the Baltics" programoje, liepos 2 
d. išskrido į Kauną pravesti kur
sus šimtui Lietuvos anglų kalbos 
mokytojų.

— LSS Kanados rajono 
stovykla liepos 30 - rugpjūčio 12 
dienomis vyksta "Romuvos" 
stovyklavietėje, netoli Toronto.
- Jonas Daugėla, veiklus 

visuomenininkas ir uolus žur
nalistas, Daytona Beach, FL, 
birželio 15 d. atšventė aštuonias
dešimtąjį gimtadienį.
- LSS Atlanto rajono stovyk

la rugpjūčio 12 - 20 dienomis 
vyks camp Resoliute stovykla
vietėje, Bolton, MA.

- Lietuvių tautinių šokių 
šventei besiruošiant, Lietuvių 
tautinių šokių institutas, kurio 
žinioje yra šventės programos 
sustatymas ir paruošimas, š. m. 
rugpjūčio 13-20 dienomis Dai
navoje ruošia tautinių šokių va
dovų ir mokytojų kursus. Šventės 
menine vadove yra Violeta Smie- 
liauskaitė Fabianovich.
- Regina Brazaitienė, Cle- 

veland, OH, Dievo Motinos pa
rapijoje 52 metus ėjusi vargoni
ninkės pareigas, gegužės 31 d. 
pasitraukė i pensiją. Nuo birželio 
1 d. Dievo Motinos parapijos 
vargonininkės ir muzikos vado
vės pareigas perėmė Rita Čyvaitė 
- Kliorienė.
- Vilijai Bublytei (iš Cleve- 

land, OH) Chicago Medical 
School suteikė "Medical Imag- 
ing Sciences" magistrės laipsnį. 
Vilija mokslus tęsia toliau, siek
dama daktarės laipsnio.
- "Gyvataras", Hamiltono 

lietuvių meno ansamblis, šiemet 
švenčiąs 45 metų veiklos sukak
tį, Clevelando lietuvius džiugino 
savo spektakliu, praturtindamas 
ir Motinos dieną gražiu šokiu, 
lietuviška daina ir sceniniu žo
džiu. Šis jaunimo vienetas dar ir 
dabar turi vaikų, jaunių, stu
dentų ir veteranų grupes - per 70 
šokėjų.
- Lietuvių evangelikų liu

teronų Bažnyčios išeivijoje 8-tas 
sinodas "Vienas kūnas - daug 
narių’ vyko birželio 23-25 dieno
mis Ziono evangelikų liuteronų 
bažnyčioje, Oak Lawn, IL.
- Argentinos Lietuvių 

Centro naujon valdybon 1995 - 
1996 metų kadencijai išrinkti: 
pirm. Julius Mičiūdas, vicepirm. 
Enriųue Matejūnas, I sekr. Sofija 
Bagdonavičiūtė, II sekr. Nelida 
Zavickaitė- Mahne, I ižd. Juan 
Carlos Pilka, II ižd. Jesus Pereito. 
Revizijos komisija: pirm. Rober
to Narkevičius, Susana Tamašiū- 
nienė, Elena Pupelienė, Eugeni
ja Mikelaitienė.
- Meno paroda, pavadinta 

"Mano gyvenimo forma", birželio 
16 - liepos 23 dienomis vyko 
Vilniaus šiuolaikinio meno cent
re. Parodoje dalyvavo du Chica- 
gos menininkai: Audrius Pliop- 
lys ir Mary Strasevičius.



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

Garantuotas, greitas ir saugus 
siuntinių pristatymas 

nuo DURŲ iki DURŲ
Siuntiniai pasieks gavėją per 6 savaites, 

o oro paštu - per 14-a darbo dienų 
i LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, BALTARUSŲĄ, RUSIJĄ.

AUGUST PICK-UP SCHEDULE

08/10 THURS PHILADELPHIA, PA 10-12noon 
BALTIMORE, MD ---------
KEARNY, NJ 
PATERSON, NJ 
PUTNAM, CT 
NEWARK, NJ 
BROOKLYN, NY 
NEW BRITAIN, CT 
NEW HAVEN, CT 
VVATERBURY, CT 
PHILADELPHIA, PA 10-12noon 
KEARNY, NJ 
PATERSON, NJ 

08/31 THURS NEWARK, NJ

08/11 FRID

08/15 TUES
08/17 THURS
08/19 SAT
08/22 TUES

08/24 THURS 
08/25 FRID

4-5 PM 
ll-12noon
1- 2 PM
11- 12noon
10- 11 AM
12- 1 PM
11- 12noon
2- 3 PM 
4-5 PM

ll-12noon 
1-2 PM 
10-11 AM

Nėščių rūkymas - 
naujagimiui zuikio lūpa

Žmonių sveikata besirūpinan
tieji visais galimais būdais skel
bia tabako rūkymo kenksmin
gumą sveikatai. Prie rūkymo 
priklauso ir tabako kramtymas - 
čiulpimas bei, tabako paversto 
milteliais, į nosį įtraukimas. Apie 
tabako rūkymo kenksmingumą 
sveikatai, bent kai kuriais atžvil
giais, žino daug žmonių. Žino, 
kad rūkymas kenkia širdžiai - 
veda prie širdies negalavimų, 
kenkia smegenims - veda į prie
puolius, paralyžius (stroke), rūky
mas gadina plaučius - išvysto 
emfizemą (plaučiuose kvėpavi
mo pūslelių sumažėjimą išsiplė
timu) ir plaučių vėžį. Tuo ir 
baigiasi daugumos žinios apie 
rūkymo kenksmingumą.

Tačiau tabako rūkymas kenkia 
ir kitiems kūno organams, visam 
organizmui ir veda į ligas, net 
luošumą, kas patvirtinama tyri
mų duomenimis. Jau kai kuris 
laikas aiškėja, kad nėščių moterų 
rūkymas kenkia ne tik motinai, 
bet ir jos įsčiose nešiojamam 
kūdikiui ir naujagimiui. Vienas 
tokių kenkimų - naujagimio kiš- 
ko lūpa.

Kiškio lūpa, angliškai lip cleft, 
yra viršutinės lūpos, ties nosimi, 
nesuaugimas, plyšys, kuris gali 
būti įvairaus gylio: tik trikampis 
lūpos prasiskėlimas, lūpos ir 
viršutinių dantų smegenų per- 
siskėlimas, net apimantis ir viso 
gomurio persiskėlimą. Pastarasis 
kliudo maistui ir skysčiams bur
noje laikytis, o ir tuos nuryti.

Ta kūdikio anomalija vystosi 
pačioje nėštumo pradžioje, kara
is net motinai dar nežinant, kad 
ji nėščia. Šį defektą (trūkumą) 
lemia kūdikio genai, kai jų kai 
kuriuos motinos rūkymas pa
keičia. Pakeisti genai nevysto 
kūno dalių kaip reikiant ir tos 
vystosi su defektais. įrodyta, kad 
rūkančių moterų kūdikiai turi 
šešis kartus dažniau defektyvius 
genus, iššaukiančius zuikio lū
pos išsivystymą, negu nerūkan
čių motinų.

Tiesa, ir nerūkančių motinų 
naujagimiai kartais gimsta su 
zuikio lūpa. Tas atsitinka, kai

vienas tėvų, ypač motina, turi 
zuikio lūpos geną arba kūdikio, 
ankstaus nėštumo metu, norma
laus genas kokiu nors būdu yra

atsitikti kada kai kurie chemi
kalai, patekę i motinos kraują su 
vaistais, maistu ir vandeniu, arba 
motinos radijadja, pvz.: x-ray 
spinduliai, spinduliai iš spindu
liuojančiais metalais užterštos 
aplinkos ir kit.

Apie 13.5% žmonių turi nau
jagimyje zuikio lūpą iššaukiantį 
geną, bet tas genas nėra domi
nuojantis, tai kūdikiui pavyksta 
išvengti kiškio lūpos. Nerūkančių 
motinų, turint tą defektyvinį 
geną, tik 1.2% daugiau kūdikių 
gimsta su kiškio lūpa. Tai įrodo 
rūkymo kenksmingumą labai 
vaizdžiai.

Dabartiniu metu beveik kiek
viena zuikio lūpa yra chirurgi
niai pataisoma, bet tai pareika
lauja kūdikio ar vaiko kančių, 
tėvų ar globėjų rūpesčių ir ne
mažų išlaidų, o pooperaciniai 
randai, mažesni ar didesni, lieka 
operuotajame visam gyvenimui.

Iš anksčiau pasakyto matome, 
kad nėščių moterų rūkymas yra 
kenksmingas joms pačioms ir 
kenksmingas jų naujagimiams. 
Daugelia jaunų moterų ir mer
gaičių sako: "kai būsiu nėščia - 
nerūkysiu", bet reikia žinoti, kad 
įpratusiam rūkyti, dažnai pra
dėjusiam dar jaunuolio amžiuje, 
rūkymo nustojimas, nutrauki
mas labai labai sunkiai įvykdo
mas. Rūkymas žmoguje išugdo 
rūkymo įpratimą ir priklauso
mumą nikotinui. Rūkymo įpra
timas reiškiasi dažnai vartojamu 
ceremonialu: susirasti cigaretę, 
ją įdėti tarp lūpų, uždegti, burna 
įtraukti dūmus ir jais skonėtis, 
stebėti per bumą ar nosį išlei
džiamus dūmus, kartais išleisti 
juos kamuoliukais ir t. t. O tuo 
tarpu ir mintis sukasi tik apie 
rūkymą. Tabake esantis nikoti
nas, įkvėptas su dūmais, paten
ka į žmogaus organizmą ir išvys
to, kaip ir kiti narkotikai, nes jis 
pats narkotikas, priklausomumą

(dependency) nikotinui. Ipratu- vesnės, kol galų gale rūkymo jau) 
siuose rūkyti, kai tik nikotino nepasigendama. * ;

Žinant rūkymo kenksmingu
mą, pasireiškiantį ne tik: nau
jagimio zuikio lūpa, bet ir ilgą 
laiką žinomais kitais kenkimais į 
širdžiai, smegenims, plaučiams,) 
skilviui ir kitiems kūno organa
ms, kiekvienas atsakingasžmo
gus ir jaunuolis turėtų 
pręsti nerūkyti; 6 rūkaritiėjl nu-; 
stoti rūkyti. • ' i<

koncentracija organizme mažėja 
ligi tam tikro laipsnio, organiz
mas reikalauja nikotino papildy
mo - rūkymo. Suhku rūkančia
jam nutraukti ir pakeisti rūky
mo įpratimą, bet ypač sunku 
atsiskirti nuo nikotino.

Rūkančiajam norint ir sukau
pus valią, galima rūkyti nustoti, 
nors vienuolika ar dvylika pir
mųjų dienų yra kankynė, toles
nės dienos jau šiek tiek leng- Dr. Juozas KriauČiunaS'
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Sudarydami testamentus, nepamirškite 
geriausio draugo - "Darbininko", 

kuris kiekvieną savaitę skelbia naujienas lietuvių namuose.

MODERN, TOTAI HIP AND KNEE JOINT REPLACEMENTS^’ 
ARE NOW BEINC PERFORMED IN THE BALUČ STATES IN 
CENTERS THAT ARE OFFERING SERVICES OF SURGEONS 
THAT HAVE BEEN TRA1NED IN THE US.'

RIGA-AMERICAN, LTD. OF VVATERBURY, CONNECTICUT, 
IS IN A POSITION TO GUARANTEE THE DĘUVERY OF. 
TOTAL HIP AND KNEE SURGERY IN LATV1A, ESTONIA AND
LITHUANIA. ........................... ...........
PAYMENT FOR THE SURGERY CAN BE MADE EITHER IN 
THE U.S. OR IN THE INDMDUAL REPUBUC.

ADDITIONAL INFORMATION IS AVAILABLE (IN ENGLISH) 
BY CALUNG 203 - 757 - 5052 OR BY MAIL TO 1281 WEST 
MAIN STREET, VVATERBURY, CT 06708 U.S.A.

Geriausios kelionės į Pabaltijį
T TTTTTTVA ’OK 'e : »T

Skambinkit mums dėl kelionių sutvarkymo!
Pigiausios kainos per

. Turistinė ir Biznio klasė
- Viešbučiai

BALTIJOS KRAŠt^ n

-'v'i.-.b-'}

Prašykite musų naujos brošiūros GO BALTIC 
apie Skandinaviją ir kitus Pabaltijo kraštus. *

1 - 800 - 451 - 9511

BLASK TRAVEL AGENCY
Skrydžiai į Lietuvą 

Skrydžiai iš Lietuvos į JAV
- Pigiausios kainos -

@ DphTRmaAcy B
Wm. Anastasi, B. S. 

77-01 JAMAICA A VENŲ E 
(Cor. 77th Street) 

VVoodhaven, N. Y. 11421
WE DELIVER 

Tel.: 296 - 4130

UNIONTOURS
įsteigta 1931

245 Frfth Avė., Suite 1101, New York, N.Y. 10016 ----------
Tel: 212-683- 9500 ;683x* 9511,

Kelionės kas savaitę j 
Floridą 
Washington, DC 
Niagara

$460
$110
$110

8 dienos
2 dienos
2 dienos

Siunčiame automobilius į Rytų Europą
Siunčiame siuntinius į Lietuvą, Baltarusiją, Ukrainą, Lenkiją

187 Bedford Avė. 
Brooklyn, NY 11211 
Tel. (718) 388-5963

Imti "L" traukini iš Manhattan© - pirma stotis Bedford Avė.

ATGIMUSIOS 
LIETUVOS DAINOS

Jūs galite namuose klausytis 
gražiausių Lietuvos estradinių 

dainų, jei įsigysite 
trijų kasečių komplektą 

(po 90 minučių kiekviena) 
tik už 17 dol.

(Persiuntimui pridėti 2 dol.) 
Dėl užsakymų skambinti. 
Darbininko administracijai 

9 vai. r. - 4 vai. p. p. 
tel. 718 827-1351 

arba rašyti:
Darbininkas (administr.) 

341 Highland Blvd. 
Brooklyn, NY 11207

New York-Vilnius-New York $750 r.t.
Chicago-Vilnius-Chicago $770 -nt.-’ - 

One way to Vilnius* $520->C7v:.>\V

r?
r.’ f y

FREGATA TRAVEL
250 West 57th Street, 1211 

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

PAPIGINTOS KAINOS l VILNIŲ 
šiq VASARĄ

MES SIŪLOME

Rugpjūtį
lšNewYork arba iš Bostono nuo $886.00
Chicago arba Florida $942.00
Los Angeles, San Franclsco, Seattle $ 1,062.00

Pensininkams - papigintos kainos dažnais atvejais. Kainose neįskaityti mokesčiai.

Mes siūlome papigintus skrydžius į Vakarų Europą, Australiją, 
Pietų Ameriką, taip pat keliones laivu ir skrydžius į Karibų salas.

(201) 944-1273

AIREX TRAVEL AGENCY 
382 Broad Avė 

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

PIGIAUSIAS KELIONES Į VILNIŲ 
IŠ BET KOKIOS VIETOVĖS 

AMERIKOJE AR KANADOJE

Ferrante Travel Center
135 Broad Avė., Palisades Park, NJ 07650
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'Darbininko" redakcija gavo iš JAV Lietuvių Bendruomenės Krašto 
Valdybos Kultūros Tarybos sekantį laišką:

Kultūros Taryba, su Lietuvių Fondo pagalba, įvertindama periodinės 
spaudos svarba Amerikos lietuvių tautinės sąmonės palaikymui ir 

, naujų visuomenės narių pritraukimui ir apjungimui, skelbia rugsėjį 
SPAUDOS MĖNESIU ir tuo laiku parems naujų skaitytojų verbavimą.

Siūlome Jums $8.50 už kiekvieną NAUJĄ prenumeratų iki 60, nes 
mūsų parama negali peržengti $510.00. Tikimės, naujakurius studen
tus bei kitus įsijungti į Jūsų skaitytojų šeimą.

Prašome, kad Jūs prisidėtumėt su nuolaida iš savo pusės, kad metinė 
kaina taptų tikrai patraukli. Mes tikimės, kad padidėjęs skaitytojų 
skaičius eventualiai atneš ir didesnį pelną. Jei šis planas Jums priim
tinas, prašome Jūsų laikraštyje jį paskelbti ir išspausdinti kuponą, 
pagal kurių skaičių išmokėsim pažadėtą paramą.

Linkime Jums sėkmės ir tikimės malonaus bendradarbiavimo šiame 
svarbiam darbe-lietuvybei Amerikoje išlaikyti.

Su pagarba,
Alė Kėželienė

Kultūros Tarybos Pirmininkė 
Laima Žliobienė

Narė Informacijos reikalams

JAV LB Kultūros Tarybos
Spaudos Vajus rugsėjo mėnesį

Atpiginta metinė "Darbininko" prenumerata tik $20 
pjrmiem 60 nauju Prenumeratorių. Reguliari metinė 
prenumerata - $30 už 52 laikraščio egzempliorius.

Skaitytojo vardas, pavardė...................................................................
Adresas..................................................................................

Sponsoriai: Lietuvių Fondas ir savaitraštis "Darbininkas''.
Prenumeratas kartu šu kuponu siųsti adresu:

DARBININKAS
341 Highland Blvd 
Brooklyn, NY 11207

tragiška poeto žūtis
Liepos 29 d. žuvo 37 metų poetas Vaidotas Daunys. Tą vakarą 

Vilniaus Vingio parke buvo oro balionų varžybos. Vaidotas Daunys 
buvo vieno iš jų ekipažo narys. Jau pripildžius oro balioną karšto 
oro, jis staiga šoko i viršų, trūko jį laikiusios virvės. Vaidotas Daunys 
ir keli kiti vyrai, įsikibę į lopšio kraštus, bandė jį sulaikyti, tačiau 
nepavyko. Kiti vyrai spėjo laiku nukristi ant žemės, o Vaidotas 
Daunys kažkodėl laikėsi įsikibęs į lopšio kraštą. Lopšyje buvęs 
baliono pilotas bandė jį įtraukti į vidų, tačiau rankos išslydo, striukė 
suplyšo ir Vaidotas Daunys iŠ didelio aukščio krito Žemėn.

Mačiusieji sako, kad viskas įvyko per 2-3 minutes. Našlaičiais 
liko penki maži Vaidoto Daunio vaikai. Pasak poeto kolegų, "gal 
išties Lietuvą persekioja kažkoks prakeikimas, atimantis iš jos ak
tyviausius, energingiausius ir intelektualiausius žmones".

Vaidotas Daunys - poetas, literatūros kritikas, publicistas, žurnalų 
•Krantai", "Naujoji Romuva", almanacho "Regnum" leidėjas. "Reg- 
num", beje, universalus kultūros reiškinys, turintis savo kamerinį 
ansamblį,, leidyklą, rengiantis seminarus ir disputus. "Lietuvos ryte" 
Vaidotas Daunys turėjo savo skiltį "Šeštoji diena". Kaip tik jo mirties 
dieną šioje skiltyje buvo išspausdinti jo apmąstymai apie mirtį.

> AGEP

Kiek lietuvių negrįžta Lietuvon?
10 procentų į JAV išvykstančių lietuvių nesugrįžta. Taip tvirtina 

JAV ambasados Vilniuje konsulas ir antrasis sekretorius Steven J. 
VVangsness. Šis skaičius nėra labai tikslus - labai sunku sužinoti, 
kiek žmonių nusprendė visai negrįžti į Lietuvą, kiek jų pasiliko JAV, 
kad nelegaliai ten padirbėtų porą metų ir grįžtų namo. Pernai apie 
3.5-4 tūkst. lietuvių gavo JAV vizas trumpalaikei kelionei į Ameriką. 
Dar apię. 900 lietuvių laimėjo "žaliąją kortelę", leidžiančią jiems 
legaliai gyventi ir dirbti JAV. AGEP

Worcester, MA

Koncertas ir pietūs
Nekalto Marijos Prasidėjimo vienuolijos - Putname rėmėjai kartu 

vsu seselėmis rugsėjo 17 d. - sekmadieni 1 vai. p. p. Maironio parke, 
jų darbams paremti ruošia koncertą ir pietus.

Koncertą atliks kaimynystėje, Westford, MA gyvenanti solistė 
Daiva Mongirdaitė, kuri ne tik Worcesterio, bet ir aplinkiniams 

'lietuvių telkiniams gerai pažįstama ir visų mėgiama. Daug koncertų 
ji yra atlikusi Maironio Parke. Taip pat koncertavo lietuviams ir 
amerikiečiams daugelį miestų Amerikoje ir Kanadoje. Akompanuos 
pianistė Olga Keršytė.

Pietus, kurie visiems patinka, pagamins rėmėjos. Tai bus pirmas 
renginys po besibaigiančios vasaros ir tikrai bus smagu visiems 
susitikti, pabendrauti, o tuo pačiu paremti seselių darbus.

. Švęsime sukaktį
ALRK Moterų Sąjungos 5-ta kuopa spalio 1 dieną - sekmadienį, 1 

vai. p. p. Maironio Parke ruošia Amerikos Lietuvių Romos Katalikių 
Moterų Sąjungos įkūrimo 80 metų sukakties minėjimą.

Programa: pietūs - pagamins sąjungietės. Jos yra puikios šei
mininkės. Trumpai kalbės buvusi Sąjungos centro valdybos 
pirmininkė Aldona Shumway. Meninę dalį atliks sąjungietės iš New 
Britain, CT. Anna Kelly ir Jos duktė lietuvių ir angių kalbomis.

Daug gražių ir didelių darbų yra atlikusi Moterų Sąjunga per 80 
• gyvavimo metų Dievui, Bažnyčiai, Lietuvai ir parapijai. Prašome šį 

kartą prisiminti sąjungietės, kurios uoliai rėmė ir remia kitas orga
nizacijas darbais ir aukomis, o mes iš jūsų laukiame tik atsilankymo 
į Šią mūsų Šventę.

J. M.

Atsisveikinta su krepšinio 
veteranu Zenonu Puzinausku
Edvardas Šuiaitis

Kuomet Lietuva prieš 58 m. 
Rygoje laimėjo Europos vyrų 
krepšinio pirmenybes, pagrindi
nio penketuko žaidėju buvo vos 
Jėzuitų gimnaziją baigęs 17-me- 
tis Jaunuolis Zenonas Puzinaus- 
kas. Vėliau jis tapo Europos čem- 
pijonu ir 1939 m. pirmenybėse 
Kaune.

Dabar po 58 metų jis su viso 
pasaulio lietuviais džiaugėsi Lie
tuvos krepšinio rinktinės sidab
ro medaliais, pelnytais Graikijo
je įvykusiose 29-se Europos pir
menybėse, gaila, likimo buvo 
skirta, kad šis vienas iš daugiau
sia Lietuvos krepšiniui nusipel
niusių vyrų iškeliautų amži
nybėn gana nelauktai ir neti
kėtai. Jis mus paliko liepos 16 d., 
kuomet velionio kūnas buvo ras
tas didžiuliuose jo namuose Be- 
verly Shores miestelyje Indija- 
nos valstijoje. Zenonas buvo 
gimęs 1920 m. kovo 4 d. Kaune 
keturių vaikų šeimoje (turėjo 
seserį Ireną ir brolius Vytautą 
(irgi gerą krepšininką) bei Kęs
tutį, gyvenantį Lietuvoje.

Kaip ir daugumas jo dienų 
draugų Zenonas bėgo nuo komu
nistų valdžios ir karo sūkurys 
nubloškė jį į Vokietiją, 1945 - 
1949 m. Vokietijoje aktyviai da
lyvavo ne tik krepšinio srityje 
(žaidė už garsiąją "Šarūno" kom
andą ir lietuvių rinktinę, bet taip 
pat reiškėsi ir lengv. atletikoje, 
1947 m. Augsburge įvykusiame 
suvažiavime jis buvo išrinktas 
pirmuoju Vyr. Fizinio auklėjimo 
ir sporto komiteto (FASK) pirmi

ninku išeivijoje. Tokioms pa
reigoms jis buvo išrinktas ir 1952 
m. Chicagoje (čia tas komitetas 
buvo renkamas tik Šiaurės Ameri
kai), tačiau po 3 mėnesių iš šių 
pareigų pasitraukė. Lietuviškoje 
veikloje jis nedaug reiškėsi, nors 
priklausė "Sporto" žurnalo redak
ciniam kolektyvui ir rašė fizinį 
auklėjimą bei sportinį judėjimą 
liečiančiais klausimais.

Dar gyvendamas Vokietijoje, 
Z. Puzinauskas ėjo aukštas parei
gas pasaulinėje - YMCA orga
nizacijoje. Joje įvairiose pareigo
se jis darbavosi ir JAV, kuomet 
gyveno Chicagoje. Kurį laiką 
buvo YMCA direktoriumi, o be 
to dirbo ir Red Cross (Raudono
jo Kryžiaus) organizacijoje. Išėjęs 
į pensiją galutinai apsistojo Be- 
verly Shores kurortiniame mies
telyje, vienos valandos kelio at
stume nuo Chicagos. Gyveno 
vienas su ištikimu draugu - šuni
mi trijų aukštų name, iš kurio

Z. Puzinas
dailininko J. Penčylos piešinys

Atsišaukimas
Mieli Lietuviai, Lietuvės, :į

■ i -• «. -> ... . y., ..

Antras Lietuvos Pilietybės Komisijos posėdžių ciklas yra planuo
jamas š., m. rugsėjo mėn. 4-9 dienomis Vilniuje. Ši Komisija buvo 
sukurta PLB Valdybos pirmininkui B. Nainiui prašant, 1995 m. 
vasario mėn. Prezidento Brazausko dekretu. Pirmieji posėdžiai įvy
ko gegužės 29 d. ligi birželio 3 d. Deja, per tą laiką Komisija savo 
darbo nesuspėjo užbaigti ir dėl to yra reikalingas to darbo tęsimas. 
Šis projektas yra labai svarbus tiek Lietuvai, tiek mums, ir jis turi 
būti užbaigtas ir pateiktas Prezidentui Brazauskui, kuris jį pristatys 
Lietuvos Seimui.

Reikia ne vien pilietybės įstatymą pataisyti, bet taip pat ir page
rinti pilietybės įstatymo įgyvendinimo eigą. Mes visi esame girdėję, 
kiek kliūčių kai kuriems tenka praeiti, norint atgauti savo pilietybę, 
bet, deja, konkrečių davinių, liečiančių pilietybės atgavimo sunku-
mus niekas nėra surinkęs. Todėl kreipiuosi į visus,-as, prašydama 
atsiųsti man ligi rugpjūčio 25 dienos savo pastabas, nuomones ir 
aprašyti sunkumus, jei juos teko pergyventi ryšium su pilietybės 
atgavimu. Ypatingai svarbu yra gauti komentarų dėl pačios piliety
bės atstatymo procedūros. Prašau siųsti visą medžiagą man šiuo 
adresu: 213 Lake Shore Dr., Cary, IL, 60013, arba FAX'u: (708) 639 
- 5649.

Su pagarba, \

Prie jūros 
mokomasi kalbėti 
lietuviškai

Keliolika kilometrų nuo Palan
gos, Kunigiškiuose, prie pat jūros 
kranto veikia užsienio lietuvių 
vaikų ir jaunimo stovykla "Atga
ja" ir Rytų Lietuvos moksleivių 
stovykla "Rytsalis".

. Stovyklautojai į šalies pajūrį 
suvažiavo iš Kaliningrado, Len
kijos, Vokietijos, Ukrainos, Bal
tarusijos, Rusijos, Latvijos, Esti
jos, Uzbekijos, yra vaikų net iš 
Igarkos, Bamaulo, Urugvajaus. 
Daugelis stovyklautojų labai blo
gai arba visai nekalba lietuviš
kai. Todėl nuo pat rytinės mankš
tos stengiamasi, kad vaikai bend
rautų tik lietuviškai.

Po pusryčių - lietuvių kalbos 
pamokėlės, viktorinos, demon
struojami filmai, vaikai klijuoja, 
karpo, lipdo, šoka, dainuoja - ir 
visa tai daroma tik lietuviškai.

Stovyklautojai spėjo ir išmaišy
ti Žemaitiją, apsilankė Palango
je, Klaipėdoje, Preiloje, Nidoje.

AGEP

JAV L aldybos pirmininkė
Regina Narušienė

- Didžia Jamas Lie
tuvos valstybės per pirmąjį
pusmetį gavo iš pridėtinės vertės 

 

mokesčio - jo sumokėta Vangiau 
kaip 858.6 mln. litų. Antro 
toje - akcizai, trečioje - fizinių 
asmenų pajamų mokestis. Iš 
piliečių valstybė surinko daugiau 
kaip 208 mln. litų.

Mirė
Julius Vasiliauskas

Julius Vasiliauskas, buvęs Lie
tuvos diplomatinės tarnybos na
rys, sulaukęs 89 metų, liepos 29 
mirė New Yorke. Velionis baigė 
konsuliarinę akademiją Vienoje 
1932 m. Nuo 1935 m. dirbo gen. 
konsulate Vienoje, o nuo 1939 
m. pradėjo dirbti Lietuvos pasi
untinybėje Berlyne. Kai sovietai 
okupavo Lietuvą, įsikūrė Ameri
koje, kur Atlantic City buvo vie
no viešbučio administratoriumi 
iki pasitraukimo į pensiją. Julius 
Vasiliauskas mirė žmonos slau
gomas dukters namuose Man
hattan. Skausme liko žmona, 
duktė ir sūnus.

e-

Lietuvos penketukas džiūgauja po paskutiniųjų rungtynių 
Rygoje - 1937 metais, kuomet Lietuva pirmą kartą laimėjo 
Europos krepšinio čempionatą. Z. Puzinauskas - pirmas iš 
kairės. Kiti penketuko nariai - Talzūnas, Kriaučiūnas, Žukas 
ir Baltrūnas. Nuotrauka, iš Ed. Šulaičio redaguoto leidinio 
"Lietuviškasis krepšinis".

buvo galima matyti didįjį ?vl ichi- 
gano ežerą. Buvo vedęs, bet su 
žmona Ona Palionyte (irgi bu- 
vusia krepšininke) išsiskyrė; turė
jo dukrą Dalią ir tris anūkus. 
Dukra gyveno 6 mylių atstume 
nuo tėvo, bet dažnokai jį aplan
kydavo.

Z. Puzinauskas priklausė Be- 
verly Shores lietuvių klubui, kar
tais ateidavo į jo susirinkimus, 
bet artimiau su tautiečiais ne
bendravo. Kaip teigia jo geras 
pažįstamas, kaimynystėje gyve
nęs žurn. Vytautas Kasniūnas, 
Zenonas dažai sėdėdavęs atokiau 
nuo kitų žmonių. Jis sako, kad 
Puzinauskas mokėjęs 6 - 7 kal
bas, daug skaitydavęs. Turėjo 
skaudančias kojas, bet neseniai 
jam įdėjo abu dirbtinius kelius, 
tai jau jautėsi neblogai. 0 trum
pai prieš mirtį tikrinęs gydytojas 
teigęs, kad jo sveikata yra gana 
gera. Yra galvojama, kad galėjęs 
mirti nuo karščio, nes labai ne
mėgo dirbtinio vėsinimo ir jo 
kambaryje buvo daugiau negu 
100 ’ (Farenheito) temperatūra

‘(tuo metu Chicagoje ir toli
mesnėse apylirikėse buvo rekor- 

'diniai karščiai).
Z. Puzinauskas buvo palaido

tas liepos 19 d. Beverly Shores 
miestelio kaimynystėje - N/fichi- 
can City kapinėse. Atsisveikini
mo su velioniu iškilmėse kalbėjo 
jo ilgamečiai bendradarbiai: Al
girdas Visockis (jis yra buvęs radi
jo pranešėju daugelyje rung
tynių, kuriose žaidėZ.Puzinaus-

kas), Valdas Adamkavičius - 
Adamkus (jo sportinės ir orga
nizacinės veiklos bendražygis 
Vokietijoje ir JAV), Vytautas 
Paseckas, dr. Gediminas Balukas

Z. Puzinauskas labiausiai verti
no Lietuvos krepšininkų pergales 
1937 m. Rygoje. Tais metais 
krepšininkams sugrįžus į Kauną, 
jį ir kitus rinktinės narius prez. 
Antanas Smetona apdovanojo 
Vytauto Didžiojo I-jo laipsnio 
medaliu ir Jaunosios Lietuvos 
organizacijos "Trijų liepsnų" II- 
jo ir III-jo laipsnio žymenimis.

Mano atmintyje geriausiai iš
likęs momentas - turima nuo
trauka po pergalės II Europos 
krepšinio pirmenybėse Rygoje, 
ją esu patalpinęs knygelėje "Lie
tuviškasis krepšinis" kur Z. Puzi
nauskas džiūgauja kartu su pen
ketuko nariais: Talzūnu, Kriau
čiūnu, Žuku ir Baltrūnu. Visi šie 
amžinajam poilsiui jau iškeliavo 
anksčiau; dabar jais pasekė ir
paskutinysis - Zenonas Puzinaus
kas.

Jo pavardė visiems laikams
aukso taidėmis bus įrašyta į Lie- 
tūvbš "sporto istoriją. ‘‘

Šis'kuklus rašinelis nepreten
duoja į pilną Z. Puzinausko 
pasiekimų jvertinimą.

Gali būti, jog ne viskas čia yra 
sužymėta ir trumpinant, gal kas 
nors ir nelabai aiškiai parašyta. 
Aš manau, kad platesnę apžvalgą 
apie jį padarys kiti mūsų sporti
niame gyvenime daugiau pa- 
sireiškusieji asmenys.

Tradicinė vasaros gegužinė
Rugpjūčio 20 d. Pasaulio Lietuvių Centras ruošia tradicinę vasaros 

gegužinę savo kieme. Gegužinėje bus muzika, lietuviškos dainos ir 
skanūs lietuviški valgiai ir gėrimai. į gegužinę kviečiame visus savo 
narius, bičiulius ir rėmėjus ne tik iš Chicagos apylinkių, bet ir iš 
toliau. Yra gera proga mus aplankyti ir kartu pabendrauti.

Per gegužinę bus traukiami mūsų loterijos laimėjimų bilietėliai. 
Šiais metais loterijos laimingieji gaus 1000, 500 ir 200 dol. Laimėti 
galima ir nebūnant gegužinėje. Loterijos ir gegužinės pelnas skiria
mas Centro išlaikymui ir plėtimui. Bilietėlio kaina -1.00 dol. arba 
vienuolika bilietėlių už 10.00 dol. Bilietėlių knygeles galite įsigyti 
rašant: Lithuanian World Center, 14911 - 127th Street, Lemont, IL 
60439 arba skambinant 708 - 257 - 8787. Čekius rašyti: Lithuanian 
World Center. Primename, kad aukos Pasaulio Lietuvių Centrui yra 
nurašomos nuo federalinių mokesčių naudojant mūsų Federal Tax 
ID numerį Federal Taxl.D. #36 - 3541882).

Algis Bakaitis
Pirmininkas

agos Lituanicos" futbolo 
turny ir gegužinė

Pagal seną tradiciją 'Lituanicos" futbolo klubas kiekvieną vasarą 
rengia futbolo turnyrą ir gegužinę. Jau keli metai šis renginys vyksta 
Pasaulio lietuvių centre Lemonte, kur tikrai yra graži gamta ir 
palankios sąlygos tokiam renginiui.

Gegužinė ir turnyras bus rugpjūčio 19 d. (šeštadienį) ir jis prasidės 
11 vai. ryto ir tęsis iki 7 vai. vak. Turnyre pasirodys 9 komandos: 4 
vyrų ir 5 veteranų. Pirmosios 5 rungtynės bus veteranų grupėje, o 
1:30 vai. p. p. įvyks pirmosios vyrų rungtynės tarp "Spartos" ir 
"Lituanicos". Šalia šiųdviejų vyrų komandų dar dalyvaus ’Croatans" 
ir "Maroons" vienuolikės. Pas veteranus rungtyniaus: "Lituanica", 
"Maroons", "Falkons1 ir "Missouri". Iš viso turės būti sužaista 16 
rungtynių. Vienerių rungtynių trukmė - 25 min.Taigi čia, palyginus 
per trumpą laiką, bus galimybė pamatyti daug susitikimų. Pirmųjų 
dviejų vietų laimėtojai abiejose grupėse gaus dovanas.

šio turnyro direktoriais yra Gediminas Bielskus ir Albertas Glavin- 
skas. Taip pat turnyro metu vyks gegužinė, bus galima pavalgyti, 
atsigaivinti, bus ir muzika. Tuo metu "Lituanicos" klubo nariai jau 
bus sugrįžę iš V Pasaulio Lietuvių sporto žaidynių Lietuvoje (iš viso 
ten buvo išvykę daugiau negu 30 klubo narių), tai bus proga su Jais 
pabendrauti ir sužinoti apie jų pasirodymą šiose žaidynėse.

E. Šuiaitis



DARBININKAS
Siūlo darbą

YORKE
341 Highland Blvd. 
Brooklyn, NY 11207

E-mail: 71712.107dcompuserve.com
Redakcija  (718)827-1352 
Redakc. FAX .. (718) 827-2964 
Adminlstr.  (718)827-1351

Žolinė - Marijos j dangų pa
ėmimo šventė (rugpjūčio 15 d. - 
antradienį) yra tarp tų švenčių, 
kuriose katalikai privalo išklau
syti mišias. Parapijose mišios 
aukojamos tą dieną ir vakare, o 
daugelyje parapijų mišios auko
jamos ir iš vakaro, kad dirbantys 
tikintieji galėtų atlikti šią pareigą.

Vytautas Augustinas, bu
vęs newyorkietis, žymusis foto
menininkas, paskutiniu laiku 
gyvenęs St. Petersburg, FL, lie
pos mėn. pradžioje nuolatiniam 
apsigyvenimui išvyko į Lietuvą.

Jadvygai Matulaitienei, 
New Yorko Tautinių Šokių An
samblio "Tryptinis" vadovei, ruo
šiamas pagerbimas š. m. spalio 
15 d. Kultūros Židinyje, Brook
lyn, NY. Ruošia Lietuvių Katali
kių Moterų Kultūros draugija.

Dail. Vladas Žilius, gyvenąs 
Bronx, NY, rugpjūčio 8 d. išvyko 
į Lietuvą. Jį pakvietė Vilniaus 
Dailės akademija, kuri Palangoje 
turi savo skyrių. Vasaros metu 
akademijos studentai, mokosi 
piešti, studijuoja meną. Dail. V. 
Žilius gyvens Palangoje iki moks
lo metų pradžios ir ten dėstys 
piešimą.

Dail. Juozas Bagdonas, į 
Lietuvą išvykęs gegužės mėn. 
gale, į New Yorką grįžo liepos 21 
dieną. Kaune ir Klaipėdoje dabar 
vyksta jo dvi apžvalginės tapy
bos parodos, kuriose sutelkti 
1961 -1995 metų kūriniai. Paro
dos buvo gerai įvertintos spau
doje, rodytos per televiziją.

"Užjūrio lietuviai, veidai 
ir vardai" - tokiu vardu Lietu
voje išleistas nuotraukų albumas. 
Jį sudarė fotografų Kazio Dau
gėlos, Algimanto Kezio, Vytauto 
Maželio nuotraukos. Vienas eg
zempliorius to albumo jau pa
siekė New Yorke gyvenantį Vy
tautą Maželį. Knygon patalpinta 
apie 150 Amerikos lietuvių port
retų.

VILTIS, siuntinių į Lietuvą 
persiuntimo agentūra praneša, 
kad nuo rugpjūčio 1 d. vėl pradė
tas į Lietuvą siuntinių persiunti
mo sezonas. Siuntinius priimame 
VILTIES įstaigoje, 368 West 
Broadway, So. Boston. Jau baigia
mas ruošti rudens konteinerių 
išsiuntimo tvarkaraštis su siun
tinių priėmimo datomis įvai
riuose miestuose. Kiekvienas 
VILTIES siuntėjas šį tvarkaraštį 
su naujausia informacija apie 
VILTIES veiklą gaus asmeniškai 
paštu. Kaip teko įsitikinti lan
kantis Lietuvoje šią vasarą, žmo
nių, kuriems reikalinga parama, 
Lietuvoje nemažėja. Sekančios 
savaitės "Darbininke" bus pa
skelbtas pilnas sąrašas, kada ko
kiose vietovėse siuntiniai bus pri
imami. Dėl smulkesnės infor
macijos prašome skambinti tele
fonu 617-269 4455. VILTIS - 
"Hope" - Lithuanian Relief Par
cel Service, 368 W. Broadvvay, 
Boston, MA. 02127.

ClAlniaus Senamiestyje...
Po Jūsų ilgos kelionės Didžiąja gatve ir po sielos 

atgaivinimo prie Aušros Vartų užsukite į ROJAUS ARKĄ- 
restoraną esantį tarp Aušros Vartų ir Vilniaus gynybinės 
sienos.

ROJUOS KRKH
M. Daddfoa g.3, VILNIUS, tel. 220625

ATIDARYTA nuv 11 iki 23 vai.
Lietuviški valgiai ir gėrimai, karštų valgių kainos nuo 4 

iki 16 litų.

Spaustuvė ___(718)827-1350
Vienuolynas -(718)235-5962 
Vyskupas ....... (718)827-7932
Salė (kor.) ___ (716)827-9645
Salės adm..........(718) 235-8386

ATLANTA Import Export, 
Ine., siuntinių į Lietuvą persiun
timo bendrovė, siuntinius vėl 
priims rugpjūčio 19 dieną, šeš
tadienį, nuo 12 iki 1 vai. popiet 
Kultūros Židinio kieme, buv. 
spaustuvės patalpose. Dėl siun
tinių paėmimo iš kitų vietovių 
žiūr. skelbimą 6 psl. Jokių muitų 
nėra. Dėl informacijų skambin
kite tel. (914) 258-5133.

Vysk. Paulius Baltakis, 
OFM, liepos 26 dieną išvyko atos
togauti į Kanadą. I New Yorką 
Vyskupas sugrįš rugpjūčio 15 d.

Iš Vilniaus radijo užsieniui 
lietuvių kalba programoje buvo 
pranešta, kad nuo rugpjūčio 1- 
mos dienos programa Šiaurės 
Amerikai transliuojama 7360 
KHz banga. (Trumpos bangos 41 
m). Laidos JAV girdimos 7 vai. 
vakaro rytinėje laiko juostoje 
(ĖST).

Ambasadorius Anicetas Si
mutis su žmona Janina buvo 
išvykę atostogų į Aliaską, kur 
gyvena jų sūnus.

Knygos - 
laisvalaikis vasarai

Lietuvių - anglų kalbų žo
dynas. B. Piesarskas, B. Svece- 
vičius. 512 psl., kietais viršeliais. 
Turi apie 27,000 žodžių. Kaina 
15 dol. + 1 dol. persiuntimui.

Anglų - lietuvių kalbų žo
dynas. V. Baravykas. 590 psl., 
kietais viršeliais. Turi apie 30,000 
žodžių. Kaina 15 dol. + 1 dol.p.

Lithuanian Cookery. Au
torė Izabelė Sinkevičiūtė. 1993 
m. išleista 5-ji laida šios popu
liariausios lietuviškų valgių viri
mo knygos anglų kalba. Kas 
norite pagilinti savo virimo ži
nias, - rasite labai daug populia
rių lietuviškų valgių gaminimo 
receptų. Labai tinkama dovana 
lietuviškai nekalbantiems. Kai
na 15 dol. Persiuntimas - $1.50.

"Lithuania 700 Years", ang
liškai parašyta knyga yra geriau
sia dovana Jūsų amerikiečiams 
draugams. Ji supažindina su Lie
tuvos senove, jos spalvinga isto
rija, nepriklausomybės laikotar
piu, okupacijomis ir rezistencija. 
Tai garsių lietuvių istorikų ir 
politikų straipsnių rinkinys. Kny
gą redagavo dr. Albertas Gerutis. 
I anglų kalbą vertė Algirdas Bud- 
reckis. 456 psl. Kaina 25 dol., 
įskaitant persiuntimą.

"Moteris su baltu chala
tu". Dr. Konstancija Paprockaitė 
- Šimaitienė. 494 psl. didelio for
mato knyga kietais viršeliais. Čia 
telpa 35 medicinos daktarės pasa
kojimai apie išgyvenimus, dir
bant ligoninėse. Kaina 20 dol. 
Pridėti 2 dol. persiuntimui.

Visos knygos gaunamos rašant: 
Darbininkas

341 Highland Blvd.
Brooklyn, NY 11207

LKRŠ popietėje liepos 23 d. ketvirtos vietos laimiki traukia knn. Jonas Pakalniškis. Iš k.: 
Josephina Senken, Vitas Katinas, knn. Jonas Pakalniškis ir Tėv. Pranciškus Giedgandas, OFM.

Stulbinantis pianistės Mūzos Rubackytės 
debiutas JAV

Rami ir saulėta pirmadienio, 
liepos 30 dienos, popietė beveik 
pačiuose Long Island rytuose, 
East Hampton nebuvo eilinė. Čia 
buvo tęsiamas tarptautinis klasi
kinės muzikos festivalis, prieš 
keletą dienų pasibaigęs Newport, 
Rhode Island. Jis taip ir vadina
mas - "The Newport Music Festi- 
val". Festivalis, jau tapęs tradi
ciniu ir susilaukęs plataus pripa
žinimo klausytojų tarpe, šiemet 
vėl sukvietęs daugelį jau garsių 
ir taip pat talentingų, tačiau šio
je šalyje dar nežinomų instru
mentalistų, dainininkų ir baleto 
šokėjų būrį.

Šį sezoną Newport Muzikos 
Festivalis išsiplėtė ir pasiekė New 
Yorko prieigas - East Hampton. 
Čia festivalis vyko liepos 29 - 
rugpjūčio 6 dienomis, kurių 
metu įvyko 24 koncertai. Tarp 
kitų muzikų, festivalyje dalyva
vo ir mūsų tautietė, pianistė 
Mūza Rubackytė. Ji surengė so
linius rečitalius abiejuose festi
valio miestuose. Taip pat daly
vavo East Hamptone atidarymo 
koncerte, kur ji skambino kartu 
su pianistu M- A. Hamelin iš 
Kanados. Koncerte skambėjo 
įvairių autorių preliudai. Abu 
pianistai atliko po ciklą preliudų 
fortepionui solo (M-A. Hemlin - 
Ch-H. Alkan Preliudus, M. Ru
backytė - K. Szymanovvski Preliu
dus). Po to keturiomis rankomis 
kartu skambino F. Liszt Preliu
dus (Simfoninė Poema Nt. 3).

Jau kitą dieną pianistė M. 
Rubackytė turėjo solinį rečitalį, 
kuris įvyko First Presbyterian 
bažnyčioje. Čia ji pateikė labai 
sudėtingą ir ilgą, kone dviejų 
valandų programą, kurioje ska
mbėjo F. Liszt, A. Scriabin ir M. 
K. Čiurlionio kūriniai.

Koncerto pradžioje skambėjo 
F. Liszt fortepijonui aranžuotos

Dėkojame
Adelė ir Antanas Grigai, iš 

Spring Hill, FL, anksčiau gyvenę 
New Yorke, yra dosnūs nuola
tiniai "Darbininko" rėmėjai. Pra
ėjusią savaitę lankydamiesi New 
Yorke, apsilankė ir "Darbininko" 
patalpose ir apmokėjo prenume
ratą su 90 dol. čekiu. Mieliems 
mūsų spaudos bičiuliams nuo
širdžiai dėkojame.

Zigmas Dičpinigaitis, Wood- 
haven, NY, kasmet remia "Dar
bininką" stambesne auka. Pra
ėjusią savaitę jis apsilankė "Dar
bininko" įstaigose ir už ateinan
čių metų prenumeratą įteikė 80 
dol. čekį. Tai didelė parama mūsų 
spaudos išlaikymui. Nuoširdžiai 
dėkojame.

Skubėkite! Tik 60-čiai pirmųjų 
naujų skaitytojų sumažinta 

metinė prenumerata iki $20!

(žiūrėkite skelbimą 7-ame psl.)

penkios F. Schubert dainos. Tai 
be galo virtuoziški, išvystytos ir 
sudėtingos formos kūriniai. Me
lodinės linijos tirštai apraizgytos 
sudėtingiausių pasažų ir akordų 
kaskadomis. Pianistė jas atliko 
su milžiniška įtaiga, techniškai 
lengvai ir įtikinančiai.

Po jų sekusi A. Scriabin "Po- 
eme Sataniųue" salę pripildė de
monišku vaitojimu, netikėčiau
siu emociniu protrūkiu, bosų 
timpaniniu skambėjimu. Čia pia
nistė puikiai pademonstravo sa
vo nesulaikomą veržlumą, nu
stebindama klausytojus begaline 
energija, garso galingumu.

Pirma dalis baigėsi konflikti
niu ir neramiu F. Liszt "Reminis- 
cences de Robert le Diable - Valse 
Internate"

Antra koncerto dalis prasidėjo 
kontrastuojančiai ramiu M. K. 
Čiurlionio Menuetu iš styginių 
kvarteto, atlikėjos skoningai pri
taikyto fortepijonui ir svajingu 
Noktiurnu. Po jų sekę Trys Pre
liudai spalvingai, patetiškai liejosi 
įvairiomis gijomis, persunkti 
gamtos peizažais kaip ir visa M. 
K. Čiurlionio muzika. Visi lietu
vių autoriaus veikalai puikiai 
sikomponavo į bendrą pro

gramos kontekstą. Buvo reta pro
ga amerikiečiams susipažinti su 
keletu lietuviškos muzikos pavyz
džių.

Bene labiausiai klausytojai 
laukė paskutinio koncerto eta
po, kuriame figūravo "Šeši Di
dieji Eliudai sekant Paganiniu 
(F. Liszt fortepijonui aranžuoti 
šeši N. Paganini kaprisai smui
kui). Tai vienas reikšmingiausių 
F. Liszt fortepijoninių ciklų, re
tai koncertinėje arenoje atlikėjų 
atliekamas ištisai dėl begalinio 
techninio sudėtingumo, šiuo cik
lu pianistė sužėrėjo pritrenkian
čia technika, pademonstruo
dama kvapą sulaikantį virtuoziš
kumą. Griūvantys pasažai, de
moniški akordai vertė tikėti tuo, 
kuo nepatikėtum neišgirdęs. 
Kiekvieno kūrinio paskutinis 
akordas būdavo nuslopinamas 
spontaniškomis ovacijomis.

Tai, kokį įspūdį padarė pia
nistės rečitalis, sunku išreikšti 
žodžiais. Akivaizdu, kad pianistė 
yra aukščiausio lygio profesiona
lė, galinti konkuruoti su geriau

siais pasaulio pianistais. Virtuo
ziškumas, garso kokybė, mil
žiniška dinąfflinė skalė nuo sub
tiliausio piano iki galingo or
kestrinio forte pavergė kiekvie
ną klausytoją. Pianistė, pasi
žyminti be galo meistriškai išvys
tyta technika, niekada nesistenge 
to demonstruoti. Atvirkščiai - 
technika tarnavo muzikiniam 
išpildymui, jautriai siekiant per
teikti autoriaus užmanymą.

Nėra abejonės, kad pianistė 
Mūza Rubackytė, seniai pripa
žinta Europoje, bus pastebėta JAV 
ir reprezentuos viso pasaulio lie
tuvių kultūrą šiame kontinente. 
Šiuo metu gyvendama Paryžiuje, 
ji aktyviai koncertuoja visoje 
Europoje, sudaryti kontraktai dėl 
koncertų Japonijoje, Pietų Ame
rikoje. Taip pat dirba Paryžiaus 
Europos Konservatorijoje, kur yra 
paruošusi Visą eilę studentų, 
tapusių įvairių tarptautinių 
konkursų laureatais. Taip pat ji 
išleido du kompaktinius diskus, 
kuriuose įrašė M. K. Čiurlionio 
ir F. Liszt kūrinius. Pianistė turi 
keletą dešimčių solinių pro
gramų, 35 fortepijoninius kon
certus su orkestru. Tai milžiniškas 
ir neišsenkamas potencialas pa
čiai aukščiausiai muzikinei kar
jerai. Begalinis intelektas, subti
lumas, preciziškas muzikos su
vokimas ir išgryninimas paver
gia patį reikliausią vertintoją.

Reikia tikėtis, kad tai buvo tik 
pirmasis pianistės atvykimas į 
JAV, po kurio seks kiti puikūs 
koncertai netolimoje ateityje, 
atnešantys pripažinimą ir Šiau
rės Amerikoje.

Virginijus Barkauskas

Sveikiname
Inž. Petras ir Lisa Tutinai, 

gyvenantys North Hampton, 
NH, liepos 18 d. susilaukė sūnaus 
vardu Petras Bronius. Mažuoju 
Petriuku džiaugiasi dviejų me
tukų sesutė Monika, o naujuoju 
anūku - močiutė Eleonora Tuti- 
nienė, gyvenanti Brooklyne, bei 
seneliai Albertas ir Kristina Čer
niauskai, gyvenantys Kensing- 
ton, NH.

Janina Gerdvilienė, dabar 
gyv. St. Petersburg Beach, FL, 
anksčiau daug metų gyvenusi 
New Yorke, gegužės 5 d. atšventė 
savo amžiaus 75-ąjį gimtadienį. 
Tą dieną St. Petersburg lietuvių 
klube įvyko pobūvis, į kurį atsi
lankė sukaktuvininkės draugai ir 
bičiuliai. Janina Gerdvilienė yra 
Lietuvių Fondo įgaliotinė Flori
dos vakariniam pakraščiui, o klu
be eina direktorės pareigas. "Dar
bininko" štabas pavėluotai sveiki
na mielą mūsų buv. bendradar
bę ir linki Janinai dar daug gražių 
metų.

"Darbininko1 redakcijai reika
lingas darbuotojas. Reikalavi
mai: aukštasis žurnalistinis arba 
lituanistinis išsilavinimas, mokė
jimas dirbti su kompiuteriu. Re- 
sume prašome siųsti adresu: Dar
bininkas, Re: help wanted, 341 
Highland Blvd., Brooklyn, NY 
11207. Prašome neskambinti.

Reikalingi moterys ir vy
rai, kurie norėtų dirbti garsioje 
kosmetikos firmoje kaip grožio 
konsultantai (beauty consul- 
tants). Užtenka minimalaus ang
lų kalbos žinojimo. Dėl smul
kesnių informacijų skambinti 
718 846-6895 - prašyti Laimą.

(sk.) 
Reikalinga šeimininkė pri

žiūrėti senesnio amžiaus žmo
nes ir jų namą. Rašyti: Joseph 
Lugan, c/o John Conwood, P.O. 
Box 210270, Jamaica, NY 11421, 
USA. (sk.)

Nanny-Housekeeper wan- 
ted. Live in Stamford, CT, 6 
days. 2 children in school, 1 
baby at home. At-home Mother. 
Luxury travel. Mušt swim. Some 
Engfish. (203) 968-8425. (sk.)

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

Išnuomoja
Išnuomojamas didelis kam

barys 2-me aukšte Woodhaven 
rajone, tinkamas vienam asme
niui. Modernūs baldai. $225 į 
mėn. Skambinti Julijai (718) 296- 
1702. (sk.)

Paslaugos
TALPINTUVAI PER TRAN- 

SPAK siunčianti kas savaitę. 
Skubius siuntinius siunčiame 
AIR CARGO. TRANSPAK, 
2638 W. 69th Street, Chicago, 
IL 60629. Telef. 312 436-7772. 
CONNECTICUT valstijoje 203 
232-6600. (sk.)

Parduoda
FLORIDA, ST. PETERS

BURG BEACH, PARDUODA
MAS CONDO. 2 mieg., 2 vo
nios, 850 kv. pėdų, pirmas aukš
tas, kampinis, visai prie pliažo ir 
parduotuvių. Su baldais (ar be 
jų). $78,500. Tel. 813 544-5159.

' (sk.)

Parduodamos knygos
Fighters for Freedom - 

Lithuanian Partisans Versus 
the U.S.S.R. - by Juozas Dau
mantas. Tai svarbi anglų kalba 
knyga, nes autorius (tikra pa
vardė Juozas Lukša) pats buvo 
partizanų vadas, dalyvavęs įvai
riuose žygiuose; aprašo 1944 - 
1947 metų partizanų operacijas. 
Jis net prasimuša į Vakarus, pa
siekia Vokietiją ir Prancūziją, 
atneša daug žinių. Čia pasiruošia 
tolimesniam partizaniniam ka
rui. Vėl lėktuvu grįžta į Lietuvą 
ir ten išduotas neužilgo žūva. 
Lietuviškai šios knygos išleistos 
kelios laidos. Angliškai išleista ši 
antroji laida. 279 psl., minkštais 
viršeliais. Gaunama "Darbinin
ko" administracijoje. Kaina 10 
dol. su persiuntimu. (sk.)

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

"Darbininko" skaitytoju 
galima tepti kiekvieną dieną! 
Padovanokite "Darbininko" pre
numeratą savo pažįstamiems bei 
draugams! Naujienos iš jūsų apy
linkės lietuvių gyvenimo, Lie
tuvos, Pabaltijo kraštų ir viso 
pasaulio! Prenumerata iki rugsėjo 
mėn. pabaigos - tik S20.

71712.107dcompuserve.com

