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ĮLIEĮUV^ j

- Jauniausia vyriausioji 
laikraščio redaktorė - taip titu
luojama Vilniaus moksleivė, da
bar jau devintokė Kristina Mar- 
cinkaitė. 1993 m. trylikametė 
moksleivė išleido pirmąjį vaikų 
kūrybos mėnraščio "Nenuorama" 
numerį. Aštuonių puslapių laik
raštis dabar leidžiamas 2500 egz. 
tiražu, jį rengia dar dvi redak
torės ir pora dešimčių korespon
dentų - moksleivių iš įvairių Lie
tuvos miestų ir rajonų.

- "Aukso bitės" - televizijos 
laidų ir filmų kūrėjams. Tris 
didžiąsias bites šiemet pelnė 
televizijos serialas "Giminės" 
(aut. B. Bušma ir S. Vosylius), 
dokumentinis filmas "Iš skruz
dėlių gyvenimo" (aut. J. Lapins
kaitė), pramoginė laida "Muziki
nis viešbutis". Mažosiomis bitė
mis apdovanoti žurnalistai J. 
Banys, V. Matulevičius, R. Ru- 
denkienė, operatorius V. Jan
kevičius, grimuotoja L. Šalkaus
kienė, montuotoja G. Miniotie
nė.

- Vilniuje, Nacionalinėje fil
harmonijoje, koncertavo smui
kininkė iš Bostono (JAV), tarp
tautinių konkursų laureatė Da
nutė Pomerancaitė. D. Pome- 
rancaitė mokėsi Vilniuje ir Mask
voje, ji - Aleksandro Livonto ir 
Davido Oistracho auklėtinė.

- Sausio 25 - 26 d. Varšuvoje 
įvyko Lietuvos ir Lenkijos na
cionalinių UNESCO komisijų 
susitikimas. Mūsų šaliai atstova
vo Lietuvos nacionalinės UNES
CO komisijos pirmininkas, pro
fesorius Bronius Genzelis, Lie
tuvos nacionalinės UNESCO ko
misijos generalinis sekretorius 
Alfredas Jomantas, taip pat "Lite
ratūros ir meno" redaktorius Al
vydas Šlepikas.

- Seimas vasario 1 d. nutarė 
pradėti svarstyti nutarimo "Dėl 
valstybės dalies AB "Vakarų ban
kas" ir "Aurabankas" ir LR 1996 
m. valstybės biudžeto patikslini
mo" projektą. Finansų ministeri
ja nutarimo projekte siūlo įskai
tyti Vyriausybės turimus depozi
tus "Aurabankas" (56,805,000 Lt) 
ir "Vakarų banke" (30,000,000 
Lt) į šių bankų akcinį kapitalą, o 
šias išlaidas padengti iš 1995 m. 
valstybės biudžeto likučio - 10 
min. Lt ir 76 min. Lt padidinti 
1996 m. valstybės biudžeto defi
citą.

- Vyriausybė nuo vasario 
1 d. vidutiniškai 2,6% padidino 
gamtinių dujų, nenaudojamų šil
dymui, tarifus. Gyventojai, nau
dojantys gamtines dujas maistui 
ruošti, už jas mokės po 61,6 et/ 
m3. Įmonėms ir organizacijoms, 
per metus sunaudojančioms dau
giau kaip 15 min. m3 gamtinių 
dujų, šis kuras kainuos po 376 
Lt/1000 m3, sunaudojančioms 
5 -15 min. m3 - po 396 Lt/1000 
m3, iki 5 min. m3 - po 416 Lt/ 
1000 m3. Dujos, naudojamos 
kaip automobilių kuras, pabran
go iki 816 Lt/1000 m3. Naujus 
tarifus Vyriausybė nustatė po to, 
kai Rusijos koncernas "Gazprom" 
šio kuro, parduodamo AB "Lie
tuvos dujos", kainas padidino 
nuo buvusių 74 - 75 USD/1000 
m3 iki 78 - 79 USD/1000m3. 
Vidmantas Čepukonis, "Lietuvos 
dujų" komercijos direktorius, 
sako, kad, pasibaigus žiemos se
zonui, turėtų pabrangti ir gam
tinės dujos, naudojamos šildy
mui.

Didžiosios Britanijos lietuvius nustebino 
sprendimas atšaukti R. Rajecką

Londonas / Vilnius, vasario 20 
d. Didžiosios Britanijos lietuvių 
bendruomenę nustebino spren
dimas atšaukti iš pareigų Lietu
vos ambasadorių Jungtinėje Kara
lystėje Raimundą Rajecką.

Lietuvos Prezidentui Algirdui 
Brazauskui adresuotame Didžio
sios Britanijos lietuvių sąjungos 
atvirame laiške teigiama, kad vie
tos lietuvių bendruomenę dar 
labiau nustebino ketinimas į šį 
postą paskirti buvusį Ministrą 
Pirmininką Adolfą Šleževičių, ku
ris, kaip jau skelbta, viešai pa
reiškė atsisakąs jam siūlytų am
basadoriaus Didžiojoje Britani
joje pareigų.

A. Šleževičiaus paskyrimas am
basadoriumi Jungtinėje Karalys
tėje "būtų įžeidimas Didžiosios

LDDP pirmininkas A. Šleževičius neketina vykti į Didžiąją
Britaniją

Vilnius, vasario 19 d. Po pir
madienį LDDP būstinėje įvyku
sio išplėstinio partijos tarybos 
posėdžio, partijos pirmininkas A. 
Šleževičius pareiškė, kad yra ap
sisprendęs atsisakyti Prezidento 
A. Brazausko siūlymo užimti Lie
tuvos Respublikos ambasadoriaus 
Didžiojoje Britanijoje pareigas.

Nutarta kovo 2 d. rengti posėdį. 
Jame turėtų būti apsvarstyta neei AGEP

Vilnius žiemą.

11iBi11C'V/:
Skuboto bankų veiklos stabdymo pasekmių neįmanoma 
įvertinti, sako tyrimo grupės vadovas

Vilnius, vasario 7 d. Spren
dimai dėl Lietuvos akcinio ino
vacinio ir "Litimpeks" bankų sus
tabdymo buvo priimti skubotai. 
Tai pareiškė laikinosios bankų 
krizės tyrimo grupės vadovas, 
konservatorius Juozas Listavi
čius.

Spaudos konferencijoje jis ko
mentavo išvadas, patvirtintas ir 
Seimo ekonominių nusikaltimų 
tyrimo komisijos.

J. Listavičius pabrėžė, kad Lie
tuvos bankai delsė padėti abi- 
ems bankams, tuo tarpu Vidaus 
reikalų ministerija veikė labai 
operatyviai. Pasak išvadų, "Litim
peks" veiklos sustabdymo pa
grindine priežastimi būtent ir 
buvo šio banko vadovų sulaiky
mas.

Tuo tarpu, pasak J. Listavičiaus, 
VRM galėjo matyti, kad Lietuvos 
banko pateikta medžiaga nebu

Britanijos Vyriausybei ir nebūtų 
laikomas draugišku poelgiu", sa
koma Lietuvių sąjungos centro 
valdybos pirmininko Jaro Alkio 
pasirašytame kreipimesi. Išeivi
jos atstovų manymu, Lietuvos ir 
Didžiosios Britanijos dvišalių 
santykių nesustiprintų tai, kad 
ambasadoriumi būtų paskirtas 
ekspremjeras, kuris, likus keli
oms dienoms iki Lietuvos akci
nio inovacinio banko veiklos su
stabdymo, atsiėmė savo indė
lius iš šio banko.

Kaip žinoma, Raimundas Ra
jeckas iš Lietuvos nepaprastojo 
ir įgaliotojo ambasadoriaus Di
džiojoje Britanijoje pareigų at
šauktas nuo vasario 10 dienos ir 
iki kovo vidurio eis laikinojo 
reikalų patikėtinio pareigas toje 

linio LDDP suvažiavimo data, 
bus diskutuojama apie partijos 
ir frakcijos santykius bei įvertin
ta partijos pirmininko pavaduo
tojų veikla.

Pirmadienį įvykusiame posė
dyje buvo išklausytos LDDP Klai
pėdos miesto, Kėdainių, Pane
vėžio ir Šakių rajonų tarybų 
pirmininkų informacijos apie 
pasirengimą būsimiems rinki

vo tinkamai įforminta, joje buvo 
ir nemažai netikslumų.

Paklaustas apie skubotų spren
dimų priežastis, grupės vadovas 
sakė, kad konkretaus atsakymo 
negali būti. Neįvardijęs, kas galė
jo padaryti įtaką priimant spren
dimus, J. Listavičius pažymėjo, 
kad tai buvo valstybės pagrindų 
griovimas. To pasekmės neįver
tinamos, sakė Seimo narys.

Ekonominių nusikaltimų ko
misijos pirmininkas Vytautas 
Juškus toje pačioje spaudos kon
ferencijoje sakė ir toliau manąs, 
kad pagrindinė kaltė tenka pačių 
bankų vadovams, kurie "darė 
biznį su atskirais verslininkais" 
ir dalino paskolas.

Be Lietuvos banko kaltės V. 
Juškus įžvelgia didesnę Seimo, o 
ne vyriausybės atsakomybę. Jis 
pakartojo tai, ką pabrėžė parla
mento posėdyje, kad vyriausybės 

valstybėje.
Taip buvo nuspręsta po to, 

kai diplomatas interviu dien
raščiui "Respublika" pareiškė 
manąs, jog tuometinis Minis
tras Pirmininkas Adolfas Šleže
vičius "neturi nei padorumo, 
nei garbės, nei sąžinės". Dėl to 
jam - ambasadoriui R. Rajeckui 
- esą gėda atstovauti Lietuvai.

Tuoj po to Užsienio reikalų 
ministras Povilas Gylys pažy
mėjo, jog R. Rajeckas pažeidė 
"valstybės veikimo principus". 
Ambasadorius yra diplomatas, 
o ne politikas, todėl jis negali 
"daryti politinių pareiškimų" ir 
turi vykdyti Vyriausybės poli
tiką, yra sakęs ministras P. Gy
lys.

AGEP

mams į Seimą, įvertinti galimi 
politiniai sąjungininkai. Priim
tas nutarimas "Dėl pasirengimo 
rinkimams į Seimą".

Posėdžio dalyviai kalbėjosi 
apie partijos politines perspek
tyvas, vietinių organizacijų bei 
vadovybės santykius su LDDP 
frakcija Seime.

siūlyti projektai, galėję padėti 
išvengti krizės, parlamente ne
buvo priimami operatyviai.

V. Juškus taip pat sakė, kad 
prieš priimant sprendimus, pa
dėtis LAIB ir "Litimpeks" banke 
buvo svarstoma pasitarimuose 
su premjeru ir sprendimai dėl 
bankų veiklos sustabdymo ne
buvo priimti. Tokį sprendimą 
Lietuvos banko valdyba priėmė 
vėliau, tvirtino V. Juškus.

Paklaustas apie tolesnį tyrimą, 
J. Listavičius teigė, kad pagrin
diniai taškai sudėti ir toliau turi 
dirbti prokuratūra, kuriai per
duota tyrimo medžiaga. Darbo 
yra, tačiau toliau svarstydama 
grupė gali viršyti savo kompe
tenciją, sakė J. Listavičius.

V. Juškus pažymėjo, kad gru
pės tolesniam darbui reikalin
gas naujas Seimo Įsipareigoji
mas. AGEP

Seimas vieningai balsuoja už A. Šleževičiaus pašalinimą 
iš vyriausybės vadovo posto. V. Kapočiaus nuotr.

A. Šleževičius pasitraukia iš LDDP 
vadovo posto
Vilnius, vasario 19 d. "Kad 

nebūtų eskaluojamas partijos 
skaldymas į kokias nors frakcijas 
tokiu atsakingu metu, kai artėja 
rinkimų metas, kai netikėtai at
siradusios bankininkystės prob
lemos gresia LDDP pradėtų eko
nominių ir socialinių reformų 
eigai, aš nusprendžiau pasitraukti 
iš partijos vadovo posto. Tuo 
pačiu aš sustabdau savo, kaip 
partijos Tarybos nario, įgalioji
mus", taip pirmadienį pareiškė 
LDDP vadovas, buvęs Lietuvos 
Respublikos Ministras Pirminin
kas Adolfas Šleževičius.

Savo apsisprendimą A. Šleže
vičius motyvuoja tuo, kad pasta
ruoju metu labai spekuliuojama 
LDDP galimo skilimo tema. Kal
bama apie tai, kad "Šleževičiaus 
LDDP" neva konfrontuoja su 
"Brazausko LDDP". Kaip rašoma 
A. Šleževičiaus pareiškime, re
aliai to nėra. Yra viena partija, 
turinti bendrą programą, kurios 
pagrindinius elementus ji bandė 
įgyvendinti būdama valdžioje 
nuo 1993 metų. "Savaime su
prantama, praėjusi aktyvaus per
sekiojimo periodą, mūsų partija 
įtvirtino demokratinės veiklos 
pagrindus ir savo vidinėje struk
tūroje. To rezultatas - aktyvi vi
dinė diskusija daugeliu klausi
mų, pagarba asmenybės nuomo
nei. Manau, kad to trūksta mūsų 
pagrindiniams politiniams opo-

Vasario 10 d. vienam iški
liausių diplomatų, Lietuvių kata
likų mokslo akademijos garbės 
nariui, dr. Stasiui Antanui 
Bačkiui sukako 90 metų. Šia 
iškilminga proga garbųjį jubi
liatą sveikino ir Šv. Mišias 
Vilniaus arkikatedroje aukojo 
arkivyskupas metropolitas Aud
rys Juozas Bačkis, Vilniaus 
arkikatedros klebonas monsin
joras Kazimieras Vasiliauskas, o 
vasario 8 d. dr.Bačkio 90-mečiui 
skirtos iškilmės vyko jo gimta
jame Joniškyje. Vilniaus univer
sitete vasario 9 d. jubiliejinės 
konferencijos metu Lietuvos Pre
zidentas Brazauskas įteikė jubiliatui Didžiojo Lietuvos kunigaikščio 
Gedimino 1-ojo laipsnio ordiną. DARBININKO redakcija, kaip 
ir visa lietuviškoji išeivija, sveikina dr. Bačkį, dėkodama už ilgametį 
darbą Lietuvos labui.

Lietuvos skolos užsieniui
Statistikos žiniomis iki šių metų sausio 1 dienos Lietuvai suteikta 

1,39 mlrd. USD užsienio paskolų. Vienam Lietuvos gyventojui 
tenka 222,4 USD. Valstybės skola užsienio bankams, finansinėms 
organizacijoms ir firmoms yra 825,44 min. USD. Didžiausia Tarptau
tinio valiutos fondo (TVF) paskolos dalis -138 min. USD - skirta litui 
stabilizuoti ir palikta užsienio bankuose. Ši paskola sudaro 15,3% 
užsienio paskolų. Iš "Commodity Credit Corporation" gauta paskola 
panaudota sojos rupiniams ir kukurūzams pirkti. 260 min. USD 
finansinių institucijų paskolų skirta kurui ir kitiems energetiniams 
ištekliams įsigyti. AGEP

Imigracijos vizų į Jungtines Amerikos 
Valstijas programa
Pagal 1990 metais priimtą 

Jungtinių Amerikos Valstijų imi
gracijos įstatymą, kiekvienai^ 
metais yra organizuojama loter
ija, kurioje lošiama 55 tūkst. 
nuolatinio gyvenimo vizų. Lot
erijoje gali dalyvauti asmenys tų 
šalių, iš kurių mažiausiai imi
grantų atvyksta į Jungtines Ame

nentams, kurie iki šiol vadovau
jasi lenininiu teiginiu "viena par
tija - viena tiesa", kurie slepia jų 
organizacijose vykstančius pro
cesus nuo viešumos.

Ir vis dėlto mano atstatydini
mo iš Ministro Pirmininko parėi- 
gų eiga, balsavimas Seime, kai 
kurių partijos vadovų pareiški
mai rodo, kad nuomonių skirtu
mai gali pasiekti ir pavojingą ribą. 
Dar blogiau, kad nemažai parti
jos narių ima abejoti mūsų Prez
identu, kuris buvo LDDP kūrėjas 
bei ilgametis lyderis", rašoma 
pareiškime. A. Šleževičius pabrėžė 
nevengęs atsakomybės. Atstaty
dinimo eiga ir balsavimas Seime 
parodė, kad konkrečių politinių 
kaltinimų jam taip ir nebuvo 
pateikta. Taigi jo pasitraukimas 
neturi nieko bendra su bėgimu iš 
kovos ar lengvesnės dalios ieško
jimu. Jis tiesiog mano, kad taip 
sumažės grėsmė partijos vieny
bei, jai vadovauti ateis daugiau 
jaunesnių, aktyvių asmenybių.

"Pasitraukdamas iš LDDP vado
vo posto, aš nepalieku partijos 
gretų. Tuo aš pabrėžiu, kad toliau 
tikiu partijos ateitimi, jos svarbia 
vieta tarp demokratinės visuo
menės Lietuvoje kūrėjų, jos įtaka 
stiprinant ir puoselėjant mūsų 
valstybę". Tokiais žodžiais baigia 
savo pareiškimą A. Šleževičius.

AGEP

rikos Valstijas. DV-97 loterija vyks 
vieną mėnesį, ir asmenų, norin
čių dalyvauti loterijoje, laiškai 
turi pasiekti žemiau nurodytą ad
resatą nuo 1996 metų vasario 12 
dienos iki kovo 12 dienos. Tik 
laiku atsiųsti laiškai bus pripažinti 
galiojančiais.

(perkelta į 5 puslapi)
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Iš "Šiaurės Atėnų" persispausdiname prof. V. Daujotytės kalbą, 
pasakytą Šv. Jonų bažnyčioje Vilniuje minint Marijos Gimbutienės 75- 
ąsias gimimo metines.

Moteris paukštė
Mirtis ne tik užbaigia gyve

nimą. Gyvenimas mirtim pa
sirodo visa savo akivaizdybe, 
įgauna galutinę pilnybę. Mari
jos Gimbutienės grįžimas į Li
etuvą pelenų sauja buvo būtent 
toks - leidęs gyvenimui galuti
nai pasirodyti ir išlikti indivi
dualia, unikalia, pačios sau susi
kurta tvaria forma. Tai minties 
ir išminties, didžios meilės, 
dvasinės vaizduotės ir sava
rankiškos pasaulėžiūros forma. 
Laisvai gyvenusi, laisvai tikėju
si, laisvai ir sąmoningai pasku
tinei kūno kelionei pasirinkusi 
Deive Ugnį "aukuro žiedais" 
(Jurgio Baltrušaičio metafora), 
kylančią iš senųjų lietuvių rau
dų, giesmių, dainų...

... Prie Marijos urnos ant 
šventovės grindų suklupę jau
nuoliai gramdė ištirpusį vašką 
ir dėjo jį į vazą. Tai buvo lyg 
pačios Marijos Gimbutienės 
archeologija... Staiga nusileido 
balandė, apėjo urną, žvakeles, 
iš lėto, neskubėdama, tarsi 
apžiūrinėdama... Rodos, balan
džiai taip nesielgia - kažkas 
ypatinga buvo toje paukštėje...

Pro šventovės vitražus įspin
do saulė ir netikėtu rakursu 
apšvietė Vytauto Ciplijausko 
nutapytą Marijos portretą. Ryš
kiausias Moters Paukštės įspū
dis. Graži galva, ryški, kiek len
kta nosis. Tarsi prailginta pečių 
linija, pavargusios rankos lyg 
nuleisti sparnai. Paviršiuje pra
sišviečia tai, kas yra gelmėje. 
Menininkas įžvelgia gilumos 
bruožus ir juos perkelia į išorę. 
Moteris Paukštė skvarbiom to- 
liaregėm akim, tolimų ir aukštų 
skrydžių nuvargintais sparnais.

Lietuvių liaudies mene paukš
čio simbolika labai išplėtota, 
įvairi. Paukščio ženklas - nuoro
da į mitologinį podirvį, seniau
sių vaizdinių, tikėjimų, nuo
jautų ir įjautų erdvę. Marija 
Gimbutienė taip formulavo: 
"Paukščiai buvo dinamiškieji 
dangaus ir žemės tarpininkai, 
jungią dievybę su žmonija. Ir 
paslaptingas jų gebėjimas sk
raidyti padangėse, ir įprotis nu
tūpti ant augalų, ir jų nepa
prastas, keistai žmogaus jaus
mus veikiantis čiulbėjimas ro
dė, kad paukščiuose gyvena 
persikūnijusios mirusiųjų sie
los, t. y. gyvybės jėgos". Tikėta, 
kad gegutė, balandis, lakštin
gala, volungė, kregždė, sakalas 
ir pelėda įkūnija sielas ar turi 
pranašiškų galių.

Žmogus gyvena reiškian- 
čiame pasaulyje ir pats gali būti 
reiškiantis. Kur yra reikšmė, ten 
yra ir reikšmės istorija, ten yra 
ir pradžios įžvalgos galimybė. 
Tik tas, kas pastebi reikšmes

paviršiuje, gali leistis ir į gelmes. 
Yra ypatingas ryšys tarp lietuvių 
liaudies meno simbolikos ir ar
cheologinių senųjų indoeuro
piečių kultūros klodų. Ženklas, 
pamatytas paviršiuje, kvietė eiti 
gilyn. Šį kvietimą Marija Gimbu
tienė yra jutusi labai stipriu pri
gimties intensyvumu. Prigimties 
intensyvumas pasirodo sugebė
jimu matyti ženklus arba ženk
linti tai, kas savaime nėra ženk- 
liška. Marija yra daug ką paženk
linusi, įžvelgdama ar patirdama. 
Labai jauna ji išgyveno archajinės 
lietuvių kultūros įspūdį, jos pir
minį sinkretizmą. Seną dzūkę, 
pjaunančią avižas ir dainuo
jančią, ji išvydo ir kartu pajuto 
kaip senosios kultūros promotę. 
Pirmą kartą ir jau visam gyveni
mui ji sukluso prie matricentri- 
nio senosios Europos kultūros 
provaizdžio. Paprastame, įpras
tame avižų pjovimo epizode 
Marija pajuto ženklą. Ženklą, 
kuris buvo siunčiamas jai. Jai 
skirtas: suprask, kad išgyveni aki
mirką, kai tau pasirodo prigim
tos kultūros šaknys (žemė, jos 
darbai) ir jų išaugintas, sukrautas 
žiedas - daina, jos simbolika. 
"Man užteko tos vienos akimir
kos..." - toks buvo Marijos at
sakymas. Tai proveržis, staigus, 
netikėtas būties pasirodymas.

Proveržį, kaip ypatingą pa
tyrimą, praregėjimą, patiria me
nininkai, poetai. Bet dvasinė 
energija iš esmės yra viena, ta 
pati. Ta pati mokslui, kūrybai, 
meilei. Ta pati didžiajai kūrybi
nei vaizduotei, kurią būtų gali
ma vadinti vienu iš Marijos Gim
butienės metodų. Metodu, lau
žančiu schemas, mąstymo ste
reotipus. Vaizduotė yra dvasios 
energijos augintinė. Vaizduotė 
nutiesia tiltus, kurių nėra arba 
nebėra tikrovėje. Marijos tiltai 
pasakiški ir tvirti, atlaikantys 
didelių jos minties konstrukcijų 
svorį. Tiesioginį istorijos ir prois- 
torės sąlytį ji regėjo stogastulpio, 
kryžiaus siluetuose ir raižiniuose, 
kraičio skrynių tapyboje, margu
čių raštuose. Esminė Marijos nu
ostata, žvelgiant į liaudies me
ną: "liaudies menas - tai ne vien 
tik raštai, išraiškingumas, spalva, 
tai simboliuose gyvenantis praė
jusių amžių palikimas. Liaudies 
meno simboliai gali būti paly
ginti su kitais senovinės kūrybos 
ženklais, išreiškiančiais tas sąvo
kas, kurios siekia laikus, kai dar 
nemokėta rašyti. Simboliai yra 
praėjusių amžių palikimas, siūlas 
vedantis gilyn. Toks pat siūlas 
yra archajiniai lietuvių kalbos 
elementai. Marija Gimbutienė la
bai anksti pajuto, kad jos gimtoji 
kultūra dar gali liudyti proistorę. 
Gyvenimo kaitriajai liepsnai jau

blėstant, bet ryškiai šviečiant gar
bės, šlovės, pripažinimo saulei, 
Marija Gimbutienė pasakys: to
dėl, kad užaugau Lietuvoj... Du 
paskutiniai dideli Lietuvos mito 
kūrėjai pasaulyje - Algirdas Jūlius 
Greimas ir Marija Gimbutienė...

Archeologiją Marija Gimbu
tienė suvokė kaip daugelio moks
lo šakų lydinį. Ir kurdama ar- 
cheomitologiją ji stengėsi pabėg
ti nuo stereotipų.Viename inter
viu taip kalbėjo: "Gal dėl to aš ir 
dabar mušuosi į priešistorinės 
religijos tyrinėjimą: tam, kad 
pabėgčiau nuo sterilizuojančių 
kultūrinių reiškinių. Tam, kad 
pajusčiau žemuogių skonį. Tik 
poezija, sakė man Faustas Kirša, 
turi žemuogių skonį. Taip, šian
dieninė archeologija toli nuo poe
zijos. Bet žemuogių skonio yra 
kiekvienoje mokslo šakoje. Jo yra 
tada, kada mokslininkas kartu yra 
ir poetas (arba ragius, tas, kuris 
regi)". Tas, kuris regi, pirmiausia 
ir yra Regintysis. Arba - Reginčio
ji. Tik paskui - poetas, moks
lininkas. Arba vienas ir kitas kar
tu. Principo klausimas - ar sutin
kame, kad tai gali, gal ir turi būti 
kartu. Kad skirtingos žmogaus 
dvasios galios turi būti jungia
mos, vienijamos. Marija Gimbu
tienė yra būtent tokia, įvairias 
dvasines žmogaus galias jungianti 
kūrėja, savo pačios atrasto pa
saulio žvalgė.

Išgyvenome didžiausią tautos 
adoraciją. Šiandien daug ką turi
me kritiškai įvertinti ir pervertin
ti. Įvairiais požiūriais besivieni
jančios Europos akivaizdoje ne 
kartą jaučiamės ir suglumę, ir 
patys savim nepasitikintys: ar iš 
tiesų tauta yra vienintelis žmo
gaus dvasios namų stogas, ar iš 
tiesų motinos kalba yra vienin
telė tikra sielos kalba? Anglų kal
ba išleistoje studijoje apie seno
vinę lietuvių liaudies meno sim
boliką Marija Gimbutienė citavo 
senąsias, mitologinę potekstę 
turinčias lietuvių dainas:

Ant motulės kapo
Žolelė nedygo, 
Žolelė nedygo, 
Jokis žolynėlis. 
O tiktai išdygo

Žalioji liepelė
Devyniom šakelėm, 
Buini viršūnėlė.

Ji tarsi sakė pasauliui: ir ši 
senovinė lietuvių liaudies daina 
yra Europos, kartu ir pasaulio 
kultūros dalis. Ir ji negali būti 
apeita. Kaip "Santaros - Šviesos" 
sambūrio dalyvei, Marijai Gim
butienei gali būti taikomi Vytau
to Kavolio žodžiai, pasakyti apie 
Algimantą Mackų: nieko lietu
viško neatsisakydama, ji neiš
davė nieko žmogiško. Prie už
dengto Mackaus karsto Marija 
Gimbutienė ištarė: "mes priva
lome reikalauti iš savęs daugiau 
negu vien išlaikyti lietuvybės 
pelenų urną savo vaikams". Rei
kalauti pirmiausia iš savęs. Iš 
savųjų - ne iš pasaulio. Bet savo 
neapleisti, nei sekundei nesua
bejoti - esame iš savęs, iš savo 
kultūros, iš savo patirties, kuri 
kiekvieną akimirką gali atsiver
ti. Kaip atsivėrė šešiolikmetei 
Marijai - tarsi ištardama: aš esu. 
Prigimtoji kultūra davė Marijai 
didelį pirminį pasitikėjimą. Pri
gimtoji kultūra augina, bet 
neuždaro. Ji nepalieka pasau
lyje mūsų svetimų sau patiems. 
Marija, Marija Paukštė nuo 
didžių darbų pavargusiais spar
nais šiandien yra nepaprasta šių 
paprastų tiesų Liudytoja. Ji nuė
jo kelią nuo pirminio archajinės 
kultūros potyrio -judesio ir dai
nos ritmo - iki universitetinių 
kursų Kalifornijoje apie baltų 
mitologiją bei baltų kultūrą ir 
iki didžiųjų knygų apie baltus ir 
senąją Europą, iki nežinotos ci
vilizacijos atradimo.

Taip, vienos akimirkos jai 
užteko visam gyvenimui. Gal
būt kas nors, atsistojęs ant savo 
gyvenimo slenksčio, sutiks Mari
ją Gimbutienę, stebuklingą Mo
terį - Paukštę, iškylančią iš kny
gų, rankraščių, laiškų, idėjų, ir 
gyvenimo saulėlydyje, nuleidęs 
pavargusius sparnus, ištars: 
"Mari užteko tos vienos akimir
kos..."

Ir taip atsiveria arterijos nau
jam kraujui įleisti...

Dr. Viktorija Daujotytė

Rumšiškių liaudies buities muziejus. V. Kapočiaus nuotr.

Fotomenininko A. Kezio paroda 
Vilniuje ir Lemonte

Prieš pat Naujus Metus iš Lie- Algimantas Kezys, gyvenantis 
tuvos grįžo fotomenininkas Chicagos pašonėje esančiame

A. Kezio paroda Vilniaus "Vartų" galerijoje. A. Kezys 
(viduryje) su dailininkais. V. Kapočiaus nuotr.

Stickney miestelyje. Čia jis įsi
rengęs savo "Galeriją", kurioje 
priglaudžia ne tik meno turtus, 
bet ir dažnai rengia susibūrimus 
mūsų tautiečiams.

Šis "nenuorama" papasakojo 
apie savo jau antrąją 1995 m. 
viešnagę Lietuvoje, taip pat apie 
ten surengtą fotoparodą, atidary
tą 1995 m. gruodžio 12 d. Čia 
buvo išstatyta daugiau nei pus
šimtis jo fotografijų, padarytų 
1995 m. pavasarį, kuomet jis 
buvo nuvykęs su savo ankstesnė
mis parodomis į tėvynę. Naujoji 
paroda buvo pavadinta dvįęm 
vardais: "Grįžtančiųjų paukščių 
preliudijos" ir "Lietuva: bevardės 
impresijos". Abu vardai kažkuo 
panašūs ir atitinka darbų pobūdį. 
Parodos Lietuvoje proga Chicągo- 
je buvo išleistas stambus katalo
gas su 84-iomis nuotraukomis ir 
Arvydo Reneckio įžanginiu žo
džiu.

A. Kezys pasakojo, kad jo paro
da Vilniuje susilaukė didelio susi
domėjimo: daug žmonių atėjo į 
parodos atidarymą, laikraščiai,

žurnalai daug rašė prieš parodą 
ir po jos. Vienu žodžiu - pasi
sekimas didžiulis. Jis parsivežė 
nemaža iškarpų iš spaudos su 
puikiais atsiliepimais apie chi- 
cagietį menininką. Parsivežė ir 
nuotraukų iš parodos atidary
mo bei kitų suvenyrų.

Savo neilgos viešnagės tėvy
nėje metu jis susitiko su būriu 
fotomenininkų bei kitų kultūros 
veikėjų, aptarė savo Lietuvoje 
leidžiamų knygų planus. Gaila, 
kad vienas leidinys apie A. Ke
zio kūrybą, apimlus retrospek
tyvinis albumas, buvo blogai 
įrištas (tiksliau pasakius - tik 
suklijuotas) ir jį teko palikti 
Vilniuje, nes neįmanoma pla
tinti tokios kokybės knygos. Ne
žinia, kokia ateitis laukia šio 
leidinio, kurio pataisyti jau neį
manoma - reikėtų spausdinti iš 
naujo.

Grįžusio A. Kezio laukė nema
ža darbų. Tai Naujųjų Metų su
tikimo pobūvis jo "Galerijoje", 
ir - paroda Lemonte.

Ed. Šulaitis

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.), VVoodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laido
tuves. Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296-2244.

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

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

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

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA - Silver Bell Baking Co. Lietuviška 
ir europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei 
pokyliams tortai. Dalia Radžiūnas, sav. - 43-04 Junction Blvd., 
Corona, Queens, NY 11368. Tel. 779-5156.

LAISVĖS ŽIBURIO radijas girdimas sekmadieniais 9 vai. ryto iš 
KDM stoties 1380 AM. Romas Kezys, 217-25 54th Avė., Bayside, NY 
11364. Tel. 718 229-9134 arba 718 428-4552. Fax 718 423-3979.

Lietuvos Krikščionišką DEMOKRATIJĄ
ir jos spaudą paremkime dabar: 

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

per
Pope Leo XHI Literary Fund, Ine. 
9050 Troy Avenue 
Evergreen Park, IL, 60642
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PRISTATOMI Į VISAS KAPINES 
NEVV YORK, NEVV JERSEY 

IR CONNECTICUT VALSTIJOSE. 
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VYTIS 
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AUTOBUSAI
NUOMOJAMOS MAŠINOS 
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JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMĄ 
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Kovos talkoje

Tik atsitiktinai Vasario 16-oji yra visai arti šv. Kazimiero dienos. 
Galima tai laikyti ir reikšmingu dalyku. Dar neatslūgus patri
otinėms nuotaikoms, sukeltoms tautinės šventės, mūsų mintys 
kreipiamos į vienintelį mūsų tautos šventąjį. Tuo būdu patriotiniai 
ir religiniai jausmai susiveja, kaip yra susipynusios tauta su religija.

Nerasime nei žemės paviršiuje, nei istorijoje tautos be tikėjimo. 
"Tautų šaknys, - pastebi prof. A. Maceina, - keroja ne tiktai prigim
tyje ar kultūroje, bet jos eina iki antgamtinės srities ir ten suranda 
tikrąją savo prasmę ir atbaigimą".

Kai ir Vasario 16-osios minėjimus atbaigiame šv. Kazimiero 
dienos maldomis, mes dar labiau įprasminame savo pastangas už 
tautos gerovę. Tiktai savo laisvėje tauta gali tvirčiau jungtis su 
Dievu. "Kas praranda tėvynę, to religinis gyvenimas yra tykomas 
pavojaus" (J. Broegger). Dėl to yra šventas dalykas už savo tėvynės 
laisvę kovoti ir melstis.

Šv. Kazimieras lietuvių liaudies pasakojimuose vaizduojamas kaip 
kovotojas su rusų invazija į Lietuvą. Dažniausiai minimas jo ste
buklas prie Dauguvos, kur buvo susitelkusi didelė Maskvos kariuo
menė imti Polocko miesto. Šventasis Karalaitis pasirodęs ant balto 
žirgo ir padrąsinęs lietuvius kovai. Tas nepaprastas šv. Kazimiero 
apsireiškimas buvo ištirtas ir pripažintas autentišku.

Jis mums primena šv. Joaną d'Arc, Orleano mergelę, kuri už savo 
tėvynę, Prancūziją, kovojo dar gyva būdama. Tokie šventieji rodo, 
kad katalikų Bažnyčia patriotizmą laiko dorybe, nes patriotizmas, 
anot domininkono M. de Munnynck, "savo atramą ir pateisinimą 
randa Dievo valioje".

Patriotizmas yra meilė, kuri prasideda meile savo tėvų, brolių ir 
seserų, toliau apima visus savo tautos žmones, savo kraštą ir savo 
valstybę, ir pereina į visų žmonių meilę. Kas čia įsiterpia su savo 
neapykanta ir kerštu, kas savo godumu daro kitam skriaudą, daro 
pikta. Kova su tuo piktu yra pateisinama, teisinga ir šventa. Tokioje 
kovoje matome ir šv. Kazimierą su savo stebuklu prie Dauguvos.

Kiekvienas šventasis savo garbe toli peržengia savo tautos ribas, 
bet artimiausias jis vis dėlto lieka savai tautai. "Iš Tautos kilę 
šventieji yra jai daug artimesni ir daug suprantamesni negu sveti
mieji, - rašo A. Maceina. - Tautiniai šventieji taip pat geriau, negu 
kiti, parodo savo tautai, kurio būdu ji gali siekti šventumo, ne
prarasdama savo prigimties ypatybių. Todėl jaunos kartos skatini
mas garbinti savus šventuosius gali būti geras kelias ne tik į religinį 
tautiškumą, bet ir į šventumą". O šis siekimas tautai yra tiek pat 
reikšmingas, kaip ir laisvė ar kultūrinė jos pažanga.

Laisvė ir kultūra tėra atramos religiniam tautos gyvenimui. "Kiek
viena tauta, - kaip kitados yra rašęs rusų filosofas VI. Solovjovas, - 
turi ne tik prigimtą skirtingumą, ir ne tik kultūrinį pašaukimą, bet 
ir religinį uždavinį". Juo daugiau tauta turi šventų žmonių, juo 
labiau ji tą uždavinį vykdo.

Dievo akivaizdoje žmogus tėra tiek vertas, kiek jis stengiasi būti 
šventas, kai tam siekimui palenkia ir panaudoja visa, ką jo tikėjimas 
ir žinojimas gali pasiekti. Šiam tikslui pasiekti gali daug pasitarnau
ti ir mūsų laikų technika, kada ji palenkiama moraliniam bei 
religiniam žmogaus tobulumui skatinti.

Pradedame skelbti "DARBININKO" 80-ties metų sukaktuvinio 
novelės ir religinio straipsnio konkurso, įvykusio 1995 m., laureatų 
darbus. Šiuokart spausdiname pirmąją premiją laimėjusią rašytojos 
Aurelijos Balašaitienės novelę "Marių dovana, arba nepasiųstas 
laiškas".

Vaidilutė

Marių dovana, arba nepasiųstas laiškas
Brangus dar artimai nepažįstamas, bet labai mylimas dėde 

Vytautai!
Pagaliau po daugelio metų tylos ir nežinojimo laisvę atgavusios 

Lietuvos spaudos pagalba susiradome - Jūs ir aš, Jūsų mirusio brolio 
Algirdo Kaupo dukra Rūta, jau senokai ištekėjusi, su savo brangiu 
vyru Rimantu auginanti sūnų Algį ir dukrą Jolantą. Vis dar labai 
pasigendu savo prieš eilę metų staiga mirusio tėvelio, tad džiaugiuosi, 
kad Lietuvoje tebėra gyvi mano artimi giminaičiai. Jūs apie tėvelio 
mirtį žinote iš mano ankstyvesnių laiškų ir, kiek suprantu, girdėjote 
iš Lietuvoje apsilankiusių Amerikos lietuvių. Dabar jaučiu nenugal
imą norą su jumis, mielas Dėde, pasidalyti savo ir tėvelio Jums 
nežinoma gyvenimo istorija, kad, susitikus Lietuvoje, aš Jums 
nebūčiau svetima ir kad jūs žinotumėte, kaip bėgo metai Ameriko
je, tame nuostabios laisvės krašte, išgyvenant Lietuvos vergijos ir 
savų praradimų tragediją.

1990 metų kovo mėnesį Lietuvai atgavus nepriklausomybę ir 
praėjus pirmajai džiaugsmo euforijai, mano šeima pradėjo inten
syviai rūpintis savo lietuviškomis šaknimis, nes žinojo, kad toje 
žavioje gintaro žemėje yra ne tik mūsų šaknys, bet ir giminės, kaip 
tuo jau dabar įsitikinome. Taigi nepaprastai nudžiugome jums 
atsiliepus į mūsų paieškas Lietuvos laikraštyje ir tuoj pradėjome 
susirašinėti. Nežinau, kaip reagavo Jūsų šeima, bet šiapus Atlanto 
Jūsų laiškai iššaukė džiaugsmo ašaras. Gaila, kad mūsų bendravimas 
iki šiol ribojasi laiškais, tad noriu Jums pranešti, kad šių metų 
vasaros atostogas visa mano šeima planuoja praleisti Lietuvoje, 
pasisvečiuoti pas Jus ir, kas svarbiausia, pamatyti tą nuostabią, tiek 
daug iškentėjusią šalį, kurią mano tėvelis taip giliai mylėjo ir tą 
meilę perdavė man, o mudu su Rimantu ją stengiamės perduoti ir 
mūsų vaikams. Trokštu aplankyti mamytės kapą, prie jo pasimelsti,

Lietuva James Baker atsiminimuose
Zenonas Prūsas

Pastaruoju metu keletas 
įtakingesnių jų prezidento Bush 
administracijos pareigūnų išlei
do savo atsiminimus. Tarp jų 
viceprezidentas Dan Quayle, 
spaudos sekretorius Marlin Fitz- 
water, valstybės saugos patarė
jas Colin Powell ir valstybės 
sekretorius James Baker. Atsi
minimuose visi mini Lietuvą ir 
kitus Baltijos kraštus. Daugiau
siai apie tai rašo James Baker, 
labai artimas prezidento Bush 
draugas ir pagrindinis užsienio 
politikos formuotojas bei vyk
dytojas. Knygos pavadinimas: 
"The Politics of Diplomacy - 
Revolution, War & Peace 1989 
- 1992", G. P. Putnam & Sons, 
New York, 1995. Savo 672 pus
lapių knygoje net 33 pusla
piuose mini Baltijos kraštus, 
ypač Lietuvą. Kadangi aprašo
masis laikotarpis turėjo istorinės 
reikšmės Lietuvai, gal vertėtų 
peržvelgti, kaip į tai žiūrėjo pa
grindinis JAV užsienio politi
kos architektas Bakeris ir kokia 
buvo galvosena Sovietų Sąjun
gos vadų, ypač Gorbačiovo ir jo 
gero draugo užsienio reikalų 
ministerio Ševarnadzės. Tai ne
bus knygos kritika ar recenzija, 
tik trumpa apžvalga tų knygos 
vietų, kur Lietuva yra dėmesio 
centre. Šiose knygos vietose 
dominuoja Baker santykiai su 
Ševarnadze. Bush retai minimas, 
todėl susidaro įspūdis, kad Lie
tuvos ir kitų Baltijos kraštų prob
lemos buvo Bakerio "kūdikis" ir 
kad pats Bush į tai mažai tesi
kišo.

Pirmasis pokalbis su Ševar
nadze šiuo klausimu vyko Bake
rio ūkyje, Wyoming valstijoje, 
1989 metų rugsėjo 21 d. Baker 
su Ševarnadze buvo jau susi
draugavę per ankstesnius susi
tikimus, taigi, vienas su kitu 
galėję kalbėti atvirai. Neforma
liose diskusijose daugiausia bu
vo kalbėta apie Sovietų tautybes 
ir ypač apie Baltijos kraštus. 
Baker priminęs, kad Amerika tu
rinti problemą dėl Baltijos kraš
tų: per 40 metų JAV nėra pri
pažinusi šių kraštų įjungimo į 
Sovietų Sąjungą. Šie kraštai prieš 
tai yra buvę nepriklausomais. 
Jiems tebesąs labai didelis Ame
rikos visuomenės sentimentas, 
kurio prezidentas Bush negalėtų 
ir nenorėtų pakeisti. Todėl

Amerika netoleruotų, jei prieš 
šiuos kraštus būtų panaudota jė
ga. Ševarnadze pasakęs, kad jė
gos panaudojimas sugriautų pere- 
stroiką, todėl apie tai nesą verta 
kalbėti. Baker tada paklausęs: o 
kaip būtų, jei baltai norėtų at
siskirti referendumo keliu? Taip 
pat, ar jis nematąs skirtumo tarp 
Baltijos kraštų ir kitų respublikų, 
kurios niekuomet nėra buvusios 
nepriklausomomis? Ševarnadze 
atsakęs, kad dabartinėje Sovietų 
konstitucijoje nesą referendumo 
kelio; be to, baltai nenorėtų pa
likti Sovietų Sąjungos, nes vieni 
neišsilaikytų ekonomiškai. Tai 
būtų ekonominė savižudybė! Nie
kas nenorės jiems duoti ekono
minės pagalbos. Nėra aišku, ar 
Baker sutiko su tokia Ševarnadzės 
galvosena, ar ne. Bent jis nepam
inėjo, kad gal Amerika galėtų 
baltams padėti.

Kai Lietuva paskelbusi neprik
lausomybės atstatymą 1990 metų 
kovo 11 d. ir kai Sovietų lėktuvai 
pradėję skraidyti virš Vilniaus, 
Baker vėl griežtai priminęs Še- 
varnadzei, kad Baltijos kraštai 
esąs specialus atvejis ne tik dėl jų 
teisinės padėties, bet ir dėl stip
rios amerikiečių ir Amerikos kon
greso jiems teikiamos paramos. 
Amerikiečiams lietuviai atrodą 
kaip mažiukai, užpulti "bully", 
kuris dabar norįs lieti jų kraują. 
Ševarnadze užtikrinęs, kad jėga 
nebus panaudota. Kremlius išna
grinėjęs situaciją ir nutaręs, kad 
Lietuva atsiskyrusi viena ilgai 
neišsilaikytų: per daug esanti 
ekonomiškai priklausoma nuo 
Sovietų Sąjungos. Jų visi fabrikai 
ir geležinkeliai negalėtų veikti. 
Esąs reikalingas protingas dialo
gas įrodyti lietuviams, kad at
siskyrimas yra nesąmonė. Baker 
tada dar priminęs, kad Sovietų 
Sąjungai esąs labai reikalingas 
įstatymas, nustatantis respublikų 
atsiskyrimo nuo Sovietų Sąjun
gos eigą. Ševarnadze sutikęs su 
tuo pasiūlymu ir sakęs, kad tai 
jau esą daroma.

Už keleto dienų, kai Sovietai ir 
toliau naudoję jėgą, prezidentas 
Bush pasiuntęs protesto notą 
Gorbačiovui. Vėliau Baker pra
leidęs 3,5 valandos su Ševar
nadze, diskutuodamas Lietuvos 
problemą, bet nieko nenutarę. 
Atrodė, kad Ševarnadzės rankos 
jau buvo surištos. Baker prim

padėti gėlių, uždegti žvakelę. Mudu su Rimantu svarstome ga
limybes tėvelio karstą perkelti į Lietuvą ir perlaidoti šalia mamytės. 
Ta pačia proga pažymėsiu, kad ir Rimanto šeima susirado vieną 
savo tolimą giminaitį Lietuvoje, bet kiti žuvo Sibire...

Malonu buvo patirti, kad Jums pavyko atgauti malūną bei ūkį ir 
kad Jūsų sūnus ir dukra, baigę aukštuosius mokslus, sukūrė šeimas 
ir turi geras tarnybas Vilniuje. Džiugu, kad nesiskundžiate pajamų 
stoka ir kad Jums nieko nestinga, bet jau dabar planuojame 
lauktuves, lietuviškai tariant "zuikio pyragą"... Prieš kurį laiką mes 
jums pasiuntėme dovanėlę doleriais - gal jie pravers, Jums pagaliau 
išsiruošiant ir mus Amerikoje aplankyti.

Negaliu sulaukti tos valandos, kai susipažinsiu su savo pussesere 
ir pusbroliu ir su jų šeimomis. Iš Jūsų laiškų taip pat sprendžiu, kiek 
daug džiaugsmo Jums suteikia Jūsų anūkėliai, atvykę vasaros 
atostogų metu. Įsivaizduoju, kaip miesto vaikams smagu bėgioti po 
žaliuojančias žydinčias pievas, vaikyti avinėlius, gaudyti drugius, 
skinti vaisius, rinkti uogas, ieškoti grybų. Stebitės, kad aš tiek daug 
žinau apie Lietuvos kaimo idiliją? Nesistebėkite! Man tėvelis savo 
pasakojimais nutapė ištisą Lietuvos gyvenimo panoramą, nuo 
modemiškų miestų su geležinkeliais, telefonu, telegrafu, radijo 
stotimis, universitetu, baletu, opera, sporto stadionais iki kaimo su 
rūtų darželiais, baltomis tvorelėmis, žaliomis ganyklomis su karvių 
kaimenėmis ir bliaunančiais veršiukais, su naktigonės nuotykiais, 
pasivažinėjimais rogėmis su skambalais, Kūčių nakties kelionėmis 
į Rarotus... Graudu, kad, palikusi savo tėvynę dar kūdikiu būdama, 
jos negaliu prisiminti...

Iš Jūsų laiškų taip pat supratau, kad Jūs labai jaudinatės dėl mano 
brolio Ginto likimo, kai jis prieš eilę metų dingo be žinios, kaip 
akmenėlis vandeny, augęs ir brendęs Jūsų globoje, beveik kaip 
tikras Jūsų sūnus. Taip iš Jūsų laiškų patyriau, kad jis tarnavo 
sovietiniame karo laivyne. Beveik sunku patikėti, kad jam pavyko 
išvengti Sibiro ar persekiojimų ir siekti šiokios tokios karjeros, nes 
jo tėvas gyveno "kapitalistiniame" krašte. Taigi nutariau Jums 
parašyti ilgą istoriją, iš kurios jums viskas paaiškės, bet nenoriu 
užbėgti įvykiams už akių, ir pradėsiu nuo pat pradžios. Žinau, kad 
jūs stebėsitės, nes mano kai kurie suminėti įvykiai vyko tada, kai 
aš dar buvau kūdikis ar visai maža mergaitė. Iš kur aš tą žinau,vėliau 
paaiškės...

Kadangi iki šiol apsikeitėm tik trumpais laiškais, tai Jums dar ir 

Amerikos lietuvių laiškų ir tele
gramų nebuvo veltui?

Baker taip pat aprašo savo 
dilemą dėl 1991 metų sausio 13 
dienos "kruvinojo sekmadienio"

inęs, kad Amerikos senatas 93 
prieš 0 balsais pasmerkęs Sovie
tų veiksmus ir užbaigęs: jis ne
žinąs, kaip ilgai Amerika galės 
toleruoti jėgos naudojimą, ne
bent mes surastume procesą, ku
ris duotų galimybę Lietuvos at
siskyrimui. Ševarnadze sakęs, 
kad jis nežinąs ką toliau daryti:

įvykių Vilniuje. Kaip reaguoti? 
Jei tik Sovietams "suduosi per 
riešą", nuvils Amerikos draugus 
Baltijos kraštuose, o kritikai kon
grese apkaltins administraciją, 
kad ji žiūrinti į kitą pusę ir tik 
susirūpinusi, kaip išlaikyti Sovie
tus Gulfo karo koalicijoje. Iš ki
tos pusės: ką daryti, kad nepak

Pilies gatvė Vilniuje. V. Kapočiaus nuotr.
Gorbačiovas asmeniškai kvietęs 
prezidentą Landsbergį atvykti į 
Kremlių, bet šis neatvykęs. Gi 
Gorbačiovui netiktų vykti į Lie
tuvą. Tada Baker paklausęs: jei 
Landsbergis atvyktų į Maskvą ir 
sutiktų su laikinu nepriklauso
mybės suspendavimu - ne anu
liavimu, ar to užtektų pradėti 
dialogui? Ševarnadze ilgokai pa
galvojęs ir pasakęs, kad tai yra 
klausimas, kurį turi nuspręsti 
"kolektyvinė vadovybė", bet jis 
asmeniškai manąs, kad tai būtų 
labai pozityvus žingsnis. Kai po 
savaitės Gorbačiovas pradėjo 
ekonominę blokadą, Baker, su 
Maskvos sutikimu, paprašęs sen
atoriaus Lugar būti tarpininku. 
Baker prašęs pagalbos Europos 
sąjungininkų, kad jie stipriau 
pasisakytų dėl Maskvos ekono
minio spaudimo Lietuvai, bet 
nesėkmingai. Belikę veikti vien
iems; Bush pranešęs Gor
bačiovui, kad Amerika sulaiko 
JAV - Sovietų prekybos sutarties 
pasirašymą. Senatas parėmęs pre
zidentą, nubalsuodamas (73:24) 
sulaikyti JAV prekybos lengva
tas Sovietų Sąjungai, iki jie 
išspręs ginčą su Lietuva ir nu
trauks ekonominę blokadą. Ga
lutinis rezultatas - Lietuva laiki
nai suspendavo nepriklausomy
bę, o Sovietų Sąjunga nutraukė 
ekonominę blokadą. Atrodo, kad 
šiame epizode buvo aktyvus

enkus didelėje bėdoje esančiam 
Gorbačiovui? Reikėję balansuo
ti. Pats Baker padaręs oficialų ir 
piktą demaršą Sovietų Sąjungos 
ambasadai. Prezidentas Bush 
išleidęs stiprų pareiškimą. Baker 
galvoja, kad jis gerai įvykdęs savo 
misijas: sulaikęs tolimesnį jėgos 
naudojimą Lietuvoje ir išlaikęs 
Sovietus sąjungininkais Gulfo 
kare.

Tolimesniuose įvykiuose Baker 
buvo tik stebėtoju. Sugriuvo So
vietų Sąjunga. Nepriklausomybes 
gavo ne tik Lietuva, bet ir dar 13 
naujų valstybių, nors Amerika ir 
nesiskubino jų pripažinti. Pa
galiau Bush pripažino nepriklau
somybes ne tik Lietuvai, bet ir 
Latvijai bei Estijai, ir nutarė vi
soms trims duoti šiokią tokią 
ekonominę pagalbą. Baker 1991 
metų rugsėjo 12 dieną aplankė 
Taliną, Rygą ir Vilnių, norėdamas 
išsiaiškinti, kaip tą ekonominę 
pagalbą reikėtų administruoti. 
Geriausią jam įspūdį padarę es
tai, kaip turį aiškiausius planus 1 
perėjimui į rinkos ekonomiką. 
Jis susižavėjęs ir latviais. Gi Lie
tuvoje, jo nuomone, Landsber
gis ir Vagnorius tik kalbėję apie 
ekonomines reformas, bet neat
radę, kad jie buvo pasiruošę ką 
nors daryti.

Iškilusi ir Rusijos kariuomenės 
pasitraukimo problema. Rusija 
pripažinusi Baltijos kraštų ne- 

(nukelta į 4 psl.) 

stinga informacijos ne vien apie mūsų gyvenimą Amerikoje, bet ir 
apie liūdną pabėgėlių kelionę ir karo audrų išardytos šeimos pa
likuonių atsiradimą šitoje nuostabioje laisvės šalyje. Tai nėra pa
prasta kelionės istorija, bet sukrečiančių nuotykių ir pergyvenimų 
mišinys, tėvynę praradusių lietuvių Odisėja.

Jūs juk žinote, kad 1944 metų vasarą, kai aš buvau dar vienerių 
metukų nesulaukęs kūdikis, tėveliai pasiryžo sprukti į Vakarus, kad 
išvengtų bolševikinio teroro. Susidėję būtiniausius daiktus ir šiek 
tiek maisto, suėmę mane, mažytę, tempdami broliuką už rankyčių, 
įsėdo į paskutinį traukinį, kuriuo pabėgėliai stengėsi pasiekti Vokie
tiją ir vėliau, kadangi ir ten ne pyragai laukė, prasiveržti į sauges
nius Vakarus. Deja, keliaujant pabėgėlių traukiniu Vokietijos link, 
traukinį sustabdė vokiečių kariškos komandos ir tėvelį kartu su 
daugeliu kitų pajėgių ir jaunų vyrų vokiečiai pagavo neva tai apkasų 
kasti, juos prievarta ištempė iš traukinio su pažadu vėliau padėti 
susirasti atskirtas šeimas. Tai buvo tušti pažadai ir sąmoningas 
melas. Taip tėvelis liko atskirtas nuo mamytės, nuo broliuko ir 
manęs, o traukinys su savo liūdna našta pajudėjo toliau. Mamytė 
raudojo, graudinosi ir jai vienai buvo labai sunku su dviem mažais 
vaikučiais tęsti be tėvelio kelionę į nežinią. Turbūt Apvaizdos 
rankos dėka viena pagyvenusi, labai draugiška ir maloni pora, giliai 
užjausdama mano be globos likusią mamytę, jai visais būdais 
stengėsi padėti. Vieną naktį traukiniui netoli Vokietijos pasienio 
laikinai sustojus ir vokiečių palydovams pranešus, kad traukinys 
nepajudėsiąs iki aušros, mane ant rankų paėmę jiedu pasiryžo pas 
ūkininkus man gauti pieno. Deja, jie nespėjo grįžti, nes traukinys 
žymiai anksčiau ir netikėtai pajudėjo, tai aš su savo globėjais likau 
atskirta ne vien nuo tėvelio, bet ir nuo mamytės... Kas atsitiko su 
mamyte, mes ilgus metus nežinojome. Po beveik dvejų metų mano 
globėjai tėveliui nupasakojo, kokia ilga ir varginga buvo kelionė į 
Vokietijos gilumą, nes daugiau traukinių Vokietijos link nebebuvo, 
o frontas artėjo. Nešini manim, jiedu ėjo pėsti, o kartais koks 
geraširdis ūkininkas paveždavo, kol pagaliau atsidūrėme Vokietijos 
vidury, tolokai nuo franto. Tai buvo laimė nelaimėje, nes Apvaizdos 
ranka mane pagaliau suvedė su tėveliu, nors iš karto jo negalėjau 
pažinti, nes buvau dar labai maža ir jau pripratusi prie anų globėjų, 
tai jo glėbyje bučiuojama ir glamonėjama ilgokai verkiau, tiesdama 
rankeles į savo globėjus...

(tęsinys kitame numeryje)
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Naujas pilietybės įstatymas ir užsienio 
lietuvių jaunimas

□1995 metų gale Japonija ir 
JAV jau buvo susitarusios dėl 
karinių bazių. Tačiau pasikeitus 
Japonijos vyriausybei naujasis 
ministras pirmininkas R. Hashi- 
mot pareiškė, kad iškels Ameri
kos karinių bazių sumažinimo 
klausimą, kai prezidentas Clin
ton atvyks į Japoniją balandžio 
mėnesį. Šis klausimas susijęs su 
vietos gyventojais, nusiteikusiais 
prieš netinkamą JAV kareivių 
elgesį.

Japonijos agentūra pranešė, 
kad trys JAV kareiviai, kurie 
išžagino 12 metų mokinę, su
mokėjo jai ir jos šeimai $11,520.
□ Laikraščio "Neatkariga rita 

aviže" duomenimis, per pirmąją 
1995 metų pusę Latvijoje įvyk
dyta 730 teismo sprendimų 
iškeldinti iš buto šeimas, nemo
kančias mokesčių už butą ir už 
komunalines paslaugas. Tas pats 
laikraštis informuoja, kad lap
kričio mėnesį Latvijoje buvo 79,9 
tūkstančio bedarbių. Tai sudaro 
6,3% darbingų šalies gyventojų. 
Pašalpos buvo mokamos tik 35% 
žmonių, likusių be darbo. Latvi
jos rytiniuose rajonuose nedar
bas viršija 20%.
□ Airijoje įvykęs referendumas 

pasisakė už teisišką skyrybų 
pripažinimą pagal naują įsta
tymą. Išsiskyrusių porų pusės 
galės vėl susituokti, kas anksčiau 
buvo negalima. Su vedybų laisve 
atsirado ir spaudos cenzūros pa
naikinimas. Pirmasis šia laisve 
pasinaudojo amerikietiškas 
"Playboy".
□ 1995 m. gruodžio 25 d. Va

tikanas oficialiai įsijungė į pa
saulinį informacijos tinklą "In
ternet". Popiežiui teikiant palai
minimą Urbi et Orbi, kalėdinis 
Jono Pauliaus II sveikinimas bei 
linkėjimai įvairiomis pasaulio 
kalbomis buvo paskelbti per "In
ternetą". Šiemet "Internete" bus 
skelbiamos Šventojo Sosto ir 
atskirų Romos kurijos dikasteri- 
jų rubrikos vadinami "Home- 
page" ir "Subhomepage". Per 
telematinį ryšį bus galima susi
pažinti su Vatikano spaudos sa
lės, Vatican Information service, 
Vatikano dienraščio biuleteniais, 
naudotis Vatikano žinynu. Vė
liau numatoma skelbti ir po
piežiaus bei įvairių Romos kuri
jos dikasterijų dokumentus.
□ Seniausia pasaulio gyventoja 
prancūzė Jeanne Calment vasa
rio 21 dieną ne tik šventė 121- 
ąjį gimtadienį. Tą pačią dieną 
pasirodė kompaktinis diskas, 
kuriame ji įrašė juokingų pasa
kojimų apie savo gyvenimą. Už 
pinigus, gautus pardavus diskus, 
ji ketina pirkti autobusą Arlio 
senelių namams, kuriuose pati 
gyvena. Šiuo autobusu Calment 
draugai galės keliauti ir grožėtis 
Provanso vaizdais, išgarsintais 
tapytojo Vincento van Gogho. 
Calment iki šiol didžiuojasi, kad 
praėjusį šimtmetį ji turėjo progą 
susitikti su šiuo dailininku.
□ Vasario 4 d. Prancūzijos Bia- 
rico kurorto centre nugriaudėjo 
sprogimas, kuriuo metu vienas 
žmogus buvo lengvai sužeistas. 
Policijos teigimu, taip suveda 
sąskaitas nusikalstamos grupuo
tės. "Tai ne teroristinis išpuolis", 
- telefonu Reuter agentūrai teigė 
pareigūnas.
□ Varšuvoje vasario 6 d. prie 

Lenkijos vyriausybės rūmų mėgi
no susideginti Lodzės gyvento
jas, kurį Varšuvos policija iden
tifikuoja kaip Pawelą M. Jis 
nuvežtas ligoninę apdegusiomis 
kojomis, tačiau būklė nesunki.

Praėjusių metų spalio mėn. 
Lietuvos Seimas papildė Lietu
vos Pilietybės įstatymą siekiant 
aiškiau apibrėžti užsienio lietu
vių pilietybės statusą ir supa
prastinti pilietybės teisės įgyven
dinimo sąlygas. Daug apie šiuos 
pakeitimus rašyta išeivijos spau
doje, bet mažai apie tai, ką nau
jos taisyklės reiškia užsienio lie
tuvių jaunimui. Trumpai patei
kiame esminę informaciją šiuo 
klausimu. Žemiau nurodome, 
kur galima gauti išsamesnę in
formaciją.

Kiek iš tikrųjų pasikeitė pilie
tybės įsigijimo sąlygos jauniems 
išeiviams? Jei negimėme Lietu
voje, ar dar turime teisę į Lietu
vos pilietybę? Kaip reikia šią teisę 
įgyvendinti?

Lietuvos pilietybės teisė išsau
gota, kaip ir anksčiau, visiems, 
kas ją prieš 1940 m. turėjo, bei 
jų vaikams ir vaikaičiams. Svar
bu tai, kad nauji papildymai 
parėmė senojo įstatymo išlygą, 
kad buvę Lietuvos piliečiai 
užsienyje ir jų vaikai ccnepriva- 
lo atsisakyti» savo gyvenamo
sios šalies pilietybės norint kar
tu turėti Lietuvos pilietybę. Ši 
išlyga svarbi, nes Lietuvos Kons
titucija šiaip draudžia turėti dvi
gubą pilietybę. Vaikaičiai, t. y. 
trečioji išeivijos karta, deja, šios 
išlygos jau netenka, ir gali pa
sirinkti tik vieną pilietybę.

Lietuvos piliečiai užsienyje ir 
jų vaikai gali įgyvendinti savo 
teisę į pilietybę dviem būdais: 
įsigyti Lietuvos Respublikos pasą, 
arba gauti "Teisės į LR pilietybę 
išsaugojimo" pažymėjimą. Pas
tarasis dokumentas suteikia teisę 
vykti į Lietuvą be vizų ir gyventi 
Lietuvoje netaikant Imigracijos 
įstatymo reikalavimų. Vaikaičiai 
- trečioji išeivijos karta - taip pat 
gali įsigyti šį pažymėjimą.

Norint įsigyti šiuos dokumen
tus, reikia kreiptis: į (a) Lietuvos 
diplomatines įstaigas užsienyje; 
arba (b) tiesiogiai į Lietuvos 
vidaus reikalų ministerijos Mig
racijos departamentą Vilniuje.

Išeivijoje svarstomos Lietuvos problemos

Ištvermingai tęsdami beveik 
trisdešimties metų tradiciją Los 
Angeles Lietuvių Fronto bičiuliai 
ir šiemet, sausio 27-28 d., suor
ganizavo politinių studijų savait
galį. Šių metų bendra studijų 
tema buvo "Šiuolaikinės Lietu
vos problemos ir galimi sprendi
mai". Dalyvauti studijų progra
moje iš Lietuvos specialiai atvy
ko pirmasis atsikūrusios Lietu
vos krašto apsaugos ministras 
Audrius Butkevičius, iš Wash- 
ingtono - JAV-Baltijos fondo pre
zidentas Linas Kojelis, iš San 
Francisco - Lietuvių Bendruo
menės ir Respublikonų partijos 
veikėjas, žurnalistas Vytautas 
Šliūpas. Oficialiais kalbėtojais iš 
losangeliečių tarpo buvo pakvies
ti rašytojai ir visuomenininkai, 
gerai pažįstą Lietuvos rūpesčius, 
o sesijoje anglų kalba dalyvavo 
ir Estijos konsulas Jaak Treiman 
bei buvęs Latvijos krašto apsau
gos ministras Valdis Pavlovskis.

Simpoziumuose, po oficialiųjų 
kalbėtojų pasisakymų, gyvai da
lyvavo politiškai išprususi audi
torija. Svečias iš Vilniaus Aud
rius Butkevičius, išklausęs dviejų 
dienų diskusijas, apie losange- 
liečius taip sakė: "Esu daug kartų 
kalbėjęs išeiviams, bet pirmą kar
tą sutinku tokius užkietėjusius 
politikierius, gerąja to žodžio 
prasme. Mane tiesiog stebina 
toks didelis ir rimtas susidomėji
mas tuo, kas dedasi Lietuvoje".

Temą "Pamąstymai apie kliū
tis dvasinei pusiausvyrai Lietu
voje atgauti" svarstė rašytoja Alė 

Šios įstaigos privalo Jus aiškiai 
informuoti, kaip įgyvendinti sa
vo pilietybės teisę, gauti pasą ir 
panašiai.

Kreipiantis į šias įstaigas, būti
na pateikti dokumentaciją apie 
savo tėvų arba senelių turėtą 
pilietybę (Lietuvos pasų nuorašą, 
dokumentus apie tarnybą Lietu
vos kariuomenėje, gimimo liudi
jimą, ar kt.), Jūsų giminystės ryšį, 
ir Jūsų asmens tapatybę (pasą). 
Nauji įstatymo papildymai pa
lengvino dokumentacijos pro
cedūrą, tačiau labai stipriai pa
tariama pirma kreiptis į Lietu
vos diplomatines įstaigas dėl išsa
mesnės informacijos apie reiki
amą dokumentaciją bei konsu
linius mokesčius.

PLJ (Pasaulio Lietuvių Jauni
mo) Ekspresas dar pataria: Lietu
va - biurokratijos šalis, todėl 
notarizuokite visas dokumentų 
kopijas ir būkite pasiruošę pa
rūpinti svetimų šalių dokumentų 
oficialų vertimą į lietuvių kalbą. 
Kita pastaba: jei turite prieš 1992 
m. Washingtone, New Yorke ar 
Romoje išduotą Lietuvos pasą, 
būtinai dar turėkite papildomų 
dokumentų, įrodančių Jūsų tėvų 
ar senelių Lietuvos pilietybę. Šie 
pasai dar nesuteikia Jums Lietu
vos-pilietybės!

Lietuvos Konstitucija numato 
dar ir kitą kelią pilietybei gauti - 
Lietuvos Prezidento nutarimu 
išimties tvarka. Praėjusiame PLJ 
Kongrese Prezidentas Brazauskas 
pažadėjo užsienio lietuvių jau
nimui padėti šiuo būdu gauti 
pilietybę. Norintys apie šią gali
mybę gauti daugiau informaci
jos gali kreiptis į PLJK Prezidiu
mą nurodytu adresu.

Apie savo krašto nusistatymą 
dėl dvigubos pilietybės galite 
sužinoti per savo krašto Vidaus 
ar Užsienio reikalų ministerijas. 
JAV-ose, pavyzdžiui, dviguba 
pilietybė nėra draudžiama, tačiau 
ji taip pat nėra skatinama. Apie 
JAV nuostatas galite sužinoti 
Valstybės Departamente (U. S. 
Statė Department).

Pagrindinis paskaitininkas, svečias iš Lietuvos, pirma
sis atsikūrusios Lietuvos krašto apsaugos ministras Aud
rius Butkevičius.
Rūta, poetas Bernardas Braz
džionis, Amerikoje magistrės 
laipsnio siekianti Lietuvos peda
gogė Alė Čelkienė ir svečias Aud
rius Butkevičius. Juos savo pasi
sakymais papildė auditorija. Iš
kelta daug išlikusių komunisti
nio paveldo pavyzdžių, bet neli
ko nepastebėti ir viltingi reiš
kiniai. Gal ir ne taip greitai, bet 
atsilaikiusios patriotinės rezisten
cijos jėgos Lietuvoje su idealis
tinės išeivijos parama grąžins 
tautai dvasinę pusiausvyrą.

Simpoziume "Galimas išeivi
jos įnašas sprendžiant Karaliau
čiaus problemą" įvadines mintis 
pateikė Audrius Butkevičius, Bal
tų laisvės lygos vicepirmininkė 
ir Lietuvių Bendruomenės veikė
ja Angelė Nelsienė, Vytautas Šli
ūpas ir Lietuvių Bendruomenės 
Vakarų apygardos vicepirminin
kas Zigmas Viskanta. Išeiviai,

Naudingi adresai:
Consulate General of Lit- 

huania, 420 Fifth Avenue, 
3rd Floor, New York, NY 
10018, tel. (212) 354 7840, fax. 
(212) 354 7911;

Migracijos Departamentas 
prie Lietuvos vidaus reikalų 
ministerijos, Saltoniškių 19, 
2600 Vilnius, Lithuania, tel. 
(370 2) 738 602; fax. (370 2) 725 
-364, pasų skyrius: tel. (370 2) 
723- 285;

U. S. Department of Statė, 
Office of Citizens' Services, 
tel. (202) 647- 4000.

Visi į Ameriką!
Chicagoje praėjusio lapkričio 

pabaigoje rinkosi negausus, ta
čiau pasišventęs Amerikos lietu
vių jaunimo būrys į JAV LJS 
metinį suvažiavimą. Pagrindinis 
šio susitikimo tikslas - pradėti 
planuoti Devintąjį Pasaulio Lie
tuvių Jaunimo Kongresą (PLJK).

Praėjusiame PLJK, kuris vyko 
Lietuvoje ir Didžiojoje Britani
joje, JAV lietuvių jaunimas pa
kvietė pasaulio lietuvių jaunimą 
1997 metų vasarą sušaukti De
vintąjį Kongresą Amerikoje. Chi- 
cagos susitikime nutarta laikytis 
pirmojo plano ir pilnu tempu 
organizuoti jaunimo sąskrydį 
kitų metų vasarą.

Kas dalyvaus? Ką diskutuos? 
Kur vyks? Praėjusiame Kongrese 
Lietuvoje dalyvavo jaunimas iš 
18 kraštų - nuo Rusijos iki Ar
gentinos. Į Kongresus kviečia
mas visas užsienio lietuvių jau
nimas, nuo 18 iki 35 metų. Tai 
proga lietuvių jaunimui susibur
ti, padraugauti, pasididžiuoti 
savo kilme. Kongreso programą 
ir konkrečią vietovę turėtų ne
trukus nustatyti organizacinis 
komitetas. IX PLJK informacija 
bus skelbiama per lietuvišką 
spaudą, radiją ir PLJ Ekspresą. 
Sekite spaudą!

kaip Amerikos piliečiai, galėtų 
Karaliaučiaus reikalu veikti vie
šąją Amerikos visuomenę, laimė
ti įtakingų žmonių talką, remti 
Karaliaučiaus srities lietuvius, ieš
koti kelių į Jungtines Tautas, Eu
ropos Parlamentą ir kitas tarptau
tines institucijas, nes Rusijos 
buvimas šioje teritorijoje tarp
tautinėmis sutartimis neįteisin
tas. Kai kas jau daroma. Ameri
kos Baltų laisvės lygos pastango
mis kongresmenas iš Kaliforni
jos Christopher Cox JAV Kon
gresui pateikė rezoliuciją H.C.R. 
51, kuria siekiama Karaliaučiaus 
sritį demilitarizuoti ir pavesti 
tarptautinei kontrolei. Rezoliuci
jos tekstas parengtas privačiai 
konsultuojant Lietuvos politikus 
ir diplomatus. Dėl tos rezoliuci
jos Rusija jau triukšmauja.

Anglų kalba vykusios svarsty
tos bandė atsakyti į klausimą

Salako miestelis. V. Kapočiaus nuotr.

Vilniaus meras
A. Vidūnas aplankė 
prezidentą R. Reagan

Vilniaus meras Alis Vidūnas 
su žmona Gražina atvykę į Los 
Angeles Vasario 16-sios išvaka
rėse aplankė buvusį Amerikos 
prezidentą Ronald Reagan.

Vizitą išrūpino ir svečius iš 
Vilniaus pas Reaganą palydėjo 
Angelė Nelsienė, JAV LB Tary
bos prezidiumo ir Amerikos Bal
tų laisvės lygos vykdomoji vice
pirmininkė.

Vilniaus miesto taryba prezi
dentą Reagan paskelbė Vilniaus 
miesto pirmuoju garbės piliečiu. 
Meras jam įteikė atitinkamą do
kumentą.

Lietuva, James Baker atsiminimuose
(atkelta iš 3 psl.)
priklausomybes ir sutikusi, kad 

jos kariuomenė turinti išeiti, bet 
norėjo galutinio pasitraukimo 
datą nukelti iki 1994 metų sau
sio 1 dienos, kad galėtų išmon
tuoti karinę techniką, surasti 
patalpas kareiviams ir butus ka
rininkų šeimoms. Estai ir latviai 
buvę sukalbamesni, bet lietuviai 
buvę labai dogmatiški ir reikala
vę, kad Rusijos kariuomenė išeitų 
tuoj pat, kad Gudija būtų demi
litarizuota ir kad būtų suvaržyti 
karinių reikmenų transportai iš 
Kaliningrado. Dėl to Baker pasi
taręs su Bush ir abu nutarę, kad 
šiuo klausimu JAV nebus tar
pininke tarp Rusijos ir Lietuvos. 
Iškilusios ir rusų tautinių mažu
mų problemos Baltijos kraštuo
se. Ir čia estai su latviais buvę 

"Baltijos valstybių federacija: tik
rovė ar fantazija?" Svarstybas įva
dinėmis mintimis pradėjo bu
vęs Latvijos krašto apsaugos mi
nistras Valdis Pavlovskis, Estijos 
garbės konsulas Jaak Treiman, 
JAV karo aviacijos atsargos ma
joras ir Strateginio Vystymo cen
tro Vilniuje vyr. patarėjas dr. 
Algirdas Kanauka bei Linas Ko
jelis. Oficialiųjų kalbėtojų min
tis papildė JAV armijos atsargos 
pulkininkas Jonas Kronkaitis, Ba
ltijos Instituto (The Baltic Insti
tute) Washingtone pirmininkas, 
specialiai atvykęs stebėti šių 
studijų. Buvo nuomonių, kad 
tokios federacijos gal ir nereikia, 
arba - į ją eiti lėtai ir atsargiai, 
tačiau bendra diskusijų išvada 
galėtų būti tokia: federacijos su
kūrimas nėra fantazija, bet be
sivienijančios Europos kontek
ste tai yra laiko reikalavimas.

LB Los Angeles apylinkės 
pirmininkė Liuda Avižonienė,

"Pamąstymų apie kliūtis dvasinei pusiausvyrai Lietuvo
je atgauti" temą svarsto poetas Bernardas Brazdžionis, 
Audrius Butkevičius, pedagogė iš Lietuvos Alė Čelkienė ir 
rašytoja Alė Rūta.

Vasario 16-oji Romoje
Vasario 16-osios proga Lietu

vos ambasada Italijoje suruošė 
iškilmingą priėmimą Italijos 
URM diplomatų klube. Vaišės 
buvo šaunios (su lietuviškomis 
trauktinėmis "Palanga" ir "Dai
nava", net su dviem šakočiais, 
atgabentais iš Lietuvos, ir rink
tiniais itališkais patiekalais), am
basadorius su šeimyna darė la
bai garbingą, bet pakankamai 
kuklų įspūdį. Gal tiktai Romos 
lietuvių buvo mažoka, salėje 
vyravo svečiai iš Lenkijos, Rusi
jos, Afrikos ir kt. Aišku, italai 
dalyvavo, ir jų buvo nemažai - 
URM atstovų, Italijos - Lietuvos 
asociacijos narių.

Dr. Saulius Kačiulis

sukalbamesni, o lietuviai pa
sirodę labiausiai netolerantiškais.

Baker baigęs savo karjerą už
sienio politikoje, kai 1992 metų 
rugpjūčio mėnesį prezidentas 
Bush paprašęs, kad pasidarytų 
Baltųjų Rūmų štabo viršininku, 
jo vyresniuoju patarėju ir jo per
rinkimo akcijos koordinato
riumi. Kai tų metų lapkričio 
mėnesį Bush nebuvo išrinktas, 
Baker grįžo į Texas, į pragma
tiškųjų žmonių ratelį. Po trejų 
metų galvojo dalyvauti respub
likonų pirminiuose preziden
tūros rinkimuose, bet nutarė ne
kandidatuoti. Protingai padarė: 
prezidentui yra reikalinga ne tik 
vizija, bet ir žinojimas, kad pa
saulyje ne visi galvoja taip, kaip 
turtingi Texas advokatai.

naujųjų ateivių organizacijos 
"Naujoji banga" pirmininkas 
Amandas Ragauskas ir naujųjų 
ateivių sūnus, baigiamosios gim
nazijos klasės mokinys Povilas 
Pakuckas sudarė kolektyvą 
"Užsienio lietuvių 'mes - jūs' dile
ma" temai nagrinėti. Patyrusi 
bendruomenininkė Avižonienė 
išdėstė Lietuvių Bendruomenės 
nuopelnus palaikant lietuvybę, 
kultūrą, lietuviškus papročius ir 
kvietė naujuosius ateivius tapti 
gyvosios lietuvių bendruomenės 
nariais bei perimti vadovavimą. 
Didesnių nuomonių išsiskyrimo 
su naujųjų ateivių atstovais ne
buvo.

Pagrindinę paskaitą studijų pa
baigoje skaitė svečias iš Lietuvos 
Audrius Butkevičius. Jo mintims 
pilnutėlė salė entuziastingai pri
tarė. Visas kalbos tekstas turėtų 
būti paskelbtas lietuvių spaudo
je.

Juozas Kojelis
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Arvydas Sabonis - Lietuvos 
krepšinio milžinas
Nuo 1995 m. rudens Ameri

kos spauda daug rašo apie lietu
vį krepšinio žaidėją Arvydą Sabo
nį, kuris nuo tada pradėjo žaisti 
Portlando "Trail Blazers" profe
sionalų komandoje, priklausan
čioje NBA lygai. Šis aukšto ūgio
- 224 centimetrų (7 pėdų, 3 colių)
- vyras daug kur yra žaidęs ir 
nemaža įvairių medalių laimėjęs, 
bet į savo karjeros pabaigą nu
tarė pabandyti laimę geriausiųjų 
pasaulio krepšininkų lygoje. 
Gruodžio mėnesį Sabonis atš
ventė savo 31-jį gimtadienį. Ne
paisant amžiaus, Europoje jis 
buvo pats geriausias centro po
zicijos žaidėjas.

Jaunystėje Arvydas yra žaidęs 
Kauno "Žalgirio" krepšinio ko
mandoje, kuri ne kartą yra bu
vusi Sovietų Sąjungos čempione, 
o vieną kartą laimėjo Tarpkonti- 
nentinę taurę (kas yra lygu pa
saulio klubiniam čempionatui). 
Lietuvai atgavus laisvę, Sabonis 
buvo vienas iš pirmųjų, kurie 
stengėsi, kad Lietuva galėtų da
lyvauti 1992 m. olimpinėse 
žaidynėse. Ten Lietuvos rinktinė, 
su dideliu Sabonio įnašu, laimė
jo bronzos medalius. O 1995 m. 
įvykusiose Europos krepšinio 
pirmenybėse Sabonis daug pri
sidėjo, kad Lietuva laimėtų si
dabro medalius.

"The New York Times" dien
raštis, neseniai skyręs Saboniui 
nemaža vietos, cituoja JAV 
krepšinio žvaigždžių pasisaky
mus apie Arvydą, kuriuose pab
rėžiama, koks nuostabus jis būtų 
buvęs, jeigu prieš 10 metų jo 
nebūtų ištikusi skaudi nelaimė, 
kurios metu trūko Achilo saus
gyslė. 1986 metais Portlando 
klubas jau jį buvo priėmęs per 
taip vadinamą "draftą" ir vedė 
derybas dėl įstojimo į šią ko
mandą. Sabonis Amerikoje buvo 
nemokamai gydomas, bet išgi
jęs jis nusprendė dar kurį laiką 
pažaisti Europos profesionalų 
klubuose. Pastaraisiais metais 
jis gyveno ir žaidė Ispanijoje. 
1995 m. priėmė Portlando klu
bo vadovybės pasiūlymą atvykti

Imigracijos vizų j Jungtines Amerikos 
Valstijas programa
(atkelta iš 1 puslapio)

Kaip paskirstomos vizos?
55 tūkst. nuolatinio gyveni

mo vizų yra paskirstoma šeši
ems geografiniams regionams. 
Daugiau imigracinių vizų yra 
skiriama tiems regionams, iš 
kurių mažiausiai žmonių imi
gruoja į Jungtines Amerikos Vals
tijas. Tačiau vienai šaliai gali būti 
skirta ne daugiau kaip 7 procen
tai, arba 3850 vizų.

Pateikiame regionų sąrašą ir 
šiems regionams skirtų vizų 1997 
fiskaliniams metams skaičių:

1. Afrikos regionas, kuriam 
priklauso visos Afrikos kontinen
to šalys bei salos; 20,623 vizos.

2. Azijos regionas tęsiasi nuo 
Izraelio iki šiaurinių Ramiojo 
vandenyno salų, įskaitant Indon
eziją; 7187 vizos.

3. Europos regionui priklau
so visos šalys nuo Grenlandijos 
iki Rusijos, įskaitant visas buvu
sios Sovietų Sąjungos šalis; 
23,910 vizų.

4. Šiaurės Amerikos regio
nui šiemet priklauso tik Baha
mų salos; 8 vizos.

5. Okeanijai priklauso Aust
ralija, Naujoji Zelandija, Papua 
Naujoji Gvinėja ir visos šalys bei 
salos Ramiojo vandenyno pie
tuose; 817 vizų.

6. Pietų Amerikos regionui 
priklauso Centrinė Amerika ir 
Karibų jūros šalys. 

žaisti šioje komandoje. Sabonis 
iškart sutiko, sakydamas, kad 
"Europoje man jau nėra ką veik
ti", ir duodamas suprasti, jog jis 
norėtų rungtyniauti stipresnėje 
lygoje.

Atvykęs į Portlandą, Sabonis, 
kuris gauna 3 milijonus dolerių 
per metus, nusipirko didžiulį 
namą, kuriame gyvena su savo 
žmona Ingrida ir dviem sūnu
mis Tautvydu ir Žygimantu, jau 
pradėjusiais lankyti Montessori 
darželį. Sabonis labai patenkin
tas, kad jo kambarių lubos ir 
durų staktos yra gana aukštos, 
nes dažnai kituose butuose jis 
turi vaikščioti pasilenkęs, o per 
duris einant reikia beveik dvigu
bam susilenkti. Tačiau sezono 
metu mūsų milžinui, ypač išvykų 
dienomis, nebus daug laiko bu
voti savo namuose, nes NBA 
rungtynių tvarkaraštis yra 
perkrautas varžybomis.

Reikia manyti, jog Sabonis, 
jeigu tik nepatirs didesnių susi- 
žeidimų, turėtų čia įsitvirtinti 
tarp pirmųjų dešimties geriau
siųjų NBA lygos centrų. Krepši
nio žinovai duoda jam daug vil
čių, o mums belieka tuo džiaugtis 
ir jam linkėti geros sėkmės ir 
sveikatos.

Norėtųsi dar kiek skaitytojus 
supažindinti ir su kitais, jaunes
niais lietuviais krepšininkais, ku
rie turi vilties patekti į NBA gre
tas. Tokių tarpe yra Arūnas Kar- 
ni-šovas iš Vilniaus, kuris baigė 
garsųjį Seton Hali universitetą 
Amerikoje, būdamas ne tik vie
nu iš geriausiųjų universiteto 
rinktinės žaidėjų, bet ir pačiu 
geriausiuoju studentu. Tačiau po 
studijų baigimo jam nepasisekė 
pereiti per gana didelį žaidėjų 
atsijojimą patekimui į NBA.. 
Todėl jis išvyko žaisti į Europos 
profesionalų komandas ir šiuo 
metu rungtyniauja Ispanijoje, o 
taip pat ir Lietuvos rinktinėje. 
Joje šiuo metu, negalint žaisti 
Saboniui ir Marčiulioniui, jis yra 
pats geriausias žaidėjas. Artūras 
tikisi, kad po metų ar kitų jis bus 
pakviestas į NBA lygą.

Kas gali dalyvauti loteri
joje?

Loterijoje negali dalyvauti as
menys, kurie yra gimę tose šaly
se, iš kurių ypač daug imigrantų 
atvyksta į Jungtines Valstijas. Tai 
tos šalys, iš kurių per pastaruo
sius penkerius metus į Ameriką 
atvyko 50 tūkst. ar daugiau imi
grantų. Tai Kinija (ir Taivanas), 
Indija, Filipinai, Vietnamas, Pie
tų Korėja, Didžioji Britanija (iš
skyrus Šiaurės Airiją), Kanada, 
Jamaika, EI Salvadoras, Kolum
bija ir Dominikos Respublika. 
Asmenys, gimę Honkonge ir 
Šiaurės Airijoje, gali dalyvauti 
šių metų loterijoje.

Reikalavimai:
Kaip jau buvo minėta, loteri

joje gali dalyvauti tik asmenys, 
gimę tose šalyse, kurios yra 
įtrauktos į šių metų loteriją. Be 
to, šie asmenys turi turėti vidu
rinės mokyklos (12 metų) išsi
lavinimą arba per pastaruosius 
penkerius metus bent dvejus 
metus turi būti dirbę pagal pro
fesiją, kuriai įgyti reikalingas 
bent dvejų metų pasirengimas 
ar praktika.

Dalyvavimas loterijoje yra ne
mokamas. Švariame popieriaus 
lape asmenys turi išspausdinti 
ar aiškiai spausdintomis raidė
mis parašyti vardą ir pavardę, 
gimimo datą ir vietą. Taip pat

Kai žaisdavo A. Sabonis Kauno "Žalgirio" komandoje 
visada sporto salės būdavo pilnos žiūrovų.

Ne viena NBA lygos komanda 
domisi ir kitu jaunu Lietuvos 
centro puolėju - Žydrūnu II- 
gausku, kuris yra 217 cm ūgio. 
Jam prieš pusę metų Amerikoje 
buvo padaryta kojos operacija ir 
ji buvo sugipsuota. Kai vėl čia 
atvyko lapkričio mėnesį, buvo 
nuimtas gipsas, ir NBA lygos 
gydytojai sakė, kad operacija 
gerai pavyko. Nuo 1996 m. kovo 
mėnesio jis vėl galės pradėti 
žaisti. Pats Žydrūnas tikisi, kad 
sekančių metų "drafte" jis pateks 
maždaug 15-uoju numeriu, kas 
jam garantuotų bent poros mili
jonų algą per metus. Žydrūnas 
praėjusį sezoną žaidė Kauno 
"Atleto" komandos vidurio puo
lėju.

1995 m. per NBA naujokų 
"draftą" netikėtai į Seattlo profe
sionalų komandą buvo pakvies
tas Klaipėdos "Neptūno" kom
andos žaidėjas Aurelijus Žukaus
kas (218 cm ūgio), kuris rung
tyniauja irgi kaip vidurio puolė
jas. Kol kas sutarties jis nėra pa
sirašęs.

Šiuo metu JAV universitetuose 
bei koledžuose studijuoja ir tų 
mokyklų rinktinėse žaidžia apie 
dešimt jaunuolių iš Lietuvos, 
kurių dalis irgi svajoja pakliūti į 

reikia pateikti šią informaciją: 
sutuoktinio ir nepilnamečių 
vaikų, kurie taip pat imigruotų į 
Jungtines Valstijas, vardai, pa
vardės, gimimo data bei vieta; 
asmens adresas ir, pageidautina, 
telefonas; pilietybė (jeigu skiria
si nuo gimimo vietos); asmens 
parašas. Taip pat reikia pridėti 
asmens, norinčio dalyvauti lote
rijoje, neseniai daryta nuotrauką 
(4x4 cm), kurios kitoje pusėje 
turi būti parašytas asmens var
das ir pavardė. Laiškas turi būti 
siunčiamas paprastu ar oro paš
tu žemiau nurodytu adresu įpras
to formato voke. Kairiame viršu
tiniame voko kampe turi būti 
nurodyta šalis, pagal kurią daly
vauja loterijoje, asmens vardas, 
pavardė, adresas, šalis, kurioje 
asmuo gyvena. Atvirukai ir at
virlaiškiai nepriimami.

Per visą registravimo laiką as
muo gali siųsti tik vieną anketą. 
Tuo atveju, jei asmuo atsiunčia 
du ar daugiau laiškų, jie visi 
pripažįstami negaliojančiais. 
Laiškai, gauti iki nurodyto ter
mino ar jam pasibaigus, taip pat 
bus pripažinti negaliojančiais. 
Kiekvienas laiškas, gautas laiku, 
bus numeruojamas. Laimėjusieji 
bus atrenkami atsitiktinai kom
piuteriu, nepriklausomai nuo to, 
ar laiškai gauti kiek anksčiau, ar 
vėliau registracijos periodo metu.

Kur siųsti anketas?
Asmenys, gimę vienoje iš šalių, 

priklausančių Europos regionui 
(pvz., Lietuva), laiškus su duo
menimis apie save ir nuotrauka 
turi siųsti šiuo adresu:

NBAS gretas. Tai, žinoma, nėra 
lengva, bet su dideliu užsis
pyrimu daug ką galima padaryti. 
Gaila, kad Amerikoje pastarai
siais dešitmečiais gimusieji lietu
viai jaunuoliai nėra tokie darb
štūs, kaip vyresnieji, ir jų geres
niųjų JAV universitetų ar koledžų 
krepšinio rinktinėse beveik ne
matome.

Čia reikia prisiminti, kad ank
stesniais metais JAV išaugo daug 
žymių lietuvių kilmės krep
šininkų. Vienas iš jų Frank Lu- 
bin (vėliau Lietuvoje žinomas 
kaip Pranas Lubinas), buvo kapi
tonas JAV krepšinio rinktinės, 
kuri 1936 m. olimpiniuose žaidi
muose Berlyne laimėjo aukso 
medalius. Po to šis vyras atvyko 
į Lietuvą ir padėjo lietuviams 
laimėti aukso medalius 1939 m. 
Europos krepšinio pirmenybėse. 
Neseniai iš Kalifornijos Frank 
Lubin buvo nuvykęs į Lietuvą ir 
ten buvo gražiai priimtas. Anais 
laikais su savo 196 cm ūgiu jis 
buvo laikomas milžinu, tačiau 
dabar, lyginant jį su Saboniu ir 
kitais čia minėtais lietuviais mil
žinais, jis teatrodo kaip "norma
laus" ūgio vyras.

Edvardas Šulaitis

DV - 97 program 
National Visa Center 
Portsmouth, NH 00212 
U.S.A.

Ar reikia naudotis advoka
tų ar konsultantų paslaugo
mis?

Kiekvienas asmuo gali pats, be 
niekieno pagalbos, vadovautis 
instrukcijomis ir užpildyti an
ketą. Tačiau kiekvienas asmuo 
turi pats spręsti, ar jam reikia 
kokio advokato ar konsultanto 
pagalbos, ar ne. Iš tiesų yra 
nemažai legalių advokatų ar kon
sultantų, konsultuojančių imi
gracijos klausimais, kurie ima 
nedidelį mokestį už savo paslau
gas ar teikia jas visai nemoka
mai. Tačiau yra ir tokių asmenų, 
kurie prašo pernelyg didelės su
mos pinigų ir duoda nerealius 
pažadus. Laimėjusieji atrenkami 
atsitiktinai ir jokia pašalinė pa
galba negali suteikti daugiau 
galimybių laimėti nei garantuo
ti, kad asmuo tikrai laimės. Jeigu 
advokatai ar konsultantai teigia, 
kad gali suteikti daugiau galimy
bių, tai jų pažadai visiškai ne
pagrįsti.

Asmenys, manantys, kad kokia 
nors Jungtinių Valstijų firma ar 
konsultantai, padėję dalyvauti 
loterijoje, juos apgavo, gali skam
binti į Nacionalinį apgaulingos 
informacijos centrą (National 
Fraud Information Center) tele
fonu 1-800-876-7060. Jungtinių 
Valstijų valstybės departamen
tas nėra įgaliotas nagrinėti skun
dų dėl Jungtinėse Valstijose vyk

Sportas

Chicagos "Lituanica" nu
galėjo ir "Vikings"

"Lituanicos" futbolininkai va
sario 4 d. įsirašė trečiąją pergalę 
salės futbolo pirmenybių rung
tynėse "Metropolitan" lygos I 
divizijos "mėlynojoje" grupėje. 
Šį kartą mūsiškių auka buvo pir
moje vietoje stovėjusi "Vikings" 
komanda, kuri nugalėta 4:3. Lie
tuvių naudai įvarčius pelnė Vir
gis Žuromskas (2), Rolandas Ur
bonavičius ir Danas Smulkys (po 
vieną). Reikia pažymėti, kad per
nai vėlyvą rudenį iš Kauno 
atvykęs Smulkys jau spėjo gražiai 
įsijungti į komandą ir savo pas
tangas apvainikavo įvarčiu.

Po šios pergalės "Lituanica", 
kuri pirmenybėse žinoma "Liths" 
vardu, atsidūrė I-je vietoje su 9 
taškais (trys pergalės ir vienas 
pralaimėjimas) ir 18:8 įvarčių 
santykiu. Tiek pat taškų yra 
surinkusios ir "Vikings", "Fichte- 
Rams" bei "Real FC", tačiau jos 
turi blogesnį įvarčių santykį arba 
("Vikings" atveju) yra pralaimėju
sios prieš "Lituanicą", todėl iš
sirikiavusios tolimesnėse vietose: 
V-je vietoje su 6 taškais eina 
"Panthers", Vl-je - "Lions" (3 taš
kai) ir paskutinėje - "Legovią", 
kuri per ketverias rungtynes ne
sugriebė nė vieno taško.

Arvydas Sabonis, kaip pra
nešė Amerikos dienraščiai, buvo 
išrinktas geriausiuoju 1995 metų 
Europos krepšinįnku. Rinkimus 
surengė Italijos krepšinio savait
raštis "EuroBasket".

Povilas Vanagas ir Marga
rita Drobiazko, Lietuvos šokių 
ant ledo pora, Izraelyje įvyku
siose tarptautinėse varžybose iš
kovojo pirmąją vietą ir Europos 
pirmenybėse ši pora užėmė gar
bingą VLją vietą.

Gintaras Staučė, Lietuvos 
futbolo rinktinės ir Izmiro "Kar- 
siyaka" komandos Turkijoje var
tininkas, buvo išrinktas geriau
siuoju 1995 metų Lietuvos fut
bolininku. Pernai tokiu buvo 
paskelbtas Vokietijos bundesly- 
gos "Hamburger SV" klubui at
stovaujantis futbolininkas Val
das Ivanauskas, kuris šiemet liko 
ketvirtuoju.

domos komercinės veiklos.
Kaip informuojami laimė

jusieji:
Tik laimėjusieji loteriją bus 

informuojami apie tai paštu tuo 
adresu, kurį jie nurodė siųsdami 
anketas. Laimėjusieji gaus apie 
tai informaciją bei kitas in
strukcijas imigracijos vizoms 
gauti ne vėliau kaip iki 1996 
metų liepos 1 dienos. Tam, kad 
asmenims galėtų būti išduotos 
imigracijos vizos, jie turi atitikti 
visus Jungtinių Valstijų įstatymų 
reikalavimus.

Jeigu asmuo laimi loteriją, dar 
nereiškia, kad jam automatiškai 
bus išduota imigracijos viza, nes 
laimėjusiųjų skaičius būna di
desnis nei nustatytas imigraci
jos vizų skaičius. Tačiau lai
mėjusieji turi nedelsdami rengti 
anketas imigracijos vizai. Kai 55 
tūkst. vizų bus išduota, DV pro
grama 1997 fiskaliniams metams 
bus baigta.

Dėl papildomos informacijos 
apie DV-97 loteriją galite ska
mbinti į Jungtines Amerikos 
Valstijas telefonu (202)-663- 
1600, prie kurio tarnautojai 
dirbs visą parą.

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

Skaitykite DARBININKĄ!

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

IŠ VISUR
........

- Kovo 16 d. 10 vai. vak. 
Anthology Film Archives (32 Sec- 
ond Avė. at 2nd Str.) bus rodo
mi Juliaus Ziz filmai, demon
struoti New Yorko Modernaus 
Meno Muziejuje: "The Window", 
"We are štili waiting", "The Si- 
lence, The Sea, and Marcei Duch- 
amp", "The Poets", "Unfinished", 
"The Moment", "3-Image Films", 
"Unfinished No. 2". Programos 
trukmė: 72 minutės. Įėjimo 
mokestis 7 dol.

- Vasario 8 dieną Paryžiuje 
su dideliu pasisekimu Galerie du 
Jour - Agnės B. atsidarė Jono 
Meko paroda "Gyvenimo šventė, 
filmų fragmentai". Joje rodo
mos išdidintos J. Meko filmų 
fragmentų (po 2-6 kadrus kiek
vienoje) fotografijos ir tekstai iš 
dienoraščių. Šiuo metu paroda 
keliaus po Europą (planuojama 
ją parodyti Aries mieste Prancūz
ijoje, Prahos Modernaus Meno 
Muziejuje, Jeruzalėje), o rudenį 
ją bus galima pamatyti New 
Yorke ir Tokyo Metropoliteno 
Muziejuje. Taip pat šį pavasarį 
fotografijos bus išstatytos tarp
tautinėse meno mugėse Baze
lyje ir Chicagoje. Viena Londo
no meno leidyklų šių metų gale 
ar sekančių pradžioje išleis šios 
parodos platesnį variantą - 300 
psl. knygą: Parodos Paryžiuje 
fotografijoms gimti padėjo Arū
nas Kulikauskas, dirbantis fo
tografu Anthology Film Ar
chives, NY.

- "Aukštos kokybės doku
mentinis filmas", - taip Stock- 
holmo dienraštis "Dagens Ny- 
heter" pavadino suomių TV juos
tą "Lietuva Laisvė Landsbergis", 
kuri pernai buvo parodyta ir 
Švedijoje. Filmas vaizduoja Al
girdo ir Vytauto Landsbergių 
skirtingus likimus, jų susitikimą 
Vilniuje bei Kaune. Recenzijoje 
minima ir Lietuvos partizanų 
kova prieš sovietinius okupan
tus. Filmo premjera įvyko 1995 
m. balandžio mėn. Helsinkyje; 
jį numatoma rodyti Danijoje, 
Islandijoje ir, galbūt, JAV.

- 1995-1996 m. Amerikos 
teatro festivalyje greta kitų spek
taklių kovo 6 d. 8 vai. vak. bus 
galima pamatyti ir Vilniaus "Vai
dilos ainių" teatro trupę, o kovo 
27 d. 8 vai. vak. Tilles Center 
apsilankę žiūrovai matys vokie
čių ekspresionisto Georg Kaiser 
veikalą "Pragaras, kelias, žemė", 
išverstą dr. Josepho A. Daubė- 
no. Smulkesnė informacija tele
fonu (516) 299 2110.

- Abiturientų supažindinimo 
balius, vadinamas "Pavasario 
žiedų" vardu, įvyks gegužės 5 d. 
Chicagoje, Condesa Dėl Mar 
banketų salėje. Pokylį rengia Lie
tuvių Moterų Federacijos Chica
gos klubas, Pasaulio Lietuvių 
Centre, Lemont, IL. Šių metų 
pokylio pelnas bus skiriamas lie
tuvių kilmės studijas prade
dančio jaunuolio stipendijai.

- Dešimtoji lietuvių tautinių 
šokių šventė šią vasarą vyks 
Chicagoje. Tuo pačiu metu Chi
cagos miesto centre, Illinois Cen
ter patalpose, bus atidaryta lie
tuvių paroda, kur birželio pasku
tinę ir liepos pirmą savaitę kas
dien priešpiečių metų vyks lie
tuvių kultūriniai pasirodymai. 
Renginiams vadovaus M. Kriau
čiūnienė, A. Kėželienė, R. Pos- 
komičienė, B. Juodelis ir kt.



6 • DARBININKAS • 1996 kovo 2, Nr. 9

Socialinė demagogija - galingiausia

Vieno prisiminimo paraštėje

"Ne žemės derlumu, ne drabužių skirtingumu, ne šalies gražumu, 
ne miestų ir pilių tvirtumu gyvuoja tautos, bet vartodamos savo 
kalbą. Didi garbė svetimom kalbom kalbėti, dar didesnė gėda 
savosios gerai nemokėti". Šią citatą iš Mikalojaus Daukšos verstos 
"Postilės" (Postilla Catholicka) prisiminiau ne atsitiktinai. Ji yra 
aktuali ir dabar, kada į mūsų seną ir gražią kalbą braunasi įvairūs 
barbarizmai, ypač anglicizmai ir ją visaip darko. Visai neatsižvelgiama 
į naujai sukurtus lietuviškus terminus, kurie greitai prigijo. Ap
maudu, kad net mūsų išeivijos spaudoje pasigirsta balsų, tvirti
nančių, jog tie visi naujai sukurti ir prigiją terminai yra tarybinis 
išradimas, skirtas mūsų kalbai teršti. Pagalvokim, kas geriau skamba 
- kolūkis ar kolchozas, taryba ar sovietas ir t. t.

Net per radiją pasigirsta balsų, kad, girdi, vakarietiškai estradinei 
muzikai lietuvių kalba netinka. Tuo pačiu kyla klausimas, ar tie 
"žinovai" jau taip tobulai moka Vakarų Europos kalbas? Buvo 
atvykęs vienas mano buvęs klasės draugas iš JAV, ilgą laiką nebuvęs 
Lietuvoj. Po vieno estradinės muzikos koncerto jis sakė nesupratęs, 
ką tie dainininkai lyg ir angliškai dainavo...

Mūsų visų šventa pareiga yra lietuvių kalbą puoselėti, valyti nuo 
svetimybių. Kalbininkai su negerovėm kovoja, nors jų pastangos 
kartais atšoka kaip žirnis nuo sienos.

Nejučiom prisimena įdomus nutikimas St. Petersburge (tada 
Leningrade), kurį pirmą kartą lankiau 1956 m. Vaikštinėjom tada 
keli jauni pedagogai ir linksmai lietuviškai šnekėjom, besidomėda
mi Peterhofo (Petrodvoreco) fontanais, gražiai sutvarkyta aplinka, 
įspūdingais rūmais, parodomis. Oras puikus, daug užsieniečių. Ir 
taip pastebėjom, kad iš paskos mus sekioja tokia senučiukė, atrodo, 
vietinė ir atidžiai klausosi mūsų kalbų.

Pagaliau ji įsidrąsina, prieina ir klausia, iš kur mes būsime.
"Iš Lietuvos, Pabaltijo", - atsakėm visi urmu - kas lietuviškai, kas 

rusiškai.
"Atleiskite, - atsakė kiek suglumusi senučiukė, - aš maniau, kad iš 

Vakarų Europos, maždaug nuo Italijos. Jūsų kalba tokia graži, 
skambi, daininga. Nepykit, kad taip sekiojau iš paskos, bet labai 
norėjau įdėmiai pasiklausyti, juoba, kad aš pati kadaise buvau 
filologė".

Žinoma, tai buvo didelis pagyrimas mūsų kalbai - bent man 
taip atrodė ir dabar atrodo. Savo nuostabią gimtąją kalbą turim 
gerbti ir mylėti. Nesvarbu, kas tu būtum: Lietuvos gyventojas ar 
išeivis.

Viktoras Gulmanas, Kaunas

Rusijos Valstybės Dūmos 
rinkimuose nugalėjo socialinės 
lygybės idėja. O kas pralaimėjo? 
Dabartinė valdžia ir demokratai. 
Tačiau tuo autsaiderių sąrašas 
nesibaigia. Pralaimėjo praktiškai 
visos partijos ir politikai rėmęsi 
nacionaline idėja. Nei atviras 
Nacional-respublikonų partijos 
rasizmas, nei "sukultūrintas" "Ru
sų bendrijų kongreso" naciona
lizmas, nei didžiavalstybinė "Der- 
žavos" demagogija nepadėjo 
įveikti 5 procentų barjero. Dau
giausia - 4,7 proc. balsų - surin
ko "Rusų bendrijų kongresas", ir 
dar neaišku, ar tai lėmė žodis 
"rusų" pavadinime, ar valingas 
generolo Lebedžio smakras.

Galima kalbėti apie tai, kad 11 
proc. Rusijos rinkėjų palaikė Ži- 
rinoVskį. Tačiau pirma, jis surin
ko perpus mažiau balsu negu 
prieš dvejus metus. Antra, RLDP 
rinkimų kampanijoje nesinau
dojo šovinistiniais, antisemiti
niais ir didžiavalstybiniais šūki
ais. CŽV sąmokslas, "MOSSAD" 
klastos, žygis prie Indijos vande
nyno - visa tai buvo pamiršta.

Ką gali padaryti nugalėtojai? 
Įvairiose auditorijose Genadijus 
Ziuganovas kalba nevienodai 
aštriai, bet savo programos es
mės jis nekeičia: nacionalizaci
ja, biudžeto perskirstymas karo 
pramonės komplekso naudai, 
suvalstybinimas, izoliacioniz- 
mas. Vien tik bandymas vykdyti 
tokią politiką Rusijos ekonomi
kai reikš žlugimą. Tai neabejoti
na.

O ką tokia politika reikš Rusi
jos visuomenei? Kuo ji patikės 
po to, kai dabartiniai Rusijos 
komunistai galutinai diskredi-

i---------------------------------- ----------------
PAPIGINTOS KAINOS KELIONĖMS į VILNIŲ

Siūlome papigintas žiemos sezono kainas,

tuos socialistinę idėją? Vėl libe
ralios demokratijos šalininkams? 
Abejotina. Jeigu tarpiniame fi
niše pirmi yra Ziuganovas ir 
Žirinovskis, tai anaiptol ne
reiškia, kad kitą kartą būtinai 
nugalės Gaidaras arba Javlinskis 
(beje, naujojoje Dūmoje su
sidėjęs su komunistais). Rusija - 
tai ne Amerika, kurioje vieną 
kartą renkami respublikonai, kitą 
- demokratai. Tas ketvirtis rin
kėjų, kurie šiandien ketina pa
laikyti aiškius aferistus, rytoj, 
nusivylę jais, susiras kitus. Ir 
Rusija negali būti garantuota, 
kad tie naujieji nebus tokie pat 
aferistai, tik kur kas apsukresni 
ir azartiškesni. Ir jie natūraliai 
pasirinks nacionalinę idėją, nes 
kitos jau bus sukompromituo
tos.

Fašistų Rusijoje daug. Kol kas, 
jos laimei, nėra tikro fiurerio, 
trokštančio ir galinčio suvienyti 
tautą ir vesti ją "į gerovę". Tiesa, 
kai jis atsiras, jau bus visai tas 
pats, kas kaltas: Ziuganovas, su
griovęs ekonomiką, Černomyr
dinas, savo politika atvedęs į 
valdžią Ziuganovą, ar nesugebėję 
susivienyti demokratai.

"Moskovskije novosti", 
pateikusios šį scenarijų, teigia, 
kad vienu atveju tokia įvykių 
raida neišvengiama: jeigu bus 
atšaukti arba nukelti prezidento 
rinkimai. Mat tada bus uždarytas 
paskutinis čiaupas "garui nuleis
ti", ir į šalį ateis fiureris. Nesi
ginčijant dėl to, reikalingi Rusi
jai prezidento rinkimai ar ne, 
galima priminti, kad Vokietijoje 
fiureris atėjo į valdžią po de
mokratinių rinkimų, nes šalis 
buvo tam pasiruošusi. Rusija su 
fašistinėmis idėjomis nekovoja. 
Atvirkščiai, nacionalizmas, di- 
džiavalstybiškumas joje tampa 
valdžios politika.

Senojoje Dūmoje komunistai 
balsavo prieš nutarimą uždrausti 
fašistines organizacijas.
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Teisingos istorijos apie 

Rusijos politikus

Kartą žmonės susiginčijo, kas 
kaltas, kad Rusijoj gyventi bloga. 
Vieni sako: "Gaidaras". Kiti sutin
ka: "Gaidaras". Treti papildo: 
"Gaidaras ir jo demokratai". Čia 
ėjo pro šalį vienas akademikas ir 
sako: "Gaidarą jau labai seniai iš 
vyriausybės išvarė. Kodėl jį kal
tinate?" O žmonės jam: "Nejaugi 
tu nori, kad mes Černomyrdiną 
ir 'Gazpromą' kaltintume? Ne
sulauksi! Argi Rusijoje kaltina 
tuos, kurie tikrai kalti?"

***
Kartą nuėjo Gaidaras ir Javlin- 

skis į Didįjį teatrą, į "Miegančiąją 
gražuolę". Pažiūrėjo Gaidaras, 
susigraudino ir sako Javlinskiui: 
"Griša, o ar tau neatrodo, kad ir 
Rusija panaši į miegančiąją 
gražuolę? Reikia ją pabučiuoti, 
tada ji atsibus". Javlinskis atsa- 

. ko: "Atrodo, Jegorai, atrodo". O 
Ziuganovas iš kitos eilės klausia:

* "Į kurią vietą bučiuoti?"
***

Kartą Javlinskio klausia: "Negi 
jūs tikrai tikėjote, kad per penk
is šimtus dienų galima viską 
pakeisti?" - "Ne", - atsako Javlin- 
skis. "Bet juk jūs visiems karto
jote: penki šimtai dienų! Penki 
šimtai dienų!" - "Tačiau aš nesa
kiau, kelis kartus po penkis šim
tus".

★**
Pasiskolino Ziuganovas pinigų 

iš Gaidaro, o atiduoti nesinori. 
Svarsto, ką daryti. Paskui su
siprotėjo, kad tikrai imame sve
timus, o atiduodame savus. Nu
bėgo pas Gaidarą, klausia: "Jego
rai, tau mano pinigų reikia?" - 
"Tavo nereikia", - atsako Gaida
ras. "Štai ir puiku", - apsidžiaugė 
Ziuganovas.

***
Kartą Lebedžio klausia: "Kaip 

civilius priversti rikiuote vaikš
čioti?" - "Išrinksite prezidentu - 
priversiu", - atsakė Lebedis.

***
Kartą nuėjo Skokovas į sporto 

salę - pasimankštinti. Apsidairė 
ir klausia: "O kur čia kulisai?" - 
"Kam jie jums?" - stebisi. "Aš - 
užkulisinių žaidimų meistras", - 
atsako Skokovas.

Pagal "Novoje vremia"

atlanta LE, 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 
j LIETUVĄ,LATVIJĄ,ESTIJĄ,BALTARUSIJĄ,RUSIJĄ.

skrendant į Vilnių ir Rygą!

Dėl daugiau informacijų skambinti:

(201) 944-1273

AIREX TRAVEL AGENCY
382 Broad Avė 

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

VILTIS LITHUANIAN RELIEF PARCEL SERVICE, Ine.

(HOPE) 368 West Broadvvay, Boston, MA 02127 
TEL.: (617) 269-4455

TIESIOGINIAI SIUNTINIAI
IŠ BOSTONO I LIETUVĄ
KOVO mėn. siuntinius priimsime šiose vietovėse:

BINGHAMPTON, NY kovo 1 10:00- 11:00 ryto

Antracite Region, PA kovo 1 visq dienq
BROOKLYN, NY kovo 2 10-11 vai. ryto

BRIDGEPORT, CT kovo 2 12 - 1:00 vai. p.p.

BROCKTON, MA kovo 14 3:30 - 5:30 vai. p.p.

VVATERBURY, CT kovo 16 9:30 - 11:00 vai. ryto
HARTFORD, CT kovo 16 12:00 - 2:00 vai. p.p.
Centerville, - Cape Cod, MA kovo 20 3:00 - 4:30 vai. p.p.

PUTNAM, CT kovo 21 1:00 - 2:30 vai. p.p.

PROVIDENCE, R.l. kovo 21 4:00 - 6:00 vai. p.p.

LOWELL, MA kovo 22 12:00 - 1:00 vai. p.p.

LAWRENCE, MA kovo 22 2:00 - 3:00 vai. p.p.

NASHUA, NH kovo 22 4:00 - 5:00 vai. p.p.

VVORCESTER, MA kovo 23 11:00 - 3:00 vai. p.p.

NORVVOOD, MA kovo 26 5:30 - 6:30 vai. vak.

ELIZABETH, NJ kovo 30 9:00- 10:00 vai. ryto

BROKLYN, NY kovo 30 12:00 - 4:00 vai. p.p.

VVASHINGTON, DC kovo 31 2:30 - 5:00 vai. p.p.

BALTIMORE, MD kovo 31 6:00 - 7:00 vai. vak.

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

(617) 269 - 4455

Maskva. Rusijos bendruome
nių kongreso vadovas generolas 
A. Lebedis teigia, kad nors šalta
sis karas ir baigėsi, buvusios SSSR 
teritorijoje ir NVS pasienyje ga
limi įvairūs konfliktai. Teritori
niai ginčai Europoje gali paaštrėti 
ne tik Rusijos teritorijoje. Lenki
joje yra jėgų, kurios gali pareikš
ti teritorines pretenzijas Balta
rusijai į dalį Gardino, Bresto ir 
Minsko sričių ir Ukrainai - į dalį 
Lvovo ir Volynės sričių, rašo A. 
Lebedis laikraštyje "Segodnia". Jis 
įtaria, kad Vengrija, Rumunija ir 
Slovakija taip pat turi teritorinių 
pretenzijų Ukrainai. Teritorines 
pretenzijas Rusijai gali pareikšti 
Norvegija, Suomija, Lietuva. 
Z DEXTER PARK 

PHARMACY
Wm. Anastasi, B. S.

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

VVoodhaven, N. Y. 11421 
VVE DELIVER 

V Tel.: 296 - 4130

03/04 MON 
03/04 MON 
03/04 MON 
03/07 THU 
03/07 THU 
03/08 FRI 
03/08 FRI 
03/12 TUES 
03/14 THURS 
03/16 SAT 
03/18 MON 
03/18 MON 
03/18 MON 
03/21 THURS 
03/22 FRI 
03/22 FRI 
03/28 THURS 
03/30 SAT

MARCH PICK-UP SCHEDULE
NEVV BTRITAIN, CT 
NEW HAVEN, CT 
VVATERBURY, CT 
PHILADELPHIA, PA 
BALTIMORE, MD 
KEARNY, NJ 
PATERSON, NJ 
PUTNAM, CT 
NEVVARK, NJ 
BROOKLYN, NY 
NEVV BRITAIN, CT 
NEVV HAVEN, CT 
VVATERBURY, CT 
PHILADELPHIA, PA 
KEARNY, NJ 
PATERSON, NJ 
NEVVARK, NJ 
BROOKLYN, NY

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

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

II- 12 Noon 
12-1 PM

J

MES SIŪLOME
PIGIAUSIAS KELIONES I VILNIŲ 

IŠ BET KOKIOS VIETOVĖS
AMERIKOJE AR KANADOJE

Ferrante Travel Center
135 Broad Avė., Palisades Park, N J 07650

(800) 654-2432 (201) 592-8780
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Prisiminė Bronę Spudienę Lietuvos nepriklausomybės šventė Nevv Yorke
Vasario 8 d. velionės draugų ir 

pažįstamų būrelis prisiminė prieš 
metus mirusią lietuvių organiza
cijų veikėją Bronę Spūdienę. 11 
vai. mišias už velionę Pran
ciškonų koplyčioje aukojo Tė
vas Pranciškus Giedgaudas, 
OFM. Jis papasakojo ir apie jos 
veiklą lietuviškose organizacijo
se.

Po pamaldų Kultūros Židinio 
posėdžių menėje dramos akto
rius Vitalis Žukauskas apibūdi
no Bronę Spūdienę kaip žmogų 
ir kaip visuomenės veikėją. Jo 
šeima velionę pažinojo nuo pat 
savo atvykimo į Ameriką. Ve
lionės motinišką globą patyrė ir 
daugelis kitų lietuvių, besikū- 
rusių New Yorke.

V. Žukauskas priminė Spūdie
nės veiklą Lietuvių Darbininkų 
Draugijos 7 kuopoje, kurioje ji 
darbavosi, o paskui ir jai pirmi
ninkavo daugiau kaip 50 metų. 
Dirbo ji paminklo Dariui ir 
Girėnui statymo komitete, rin
ko aukas, organizuodavo prie 
paminklo lakūnų tragiško žuvi
mo metinių minėjimus. Daugiau 
kaip pusšimtį metų buvo SLA 
nare, suorganizavo kuopą ir jai 
pirmininkavo. Dalyvavo ir ben
drinių oganizacijų darbe: Lietu
vių socialistų draugijoje, BALFe, 
ALTe.

Artimiausia jai buvo lietuvių 
darbininkų siuvėjų šeima, popu-

Belgijoje mirė žymus lietuvių rašytojas Eduardas Cinzas
Eduardas Cinzas (Čiužas) gimė 

Rietave 1924 metų balandžio 14 
dieną. Mokėsi Rietave, Telšiuose, 
Kaune. Baigiantis karui, pasi
traukė į Vakarus, dirbo anglių 
kasyklose, baigė elektrotechni
kos institutą. Įvykus nelaimei, 
kurios metu neteko kojų, Cinzas 
ėmėsi literatūrinio darbo, iš Lježo 
persikėlė į Briuselį.

Pirmasis romanas (po dauge
lio publikacijų išeivijos spaudo
je) "Brolio Mykolo gatvė" pa
sirodė 1972 metais. Lietuvoje pir
masis novelių rinkinys "Spąstai" 
buvo išleistas 1981 metais. Vaka
ruose ir Lietuvoje buvo išleistos 
jo knygos "Raudonojo arklio 
vasara", "Mona", "Šventojo Petro 
šunynas" ir kt.

Jo kūryba pasižymėjo subtilia 
žodine tapyba, daugiaplane pasa-

Brangiam ir ilgamečiui draugui

A.t A.
KĘSTUČIUI JONYNUI

mirus, su giliu liūdesiu užjaučiu jo dukras, jo brolį ir jų 
šeimas bei visus artimuosius.

Lilia Petrulienė

A.t A.
VALIUI KUDZEVIČIUI

Lietuvoje mirus, dukrai Olimpijai Tarvydienei ir anūkei 
Daivai šioje šalyje, o Lietuvoje - sūnums: Gintui, Juozui, 
Germanui su šeimomis ir kitiems giminėms reiškiame 
užuojautą ir kartu liūdime.

Nijolė ir Vladas Audėnai

Bronės Spūdienės mirties metinių paminėjime kalba V.
Žukauskas. S. Narkėliūnaitės nuotrauka.

S/ P'x ■ -- lig*Ii

liariai vadinama kriaučių 54- 
uoju skyrium. Siuvimo pra
monėje dirbdama ji pelnėsi sau 
pragyvenimą, joje padėjo įsikurti 
ir daugeliui naujai atvykusių lie
tuvių.

Nebuvo New Yorke kokio 
didesnio sujudimo, kada ji 
nebūtų dalyvavusi: ar koncerte, 
ar eisenoje, ar rinkliavoje, skir
toje naudingam reikalui. "Op
eretės" chore velionė dainavo 
net 18 metų. Dalyvavo Moterų 
Vienybės veikloje, ypač Nevv 
Yorke vykusiose garsiosiose Mo
terų Rudens parodose 71st Regi- 
ment Armory, kur lietuvių skyrių 
aplankydavo tūkstančiai ameri
kiečių.

kojimo erdve, dinamiškumu, 
ryškių vaizdų, garsų, kvapų pa
sauliu. Cinzo kūriniuose išeivis, 
dažniausiai lietuvis, gyvena kon
krečių dabarties problemų sūku
ryje, ieško humaniškų vertybių, 
nugali neviltį. Rašytojas buvo 
nepaprastai reiklus žodžiui, sa
kiniui, daug dirbdavo su teks
tu.

Pradedant 1975 metais, jis 
daugelį kartų lankėsi Lietuvoje, 
vis užsukdamas į Žemaitiją, Rie
tavą, Rainius, kuriuose, pra
sidėjus karui, buvo žiauriai nu
kankintas jo brolis Antanas. Pas
kutinį kartą Lietuvoje jis lankėsi 
praėjusią vasarą, tačiau pabuvo 
vos dvi savaites - gavęs žinią 
apie žmonos Juliette sunkią ligą, 
išskubėjo Briuselin. Praėjusį 
gruodį atėjo žinia, jog Cinzas

Savo kalbą Žukauskas baigė 
pabrėždamas tai, kad velionė 
visur nuoširdžiai darbavosi lietu
vybės bei artimo meilės reikalui 
ir kad jos nevvyorkiečiai dažnai 
pasiges.

Moterų Vienybės pirmininkė 
Elena Andriušienė papasakojo 
prisiminimų iš moterų veiklos. 
Paminėjime dalyvavo ir ALTo 
atstovas Petras Ąžuolas, visuo
menininke Vida Jankauskienė, 
SLA Centro sekretorė Genovaitė 
Meiliūnienė, SLA 126 kuopos 
pirm. Kęstutis Miklas ir kt. Ka
vutę surengė Marija Vasilka, ar
tima velionės talkininkė, globo
jusi Bronę jos ligos metu.

S. N.

gula ligoninėn, kurioje jam turi 
būti daroma sudėtinga operaci
ja.

Po jos Eduardas buvo para
lyžiuotas, galėjo reaguoti į aplin
ką tik akimis. Gydytojai nebe- 
teikė vilties išgyventi.

Paskutinį kartą su Eduardu ma
tėmės svetinguose jo namuose 
Briuselyje praėjusį rugsėjį. Jis la
bai norėjo vasarą atvažiuoti Lie
tuvon, būtume vėl sunešę "klum
pes krūvon, suglaudę prie stalo 
alkūnes", apkeliavę visą Žemai
tiją, aplankę draugus.

Prieš jam gulant ligoninėn, 
gavau laišką, girdi, visko gali 
būti... Parašė, kaip tvarkytis su jo 
literatūriniu palikimu. Deja, pa
tys liūdniausi mielo Eduardo 
žodžiai išsipildė.

Stasys Kašauskas (LR)

Lietuvos nepriklausomybės 
šventė Nevv Yorke paminėta 
vasario 18 d., sekmadienį, iškil
mingomis pamaldomis Viešpa
ties Atsimainymo bažnyčioje, 
Maspethe, NY, ir akademine 
dalimi Kultūros Židinyje.

Keliaujame į Maspethą
Iki šiol iškilmingos pamaldos 

vykdavo Apreiškimo parapijos 
bažnyčioje Brooklyne. Šiemet 
nukeliauta į Viešpaties Atsi
mainymo parapiją Maspethe, 
siekiant labiau atgaivinti kitų 
lietuviškų bažnyčių New Yorke 
veiklą.

Vasario 16-sios minėjimo Kultūros Židinyje programos atlikėjai, rengėjai ir svečiai.
Salomėjos Narkėliūnaitės nuotr.

Maspetho bažnyčia yra verta 
didelio dėmesio. Ji pastatyta 
prel. Jono Balkūno, uolaus Lie
tuvių Bendruomenės Amerikoje 
organizatoriaus, plataus masto 
visuomenininko, rūpesčiu. Savo 
architektūra tai lietuviškiausia 
bažnyčia Nevv Yorke (architek- sario 16 d., Židinio kiemas buvo vos su šaulių palyda, sugiedoti 
tas Jonas Mulokas) ir gražiausias 
pastatas Nevv Yorko Queens da
lyje.

Pamaldos Viešpaties Atsi
mainymo bažnyčioje

Jos prasidėjo 11:45 vai. Pil
nutėlė bažnyčia prisirinko žmo
nių. Pamaldose dalyvavo Lietu
vos gen. konsulas Petras Anu
sas, Vilniaus meras Alis Vidū- 
nas, ambasadorius Anicetas Si
mutis su žmona, LB NY apygar-

Mišias koncelebravo: prel. Pra
nas Bulovas, parapijos klebonas 
emeritas, su kunigais: Apreiški
mo parapijos klebonu Vytautu 
Palubinsku, Danielium Janke-vi- 
čium, Stasiu Raila, Jonu Pakal
niškiu. Pamokslą pasakė prel. P. 
Bulovas.

Giedojo jungtinis Apreiškimo 
ir V. Atsimainymo parapijų cho
ras, vadovaujamas muzikų Astos 
ir Virginijaus Barauskų. Solo 
Vytautas Alksninis pagiedojo J. 
Strolios giesmę "Kaip grįžtančius 
namo paukščius" (žodžiai P. 
Jurkaus).

Čia veikianti Lietuvos Vyčių 
110 kuopa visus pakvietė kavutės 
į parapijos salę. Visa ši programa 
užtruko apie pusantros valandos. 
Tada visi pervažiavo i Kultūros 
Židinį. Po didžiulės sniego au
dros, kuri buvo penktadienį, va- 

išvalytas ir paruoštas priimti 
svečių automobilius.

Papuošta kavinė
Šventės proga Kultūros Židinio 

apatinėje salėje veikė kavinė, kur 
atsilankę galėjo papietauti, pa
sisvečiuoti. Čia jau nuo 12 vai. 
vyko judėjimas.

Kavinė buvo ypatingai gražiai 
papuošta, sienos ir lubos apka
bintos lietuviškais papuošalais, 
ornamentais, audiniais. Įėjęs taip 
ir jauti - su kokia meile tai padary
ta, kad ši lietuvių tautos svar
biausia šventė būtų iškilmingiau
sia.

Prie galinės sienos buvo paka
binti du dideli paveikslai - foto
montažai; viename - Lietuvos 
laisvės statula, antrame - jauni
mas prie Karo muziejaus Kaune.

Minėjimas Kultūros Židi- 
“Yje

Žmonės vis rinkosi ir rinkosi. 
Visur judėjimas - laiptuose, 
salėse, aikštelėse.

Salę ir sceną papuošė Ramutė 
Česnavičienė. Ant salės sienų 
buvo sukabinti stilizuotų orna
mentų skydai, scenoje - didelis 
gėlių krepšys, pultas, fortepijo
nas.

Programa prasidėjo 3:30 vai. 
popiet. Ją įvadiniu žodžiu pradė
jo LB NY apygardos pirmininkė 
Laima Šileikytė - Hood, papasa
kodama kaip metai iš metų Ame
rikos lietuviai triūsė Lietuvos la
bui, kol sulaukė nepriklausomos

Lietuvos.
Toliau programai vadovauti 

buvo pakviestas čia užaugęs jau
nuolis Aleksandras Maldutis, ge
rai kalbantis ir anglų, ir lietuvių 
kalbomis.

įneštos JAV ir Lietuvos vėlia- 

himnai, susikaupimo minute 
pri-siminti ir pagerbti žuvusieji 
dėl Lietuvos.

Tėv. Pranciškus Giedgaudas 
sukalbėjo įdomią invokaciją, ku
rioje buvo paminėti visi dabar
tiniai Lietuvos rūpesčiai.

Sveikinimai
Lietuvos misijos vardu sveiki

no Lietuvos gen. konsulas Petras 
Anusas. Programos vadovas per
skaitė JAV prezidento Bill Clin- 
ton sveikinimą, New Yorko vals
tijos gubernatoriaus George Pata- 
ki ir Įeit. Goberner sveikinimus. 
Taip pat sveikino ir kiek vėliau 
atvykęs miesto tarybos atstovas, 
perskaitęs miesto tarybos prokla
maciją.

Miesto tarybos narys dr. Mi
chael Paul Kazas sveikindamas

(perkelta į 8 pusi.)

Eleonorą Jankauskienę palydėjus
Š. m. vasario 19 d. Ocala, Floridoje, po sunkios ligos 

mirė inžinierius

DRĄSUTIS KAZIMIERAS GUDELIS,
sulaukęs 62 metų amžiaus. Ilgus metus gyveno New 
Yorke Ir Greenwich, CT, po to persikėlė j Floridą. 

Gyvendamas Connecticut, įkūrė firmą Nida Corp., 
kurią irgi perkėlė į Floridą. Lietuvai atgavus nepri
klausomybę, ten įkūrė automobilių prekybos firmas 

Vistaford ir Vytarų Vilniuje, kurioms jis vadovavo iki 
mirties.

Velionio palaikai, lydimi artimųjų giminių, bus 

pervežti į Vilnių ir palaidoti šalia jo motinos senuose 
Rasų kapuose.

Giliame nuliūdime liko: žmona Joanne, sūnus 
Paulius, dukra Laura, posūnis William, podukra Tanya, 
sesuo Mirga ir vyras Dantonas Šulaičiai, jų sūnus 

Tauras ir dukra Daina.

Vietoje gėlių šeima pageidauja aukas 
siųsti:

Hospice ofMarion County
317 NE 36th Avė.
P.O. Box 4860
Ocala, FL 34478-4860

A.t A.
DRĄSUČIUI GUDELIUI

po sunkios ligos mirus, jo šeimai, giminėms ir artimiesiems 
liūdesio valandose reiškiame gilią užuojautą.

Gražinos ir Sauliaus Janusų 
šeima

Bragiam vyrui, tėvui ir broliui

A.t A.
DRĄSUČIUI GUDELIUI

po sunkios ligos mirus, žmoną, sūnų Paulių, dukrą Laurą, 
seserį Mirgą Šulaitienę ir kitus artimuosius nuoširdžiai 
užjaučiame ir kartu liūdime.

\
Danutė ir Henrikas Alilioniai 
Ina ir Tadas Jasaičiai 
Rasa ir Henrikas Miklai 
Nijolė ir Almus Šalčiai 
Irena ir Jonas Vilgaliai

Eleonora Jankauskienė, gimusi 
1911 m. Utenos apskr., daug me
tų gyvenusi VVoodhaven, NY, 
mirė š. m. vasario 20 d. St. Fran
cis ligoninėje Manhasset, NY. 
Buvo pašarvota Shalins laidoji
mo koplyčioje VVoodhaven, NY. 
Atsisveikinimas vyko vasario 22 
d., o penktadienį, o vasario 23 
d., po gedulingų mišių Apreiški
mo par. bažnyčioje, palaidota St. 
Charles kapinėse, šalia savo vyro 
Mato, mirusio prieš 30 metų.

A. a. Eleonora buvo kilusi iš 
gausios šeimos: penkios seserys 
ir trys broliai. Dabar beliko dvi 
seserys ir brolis. Dvi seserys mirė 
Lietuvoje, brolis Juozas nukan
kintas Sibire ir brolis Bronius 
žuvęs neaiškiomis aplinkybėmis

prie Karaliaučiaus.
Velionė buvo puiki šeimi

ninkė, kepdavo labai skanią lie- . 
tuvišką duoną ir darydavo lietu
viškus sūrius. Kai pasirodydavo 
Kultūros Židinyje per "blusų tur
gus" arba per Kaziuko mugę su 
savo gaminiais, žmonės tuojau 
juos išgaudydavo. Turėdavo 
daug užsakymų ir kitomis pro
gomis.

A. a. Eleonora buvo visų mė
giama, nes buvo nuoširdi tal
kininkė, kur tik reikėdavo pa
galbos - ten talkino. Joks darbas 
jai nebuvo nei per prastas, nei 
per sunkus. Visi jos pasigesime.

Nuliūdime liko dukros: Zina ir 
Irena su vyru Rimu Reventai su 
šeima, sūnus Algirdas su žmona 
Vida ir šeima, šešios anūkės, du 
anūkai ir dvi proanūkės. Liko 
brolis Vitas Katinas su žmona 
Aldona ir šeima. Lietuvoje liko 
dvi seserys su šeimomis, miru
sio brolio Bronius šeima ir kiti 
giminės.

Tebūna jai lengva Amerikos ' 
žemelė! Ilsėkis ramybėje!

Ona Barauskienė
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Kultūros Židinyje šį sekma
dienį, kovo 3 d., vyksta Kaziuko 
mugė. Prasideda su šv. Mišiomis 
12 vai., kurias aukos vysk. Pau
lius A. Baltakis, OFM, skautų in
tencija. Smulkesnių informacijų 
žiūr. skelbime šiame puslapyje.

Vysk. Paulius A. Baltakis, 
OFM, aplankęs Pietų Amerikos 
lietuvius, grįžta į New Yorką va
sario 29 d. Kovo 6 vyksta į 
Floridą, kur ves gavėnios rekolek
cijas Daytona Beach, Pompano 
Beach, Juno Beach ir Miami lie
tuviams. Į New Yorką grįš kovo 
29 d.

A. a. Viktoro Vaitkaus at
minimui Simas Augaitis aukojo 
"Darbininkui" paremti 20 dol. 
Administracija nuoširdžiai dėko
ja.

A. a. Kęstučio Jonyno at
minimui Lilia Petrulienė, Forest 
Hills, NY, aukojo Kultūros Židi
niui 50 dol. K. Židinio vadovybė 
nuoširdžiai dėkoja.

ATLANTA Import Export, 
Ine., siuntinių į Lietuvą persiun
timo bendrovė, siuntinius vėl

Dėkojame

Kun. Jonas Pakalniškis, 
Douglaston, NY, yra nuolatinis 
dosnus "Darbininko" rėmėjas. 
Ir šiemet, nors sunegalavęs, at
siuntė 100 dol. čekį už prenu
meratą. Nuoširdžiai dėkojame 
už paramą ir linkime geros 
sveikatos.

Antanina Reivitienė, Jupi- 
ter, FL, kasmet paremia mūsų 
spaudą didele auka. Ir šiemet 
atsiuntė už prenumeratą 100 dol. 
čekį. Nuoširdžiai dėkojame už 
nuolatinę paramą ir gražius 
linkėjimus.

Ona Jankevičiūtė, New 
York, NY, kasmet ateina "Dar
bininkui" į pagalbą su labai dos
nia auka. Ir šiemet už prenume
ratą atsiuntė 200 dol. čekį. Labai 
įvertiname O. Jankevičiūtės pa
galbą ir nuoširdžiai dėkojame.

J. A. Milukas, Garden City, 
yra ilgametis nuolatinis mūsų 
spaudos palaikytojas. Ir šiemet 
atsiuntė 100 dol. už prenume
ratą. Nuoširdžiai dėkojame už 
nuolatinę paramą.

Conrad Kaster, Belleville, NJ, 
kaip kasmet, taip ir šiemet ap
mokėjo prenumeratą su 100 dol. 
čekiu ir taip vėl dosniai parėmė 
mūsų spaudą. Nuoširdžiai dėko
jame.

Albinas Zvinys, Medford, 
NY, kasmet paremia mūsų spau- 

NEW YORKO SKAUTAI/SKAUTĖS 
maloniai kviečia visus atsilankyti 

į tradicinę

KAZIUKO MUGĘ

sekmadienį, kovo 3 d., 
Kultūros Židinyje, 361 Highland Blvd., 

Brooklyn, NY.

12 vai, aukojamos Šv. Mišios 
/vairūs rankdarbiai/Uetuviškos prekės 

Knygos/ Literatūra/ Loterijos

Vyr. Skaučių kavinė
- Pietūs ir atgaiva -

priims kovo 16 d. ir kovo 30 d. 
nuo 12 vai. iki 1 vai. popiet 
Kultūros Židinio kieme. Dėl in
formacijų skambinkite tel. (914) 
258-5133. Firmos atstovas paima 
siuntinius ir iš namų.

Apolonija Radzivanienė, 
gyv. Richmond Hill, NY, po il
gos ligos mirė vasario 25 d. St. 
Joseph's ligoninėje Queens. At
sisveikinimas - vasario 29 d. va
kare. Laidojama kovo 1 d. iš Ap
reiškimo par. bažnyčios Šv. Jono 
kapinėse, šalia savo vyro dr. Bro
niaus, mirusio prieš daug metų. 
Laidotuvėmis rūpinasi Shalins 
laidojimo įstaiga, tel. 296-2244. 
Liko sūnus Vytas su šeima.

"VILTIES" siuntinių agentū
ros atstovas siuntinius vėl pri
ims Brooklyne, Kultūros Židinio 
kieme, buv. spaustuvės patal
pose, kovo 2 d., šeštadienį, nuo 
10 iki 11 vai. ryto ir kovo 30, 
šeštadienį, nuo 12 iki 4 vai. po
piet. Brooklyne mūsų atstovas 
yra Algis Jankauskas, tel. (718) 
849-2260. Jis gali paimti siun- 
tinius ir iš namų,____________
dą didesne auka, o šiemet ap
mokėjo prenumeratą su 80 dol. 
čekiu. Nuoširdžiai dėkojame už 
nuolatinę paramą.

R. Vaičaitis, Stony Point, NY, 
mūsų spaudos nuolatinis stiprin
tojas, šiemet atsiuntė už prenu
meratą 90 dol. čekį. Nuoširdžiai 
dėkojame už paramą.

Kun. Adolfas Klimanskis, 
Providence, RI, suprasdamas lie
tuviškos spaudos sunkią padėtį, 
kaip kasmet, taip ir šiemet ap
mokėjo prenumeratą, atsiųs
damas 150 dol. čekį. Nuoširdžiai 
dėkojame už nuolatinę paramą 
ir už gražius sveikinimus.

Jurgis Birutis, Orlando, FL, 
kasmet paremia mūsų laikraštį 
didesne auka. Ir šiemet apmokė
jo prenumeratą, atsiųsdamas 75 
dol. čekį. Nuoširdžiai dėkojame 
už paramą.

Liuda Sprindzunas, St. Pe
tersburg Beach, FL, kasmet rėmė 
"Darbininką", o šiemet prenu
meratą apmokėjo, atsiųsdama 
100 dol. čekį. Nuoširdžiai dėko
jame ir įvertiname paramą.

Prel. Antanas Bertašius, 
Paterson, NJ, per daugelį metų 
nuoširdžiai remia Darbininką. Ir 
šiemet, kaip anksčiau, apmokė
jo prenumeratą, atsiųsdamas 150 
dol. čekį. Už nuolatinę nenu
trūkstamą paramą nuoširdžiai 
dėkojame.

Aldona K. Šmulkštienė, 
Chicago, IL, prenumeratą buvo 
apmokėjusi, o dabar atsiuntė 
laikraščio leidimui paremti 50 
dol. čekį. Nuoširdus ačiū.

(atkelta iš psl. 7)
sveikindamas atnešė gatvės 

pavadinimo iškabą, kur buvo 
parašyta "Lietuva Blvd." Jis 
pranešė, kad šis pavadinimas 
buvo pakabintas prie Kultūros 
Židinio vartų.

Vilniaus mero kalba
Pagrindinę kalbą pasakė Vil

niaus meras Alis Vidūnas, ren
gėjų specialiai pakviestas. (Jis 
kalbėjo ir kitur).

Meras kalbėjo pakiliai, jaudi
namai, prisimindamas praeitį ir 
dabartį, kalbėjo aiškiai, planin
gai dėstydamas savo mintis.

Pradėjo nuo Vasario 16-tos 
reikšmės, ir dabar palaikančios 
tautą. Lietuva dideliame kalėjime 
praleido 50 metų, visuomet ro
dydama sugebėjimą valdyti savo 
valstybę. Prisiminė kovo 11-tąją, 
kai Lietuva drįso išstoti iš Sovie
tų Sąjungos.

Kalbėjo apie išeivijos vaidmenį 
Lietuvai. Kiekviena išeivijos veik
la buvo jaučiama Lietuvoje, tar
si sakė: mes tebesame gyvi. Su 
pagarba prisiminė Stasį Lozoraitį, 
kaip vilties prezidentą.

Dabar Lietuva laiko ezaminus, 
ar esame verti laisvės. Krizė bus 
nugalėta. Lietuva pasveiks.

Baigdamas kalbėjo apie Vilnių, 
jo grožį ir reikšmę, miestą, kur 
pilna visokiausių menų. Baigė 
šiais žodžiais: "Linkiu sau ir jums 
visiems tikėjimo stiprybės, ištver
mės ir vilties". Kalba buvo paly
dėta plojimų.

Tautiniai šokiai
Pirmoji programos dalis baig

ta tautiniais šokiais, kuriuos atli
ko naujai suorganizuotas ir jau 
gerai surepetavęs ansamblis 
"Tryptinis". Jam dabar vadovau
ja Aldona Marijošienė.

"Tryptinis" atliko šiuos šokius: 
"Vakaruškos", "Lenciūgėlis", "Mi- 
kitienė", "Šliažo polka". Šokiams 
akordeonu pritarė dr. A. Pliura.

Koncertinė dalis
Antroje minėjimo dalyje buvo 

koncertas, kurį atliko solistė 
Marytė Bizinkauskaitė ir pianistė 
Dalia Sakaitė, abi gerai pažįs
tamos, šioje salėje girdėtos.

Solistės repertuarą sudarė lie
tuviai kompozitoriai ir pora tarp
tautinių kompozitorių. Pradžioje 
ji atliko J. Strolios "Kaip

Darbininkui remti aukojo;
Darbininko skaitytojai atsiuntę 

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

Po 30 dol.: VI. Petkevičius, 
Lakeside, CT; V. Žadeikis, Oak 
Lawn, IL; Milda Brandtneris, 
Avon, MA; Liuda Waingartin, 
Milton, MA; J. Molis, Worcester, 
MA; A. Ošlapas, Dearborn Hgts, 
MI; Edw. Sirgedas, Brooklyn, NY; 
Jura Shukis, Fresh Meadovvs, NY; 
Rev. P. Jonaitis, Gloversville, NY; 
St. Bulavas, Ronkonkoma, NY; 
Irena Merlino, W. Hempstead, 
NY; A. Cizauskas, Falls Church, 
VA.

Po 25 dol.: Al Navikauskas, 
Brookfield, CT; Alg. S. Gečys, 
Huntingdon Vly, PA; Sophia ir 
Vyt. Šakalys, East Greenvvich, RI; 
Po 20 dol.: A. Macelis, Scotts- 
dale, AZ; P. Gaubys, Sunland, 
CA; Rev. J. Matutis, Hartford, 
CT; L. A. Balsys, Naugatuck, CT; 
Lola Pilis, Noank, CT; J. Kazlaus
kas, Waterbury, CT; V. Kuzmic
kas, Waterbury, CT; Jadvyga 
Muraska , Waterbury, CT; J. J. 
Raugalis, Waterbury, CT; V. 
Zdanys, W. Hartford, CT; R. 
Zableckas, Loveland, CO; VI. 
Barius, Lake Worth, FL; Adelai- 
da Baibata, St. Petersburg, FL; A. 
Daunys, St. Petersburg, FL; Ele
na Jasaitienė, St. Petersburg, FL; 
A. Karnius, St. Petersburg, FL; St. 

grįžtančius namo paukščius", 
toliau - partizanų dainą "Stoviu 
aš parimus", Br. Budriūno "Ty
kiai, tykiai Nemunėlis teka", A.

nėjimą uždarė Tautos FondoRaudonikio "Lietuva iš paukščio

Vasario 16-sios minėjime Kultūros Židinyje dainų kon
certą atliko Marytė Bizinkauskaitė - dešinėje. Jai 
akompanavo Dalia Sakaitė. S. Narkeliūnaitės nuotr.

skrydžio".
Taip pat girdėjome: K. V. Ba

naičio "Neplauk, Kąstyti", ariją 
iš operos "Jūratė ir Kąstytis", A. 
Dvoržako Rusalkos ariją iš ope
ros "Rusalka", tris dainas neži
nomo kompozitoriaus: "Mano 
gimtinė", "Tu kalta", "Iš tamsos" 
ir D. Novickienės "Be laiko". Pa
baigai - F. Leharo Vilijos dainą iš 
operetės "Linksmoji našlė".

Solistė turi gražų, stiprų balsą, 
įspūdingai skambantį visuose 
registruose. Kiekvieną kūrinį at
liko įsijausdama, ryškindama 
vedamąją mintį. Ji yra tikra 
Amerikos lietuvaitė, lietuviškai 
išmokusi lietuvių šeštadieninėje 
mokykloje. Ruošdama lietuvišką 
repertuarą, ji tiek pat dirba kaip 
ir su kitomis kalbomis. Todėl ir 
miela jos dainavimo klausytis.

Pianistė Dalia Sakaitė mums 
gerai pažįstama, ne kartą daly
vavusi mūsų renginiuose ir juos 
praturtinusi savo gražiu skam
binimu. Ji akompanavo solistei, 
solo paskambino F. Liszto du

DARBININKUI paremti aukojo

Kreivėnas, St. Petersburg, FL; 
Regina Nakoneczna, So. Pasade- 
na, FL; Kun. L. Musteikis, Sunny 
Hills, FL; H. Zitikas, Sunny Hills, 
FL; Edw. Juzumas, Grayson, GA; 
Laimutė Tornau, Chicago, IL; K. 
Bružas, Homevvood, IL; Ig. 
Budrys, Lockport, IL; Halina Bag
donienė, Oak Lawn, IL; Danutė 
Liepas, Michigan City, IN; J. 
Kardokas, Baltimorę, MD; A. 
Radzius, Baltimorę, MD; A. I. 
Jankauskas, Germantown, MD; 
Alb. Barulis, Brockton, MA; Anna 
Adams - Adomavičius, Center- 
ville, MA; R. L. Bernotas, Sha- 
ron, MA; J. Baksys, So. Boston, 
MA; Antonina Šidlauskas, So. 
Boston, MA; Dalia Pautienis, W. 
Barnstable, MA; Msgr.D. A. Po- 
cus, Kearny, NJ; A. A. Razgaitis, 
Montclair, NJ; Susan Covalesky, 
Randolph, NJ; J. Veblaitis, 
Union, NJ; Teresa A. Jacųues, 
Gouverneur, NY; F. and R. Ka- 
zlas, Hollis Hills, NY; Veronica 
Gudas, Jamaica, NY; Vyt. 
Veršelis, Kings Park, NY; Alice 
Dunajevvski, Ozone Pk, NY; Lilė 
Milukas, Plainview, NY; J. Pet- 
niunas, Richmond Hill, NY; Ele
na Sinsinas, Richmond Hill, NY; 
Laima Mihailovich, Staten Is- 
land, NY; Dr. Aldona Janačienė, 
Yonkers, NY; M. Palunas, Ak- 
ron, OH; Bronė Jacikevičius, 
Willoughby, OH; Snieguolė Jur- 
skis, Philadelphia, PA; Daiva 
Bobelis, Ph.D., Saint Davids, PS; 

kūrinius: Liebestraum, Concert 
Etude - Un Sospiro.

Programa baigta rezoliucijų 
priėmimu, išneštos vėliavos. Mi- 

pirmininkas Jonas Vilgalys, pa
dėkodamas visiems rengėjams, 
programos dalyviams.

Minėjimą rengė: JAV LB New 
Yorko apygardos valdyba, Tau
tos Fondas, Amerikos Lietuvių 
Tarybos New Yorko skyrius. Mi
nėjime buvo renkamos aukos. 
Pranešta, kad surinkta 4472 dol.

Vakaronė
Po programos publika dar ne- 

siskirstė, dar vakarojo Kavinėje. 
Čia buvo daug žmonių, sunku 
buvo net praeiti. Prie atskiro sta
lo buvo pavaišinti svečiai. Jų 
buvo gana daug. Vaišino LB NY 
apygardos žmonės.

Taip buvo paminėta 78 metų 
Lietuvos nepriklausomybės atsta
tymo ir 745 metų Lietuvos vals
tybingumo sukaktis.

Minėjime dalyvavo daug nau
jųjų ateivių. Šurmuliavo pilnos 
salės, laiptai, aikštelės. Visur tvy
rojo šventiška nuotaika ir kal
bama buvo daugiausia apie Lie
tuvos rūpesčius.

(p-i)

Aldona Kairys, No. Providence, 
RI; L. Kukanauza, Providence, RI; 
Salomėja Perminąs, Providence, 
RI; Nancy Guobaitis, Edgefield, 
SC; Valerie Dlugauskas, Ft. 
Worth, TX; Alexandra Gylys, 
Olympia, WA.

Po 15 dol.: K. A. Keblys, Baton 
Rouge, LA; J. Starinskas, Belmont, 
MA; Ona Girnius, Boston, MA; 
Helen M. Venis, Woodhaven, 
NY; Albina Lipčienė, Putnam, 
CT; D. Pranckevicius, Sunny 
Hills, FL; Regina D. Setikas, 
Thornvvood, NY; Fr. Grinchis, 
Whiting, NJ.

Po 10 dol.: Irena Ambraska, 
Phoenix, AZ; Isabel Oksas, Los 
Angeles, CA; Pr. Pakalniškis, San
ta Monica, CA; J. Sodaitis, Arva- 
da, CO; Irena Donovan, Boul- 
der, CO; Vidm. Valiusaitis, Dan- 
bury, CT; Vt. Saimininkas, E. 
Hartford, CT; P. Simanauskas, 
Manchester, CT; Gintarė Ivaš- 
kienė, Monroe CT; Edith Kazlaus
kas, New Haven, CT; J. Uldrikis, 
Poąuonock, CT; R. Zujus, Uncas- 
ville, CT; V. Bražėnas, Bonita 
Springs, FL; J. A. Hodgins, India-. 
lantic, FL; St. Giedrikis, Juno 
Beach, FL; Dr. W. Vaitkus, Juno 
Beach, FL; Stasė Kavaliūnas, New 
Smyrna Beach, FL; A. J. Gudaitis, 
Ormond Beach, FL; Zita Dapkus, 
So. Pasadena, FL; Kun. Jonas 
Gasiūnas So. Pasadena, FL; Gene 
Stapulionis, Surfside, FL; V. 
Račiūnas, Chicago, IL; Br. Paliu-

J
Moterims siūlomi darbai 

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

sk.
Moteris iš Lietuvos ieško 

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

sk.
Tuoj pat reikalinga mote

ris prižiūrėti dviejų metų berni
uką. Gali gyventi šeimoje arba 
atskirai Albany apylinkėje. Ska
mbinti: (518) 372-6529.

sk.

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

Stefanija Subatis, Arlington, 
Ma-20 dol.

Jonė Budrytė, Brooklyn, NY-5 
dol.

Norintieji prisidėti prie šios 
valgyklos išlaikymo, prašomi 
aukas siųsti:

Franciscan Fathers
361 Highland Blvd. 
Brooklyn, NY 11207.

Pažymėkite, kad tai jūsų auka 
Kretingos vienuolyno labdaros 
valgyklai.

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

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

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

Skelbkitės DARBININKE 
pasidalinkite 

džiaugsmu, sveikinkite, 
išreikškite 
užuojautą, 

pirkite, parduokite!

Jūsų pageidavimai- mūsų 
rūpestis.

DARBININKAS

lionis, Cicero, IL; V. Kleiza, Lock
port, IL; J. Kavaliūnas, Beverly 
Shores, IN; St. Surantas, Rock- 
ford, IL; Edw. Kemfert, Balti- 
more, MD; A. Siaurusaitis, Elli- 
cott City, MD; B. Povilavicius, 
Arlington, MA; P. Radzevičius, 
Brockton, MA; Juozė Lapšienė, 
Dedham, MA; J. Bacevičius.

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

Už kiekvieną auką nuoširdžiai 
dėkojame.

Darbininko administracija
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