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- Gegužės 16 d. Vilniuje 
rusiškai kalbantis sužeidė rusų 
diplomatą ir pagrobė prabangų 
ambasados automobilį. Rusijos 
ambasados pirmasis sekretorius 
V.Pozdorovkinas buvo sužeistas 
į kairę šlaunį, kai bandė užverti 
garažo vartus ir sulaikyti pa
grobtą automobilį. Tai buvo 
pirmasis bet koks išpuolis prieš 
Rusijos ambasadą ar jos diplo
matus Lietuvoje.

- Gegužės 10 d. JAV įsikūru
si privati žmogaus teisių stebėji
mo grupė "Freedom house" 
paskelbė, kad Lietuva kartu su 
Slovakija, Kirgizija ir Vengrija 
patenka tarp ekonomiškai iš 
dalies laisvų valstybių. Iš viso 
paskelbti duomenys apie ekono
mines laisves 82 pasaulio ša
lyse.

Lietuvos kaimynės Latvija, 
Lenkija ir Estija laikomos eko
nomiškai laisvomis valstybėmis. 
Iš esmės nelaisvomis laikomos 
Rusija, Rumunija, Ukraina. Bal
tarusija atsidūrė ant žemiausio 
nelaisvų valstybių laiptelio. Pa
gal "Freedom house" tyrimą, du 
trečdaliai pasaulio žmonių ne
turi tikros ūkinės laisvės.

- 1996 m. balandžio 1 - 
birželio 2 dienomis Šlezvige 
(Vokietija) veikia didelė Balti
jos šalių regiono pirmoji fo
tografijos meno trienalė "Ars 
Baltica". Ekspozicijos tema - 
"Praeities grįžimas. Utopijų pa
baiga". Rengdami šią trienalę, 
organizatoriai siekė pratęsti ir 
suintensyvinti Rytų, Vakarų ir 
Šiaurės Europos kultūrų dialogą, 
koncentruodami dėmesį į san
tykį su praeitimi. Per savitumus 
siekiama atskleisti didelio regio
no įvairovę. Jo viduryje yra ne 
politinis ar kultūrinis centras, o 
Baltijos jūra - senų kultūros 
tradicijų centro "mediumas". 
Lietuvai parodoje atstovauja 
fotomenininkas Antanas Sut
kus, pateikęs kūrinių iš savo dar 
septintame dešimtmetyje pradė
to kaupti archyvo. Šalia ekspo
nuojami suomių, grenlandų, 
švedų, norvegų, estų, latvių, len
kų, rusų, vokiečių kūriniai. Pa
rodos proga išleistas 160 p. kata
logas vokiečių ir anglų kalbo
mis. Atidarymo metų surengta 
tarptautinė konferencija, kurio
je pranešimus skaitė menoty
rininkai ir fotomenininkai iš 
viso regiono. Lietuvai konfe
rencijoje atstovavo menotyri
ninkė Raminta Jurėnaitė ir fo
tomenininkas Alvydas Lukys.

- Nidoje atidarytas Tho
mo Manno kultūros cen
tras. Prie šio centro įkūrimo 
daug prisidėjo Kultūros minis
terija, Klaipėdos universitetas. 
Atviros Lietuvos fondas, Nerin
gos savivaldybė, Ostseeaka- 
demia iš Lūbeko ir Vokietijos 
ambasada, parūpinusi Thomo 
Manno namelio rekonstrukci
jai 100 tūkst. DM. Kartu atida
ryta ekspozicija "Rašytojo Tho
mo Manno vasarnamis: nuo 
projektų iki Thomo Manno 
kultūros centro". Ekspozicijoje 
- nuotraukos, rankraščiai iš Tho
mo Manno archyvo Zurich, 
namelio Nidoje 1929 - 1930 
metų statyba, 1983 ir 1995 metų 
rekonstrukcijos projektai.

- Lietuvoje alkoholinių gėri
mų reklama bus uždrausta nuo 
liepos 1 d., tačiau vis dar dygsta 
stendai, reklamuojantys šiuos 
gėrimus.

AMBASADORIUS EIDINTAS: ALTERNATYVOS 
NATO NARYSTEI NETURIME

Ambasados Spaudos skyrius, 
patarėjas dr. Vytautas Žalys

Balandžio 26-27 dienomis Wa- 
shington, DC, Kapitolijuje vyko 
simpoziumas "NATO plėtimasis: 
etninė dimensija", kurį organiza
vo nuo 1957 metų veikianti Ame
rikos etninių grupių nacionalinė 
konfederacija (National Confede- 
ration of American Ethnic Groups
- NCAEG), atstovaujanti savo et
ninę kilmę išreiškiančiams ame
rikiečiams JAV sostinėje. Šios or
ganizacijos pirmininku buvo, o da
bar yra garbės pirmininkas, Mary- 
land Universiteto profesorius eme
ritas dr. Jonas Genys.

Konfederacijos prezidentas Ed- 
ward S. Yambrusic įžanginiame 
žodyje pastebėjo, jog JAV politika 
plečiant Šiaurės Atlanto sutarties 
organizacijos saugumo garantijas 
Vidurio ir Rytų Europai Partnerys
tės vardan Taikos programos rė
muose atvedė prie to, jog atsiran
da potencialas rimtoms regio
ninėms krizėms Europos kontinen
to širdyje. Konfederacija siekia 
suintensyvinti debatus, galinčius 
prisidėti prie vis dar tebeliekančio 
Europos padalijimo užbaigimo, 
sudaryti lygią galimybę visoms 
naujoms demokratijoms pasisaky
ti šiais svarbiais klausimais, ap
žvelgti šias idėjas iš JAV saugumo 
ir strateginių interesų prioritetų 
taško bei suformuluoti platformą 
šiuo klausimu Amerikos etninių 
grupių bendruomenėms, kuria jos 
galėtų remtis 1996 metų JAV pre
zidento rinkimuose.

Plenariniuose pranešimuose iš
ryškėjo skirtingi pranešėjų ame
rikiečių požiūriai į NATO plėtimą
- politologai dr. Richard Perle, dr. 
Paul Goble pasisakė už NATO 
plėtimą, tuo tarpu buvęs JAV am
basadorius Jonathan Dean, pa
žymėdamas neigiamą Rusijos reak
ciją į galimą naujų narių priėmimą 
į NATO, akcentavo Europos inte
gracijos svarbą, neplečiant NATO, 
o stiprinant bendradarbiavimą su 
Rusija, didinant JTO ir europinių 
organizacijų vaidmenį.

Diskusijose dalyvavo ir 15 Euro
pos valstybių ambasadoriai, o po 
jų kalbėdavo atitinkamos tauty
bės JAV etninės grupės organizaci
jų atstovai. Lietuvos ambasadorius 
dr. Alfonsas Eidintas išdėstė Lietu
vos poziciją integracijos į Europos 
Sąjungą (toliau - ES) bei narystės 
NATO klausimais. Ambasadorius 
Eidintas pareiškė, kad ruošiantis 
NATO plėtimui atsiranda gyvybinė 
būtinybė Vakarams nusistatyti 
aiškią strategiją dėl Baltijos valsty
bių saugumo garantijų naujoje 
Europos saugumo architektūroje. 

"Prieš skurdą ir skurdintojus" akcijos dalyvių eisena Vilniaus gatvėmis.

V. Kapočiaus nuotr.

Vilniaus požiūriu, tokia nauja 
strategija turėtų numatyti svar
biausių Europos saugumo ele
mentų - ES, Vakarų Europos 
Sąjungos (toliau - VES) ir NATO 
- lygiagretų plėtimą siekiant 
užtikrinti saugumą ir stabilumą 
visoje Europoje, o ne kurioje 
nors jos dalyje. Lietuvos, kaip 
ir kitų Baltijos valstybių, sau
gumo užtikrinimas yra sudėtinė 
bendro Europos saugumo ar
chitektūros dalis. Baltijos regio
no palikimas už besiplečiančios 
saugumo zonos Europoje ribų 
reikštų, jog šioje architektūroje 
trūksta kad ir nedidelių, tačiau 
visumai svarbių elementų - 
teigė ambasadorius Eidintas.

Pažymėjus praktiškus žings
nius reintegruojantis į Europą, 
pirmiausiai asocijuotą Lietuvos 
narystę ES ir VES, pastebėta, 
kad po Europos sutarties pasi
rašymo integracijos laipsnio 
požiūriu Lietuva faktiškai atsi
dūrė vienodose pozicijose su 
tokiomis Vidurio Europos val
stybėmis kaip Lenkija, Čekija 
ar Vengrija. Naujas Lietuvos sta
tusas leidžia su optimizmu 
žvelgti į ateitį dar ir dėl ypač 
pozityvios "europroceso" įtakos 
reformų eigai Lietuvoje. Aiškus 
tikslo matymas - narystė ES, o 
tuo pat metu ir europinių stan
dartų siekimas įvairiose srityse, 
spartina žengimą į priekį, ga
rantuoja demokratinių procesų 
negrįžtamumą bei ekonominės 
reformos nuoseklumą Lietuvo
je - kalbėjo ambasadorius Ei
dintas.

Toliau ambasadorius Eidintas 
aptarė paralelinio ES ir NATO 
plėtimo galimybę ir atkreipė 
susirinkusiųjų dėmesį į Briuse
lyje parengtos studijos dėl 
NATO plėtimo teiginį, jog na
rystės ES perspektyva sudaro ir 
palankesnę poziciją NATO na
rystės atžvilgiu. Toks lygiagre
tumo elementas tam tikra pras
me apibrėžia iš esmės tą pačią 
ES ir NATO plėtimo erdvę, 
todėl, ambasadoriaus nuomo
ne, dabar reikėtų siekti nors ir 
neformalaus šių dviejų procesų 
lygiagretumo fiksavimo arba šio 
principo realizavimo praktinėje 
veikloje. Taigi, Lietuvos atstovų 
nuomone, pradžioje vertėtų at
sakyti į klausimą "kas", ir tik 
vėliau, jau apibrėžus NATO 
plėtimo erdvę, galima būtų kelti 
klausimą - "kada". Tokia įvykių 
eiga atitiktų ne tik Lietuvos bei 
kitų Vidurio Europos valstybių 
interesus, bet ir naujų geo
politinių procesų Europoje vidi
nę logiką.

Kalbėta ir apie priežastis, ska
tinančias Lietuvą taip atkakliai 
siekti NATO narystės. Ambasa
dorius Eidintas išskyrė keletą Lie
tuvos poziciją įtakojančių lyg
menų. Pradžioje jis pažymėjo 
vertybinį momentą, pastebė
damas, kad Lietuva NATO narys
tės siekia ne todėl, kad būtų 
nusistačiusi prieš Rusiją, bet 
todėl, jog Lietuvoje pripažįsta
mos tos pačios vertybės kaip ir 
Vakaruose. "Priklausymas Euro
pai yra mūsų valstybės tradicija. 
Antra vertus, mūsų įsitikinimu, 
priklausymas Vakarų civilizaci
jai plačiąja prasme yra vertybė 
pati savaime. Lietuvos atskyri
mas nuo Vakarų turėtų tautai ir 
valstybei tragiškų pasekmių", tei
gė ambasadorius Eidintas.

Lietuvos pozicija nagrinėta ir 
alternatyvų saugumo srityje as
pektu. Lyginant Lietuvą šiuo 
požiūriu su kitomis Vidurio Eu
ropos valstybėmis konstatuotas 
saugumo trūkumas. Ambasa
dorius Eidintas aptardamas įvai
rių grėsmių Lietuvai šaltinius, 
pirmiausia Rusijos faktorių, at
kreipė dėmesį į kai kurias nau
jas tendencijas šios šalies užsie
nio politikoje. Jis pastebėjo, kad 
pastaruoju metu oficialiame lyg
menyje vis rečiau kalbama apie 
abipuses grėsmes, t. y. vis daž
niau remiamasi nuostata, kad 
Rusija nekelia grėsmės Europai 
ir atvirkščiai. Pareiškęs, kad šiuo 
klausimu gali būti ir kitokių
n. amonių, ambasadorius Eidin
tas atkreipė dėmesį į naują Rusi
jos argumentaciją, kuria remi
antis Rusija reikalauja teisių į 
tam tikrą savo įtakos išsaugo
jimą visoje buvusios SSSR teri
torijoje, vienokio ar kitokio to
kių "teisių" pripažinimo. Taigi 
rusai tampa labiau jautrūs ne 
išorinei grėsmei (greičiau pačių 
susikurtam tokios grėsmės mi
tui), o konkrečiam anksčiau 
turėtos įtakos sferų susiaurėji
mui, o kai kur ir praradimui. 
Tokios tendencijos kelia nerimą 
ne tik Lietuvai. "Mes nesutikome 
anksčiau, nesutinkame dabar ir 
niekada nesutiksime būti priskir
ti Rusijos įtakos sferai. Pagaliau, 
XXI šimtmečio išvakarėse 
vertėtų ir į tai atkreipti dėmesį" 
- kalbėjo dr. Eidintas.

Tuo pat metu, pokarinės rai
dos Europoje kontekste įvertin
tas NATO (kaip saugumą bei 
stabilumą užtikrinančio fakto
riaus) ir ES (kaip Europos tautų 
gerovę lemiančio faktoriaus) 
vaidmuo kontinente. Pripažinta, 
kad nacionalinių priemonių, 
deja, nepakanka Lietuvos sau-

Žvilgsnis į Vilniaus senamiestį iš Gedimino pilies.
V. Kapočiaus nuotr.

gurno garantavimui, o įvairios te
orinės alternatyvos, pvz., Lietuva 
- neutrali valstybė - įvertintos kaip 
nepakankamos ir neatitinkančios 
laikmečio dvasios. Kartu pažy
mėta, kad moderniojoje istorijoje 
nėra precedento, jog Rytų ir Vi
durio Europos saugumas būtų ga
rantuotas kokiomis nors tik šio 
regiono valstybių sutartimis.

Ambasadorius Eidintas aptarė ir 
galimą Lietuvos palikimo už 
NATO ribų įtaką krašto vidaus 
gyvenimui. Tuomet, jo nuomone, 
lietuviai būtų sukrėsti, o to sukrėti
mo padariniai gali peržengti ir 
nacionalines ribas. Nusivylimo 
nuotaikų pasėkoje į valdžią Lietu
voje galėtų ateiti kraštutinės po
pulistinės jėgos, kurių politika 
neprognozuojama. Jei taip atsi
tiktų, Lietuva būtų atmesta atgal. 
Iškiltų grėsmė demokratinėms ir 
ekonominėms reformoms, taip 
pat ir užsienio investicijoms, ap
lamai Vakarų interesams Baltijos 
regione. Du kartus šiam šimt
metyje prisikėlusiai lietuvių tautai, 
trečiajam kartui gali ir neužtekti 
jėgų.

Apibudinus padėtį, klausta - ar 
Lietuva turi alternatyvą NATO 
narystei? Ambasadoriaus nuomo
ne, atsakymas vienareikšmis - ne. 
Jis pripažino, kad Lietuvoje gerai 
suprantama, jog patekimui į 
NATO vien tik gerų norų neuž
teks. Išvardinęs konkrečias Lietu
vos pastangas šia kryptimi, am
basadorius Eidintas pažymėjo, 
kad Lietuvos Užsienio reikalų mi
nisterijoje (URM) yra parengti 
konkretūs pasiūlymai, apsvarsty
tos įvairios priemonės strategi
niam tikslui pasiekti. Kitaip sa
kant, atsižvelgiant į nacionalin
ius interesus URM parengta mūsų 
interesų atstovavimo ir gynimo 
taktika, turinti nemažai naujų idė

LIFE - VĖL LIETUVOJE
Gegužės 15 d. Vilniuje prasidė

jo trečiasis tarptautinis teatrų fes
tivalis LIFE. Atidarymo proga Kal
nų parke, kur buvo susirinkę dau
giau kaip 12 tūkstančių žiūrovų, 
skambėjo Eimunto Nekrošiaus 
režisuota Kęsto Antanėlio ir Sigi
to Gedos roko opera "Meilė ir 
mirtis Veronoje". Dešimt dienų 
Vilniuje buvo rodomi LIFE spek
takliai. Festivalyje dalyvavo bel
gų baleto trupė, lenkų teatro tru
pės pastatytas Antono Čechovo 
"Dėdė Vania", Juozo Tumino Is
landijoje sukurtas "Don Žuanas", 
Vokietijos "Murx!", prancūzų bale
tas "May B", anksčiau pastatyti 
lietuviški spektakliai. Per pirmą

jų, su kuriomis jau dabar su
pažindintos NATO valstybės. 
Dar belieka laukti, bet Lietuvos 
Diplomatinė tarnyba ir lauk
dama nesiruošia sėdėti rankas 
sudėjusi. "Mes stengsimės pa
naudoti visą savo įtaką, draugų 
paramą svarbiausiems uždavi
niams įgyvendinti" - kalbėjo 
Eidintas.

Nevengta pasvarstyti ir Lietu
vos kelyje į NATO galinčių at
sirasti tariamų ar tikrų kliūčių. 
Tokiomis potencialiomis kliūti
mis ambasadorius Eidintas lai
ko kai kurias su Karaliaučiaus 
sritimi susijusias problemas, 
pirmiausia Rusijos karinį tran
zitą per Lietuvos teritoriją, o 
taip pat ir Vakaruose paplitusią 
tezę dėl Baltijos valstybių "neap- 
ginamumo".

Kalbėdamas apie Karaliaučių, 
ambasadorius Eidintas pareiškė 
įsitikinimą, jog dėl šios srities 
geografinio atskirtinumo nuo 
Rusijos atsirandančios proble
mos negali būti traktuojamos 
kliūtimi Lietuvos narystei NA
TO. Priešingai, Lietuvos narystė 
NATO iš vienos pusės bei NATO 
ir Rusijos bendradarbiavimas - 
iš kitos, gali sudaryti palankias 
prielaidas, tarkim, Rusijos ka
rinio tranzito iš ir į Karaliaučiaus 
sritį, sprendimui. Tokiai nuosta
tai neprieštarauja ir daugelis 
Vakarų politikų. Rusijos karinio 
tranzito klausimo sprendimas 
įmanomas tik tokiame kontek
ste. Taip išsprendus minėtą klau
simą pagaliau būtų galima kal
bėti apie tikrą, konkrečią prasmę 
turinčią NATO ir neįeinančių į 
NATO šalių partnerystę. Jei 
NATO plėtimas sustotų ties ry
tinėmis Lenkijos sienomis, tai, 
pasak ambasadoriaus Eidinto, 
(nukelta į 2 psl.) 

sias dvi dienas buvo išpirkti visi 
pigesni bilietai po 25 litus (6 
USD). Pasak LIFE direktorės Rū
tos Vanagaitės, ji labai apgai
lestauja, kad Lietuvos teatro my
lėtojams per brangūs bilietai - 
po 45 litus. Tačiau mažesnėmis 
kainomis rengėjai negalėjo par
duoti bilietų, nes turėjo mokėti 
"beprotiškas sumas" trupėms. 
Vien Vokietijos "Murx!" kaina
vo 100 tūkst. USD.

Vingio parke LIFE surengė 
šventę miestelėnams, o LIFE klu
be, įsikūrusiame bare "Prie Uni
versiteto", koncertavo vis kiti 
muzikantai. Svečiai buvo vaiši
nami LIFE blynais. AGEP
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Naujas LF Tarybos pirmininkas
Pagal Lietuvių Fondo 

tarybos 1996 m. vasario 
1 dienos nutarimą, se
kantis LF tarybos posė
dis turėjo įvykti balan
džio 25 dieną, maždaug 
trys savaitės po metinio 
LF narių suvažiavimo, 
kad visi tarybos nariai 
galėtų peržiūrėti to suva
žiavimo nutarimus ir 
pradėti juos vykdyti. 
Toks posėdis ir įvyko ket
virtadienį vakare, balan
džio 25 dieną, Pasaulio 
Lietuvių centre Lemon- 
te. Jame dalyvavo sep
tyniolika LF tarybos na
rių, tik negalėjo dalyvau
ti vienas - po ilgesnės 
ligos ir operacijos atos
togų į Floridą išvykęs Sta
sys Baras. Pirmą kartą 
posėdyje dalyvavo kovo 
30 dieną LF narių suva
žiavime trejų metų ka
dencijai išrinktas naujas 
LF tarybos narys Kęstutis
Ječius, jaunimo ir visuomeninių 
organizacijų darbuotojas, Lietu
vių Bendruomenės darbininkas, 
dabartinis Lietuvių Skautų Sąjun
gos tarybos pirmi jos (arba pre
zidiumo) pirmininkas, patyręs 
skautų ir kitų organizacijų vado
vas, skautininkas, "Drauge" re
dagavęs skautų skyrių, Akade
minio skautų sąjūdžio filisteris 
ir vadovas, Illinois universitetą 
baigęs profesionalas architektas, 
dirbęs privačiose bendrovėse 
kaip vyriausias architektas ir pri
vatus konsultantas.

Vienas iš pirmųjų posėdžio 
darbotvarkės punktų buvo nau
jo Tarybos pirmininko ar pirmi
ninkės rinkimai, nes metiniame 
suvažiavime dalyvavę 113 LF 
narių su 10,005 balsais slapto
balsavimo metu į LF tarybą ne- tais. Komiteto vardu nauju LF 
perrinko aštuntą kartą į tarybą 
kandidatuojančios ir trečią ka
denciją LF tarybos pirmininkės 
pareigas einančios Marijos Re- 
mienės. Per šį LF narių suvažia
vimo balsavimą LF taryba nete
ko savo pirmininkės. Pagal LF

Lietuvių Fondo tarybos pirmininkas 
Vytautas Kamantas.

AMBASADORIUS 
EIDINTAS: ALTERNATYVOS 
NATO NARYSTEI NEBETURIME

įstatus ji ir toliau pasiliko LF 
Garbės komiteto nare kaip bu
vusi LF tarybos pirmininkė, nes 
tą komitetą sudaro visi septyni 
buvę LF tarybos pirmininkai (dr. 
Kazys Ambrozaitis, dr. Gedimi
nas Balukas, Stasys Baras, Povi
las Kilius, dr. Antanas Razma, 
Marija Remienė ir dr. Jonas Va
laitis). Šis LF tarybos Garbės 
komitetas atlieka Nominacijų 
komisijos pareigas ieškodamas ir 
siūlydamas kandidatus į LF tary
bos ir valdybos pirmininkus ir 
kitas pareigas.

Naujo LF tarybos pirmininko 
rinkimus šiame posėdyje pravedė 
LF Garbės komiteto pirmininkas 
dr. Jonas Valaitis, kuris prieš tai 
buvo pasitaręs su visais komite
to nariais ir kalbėjęs su kandida-

tarybos pirmininku buvo pasiū
lytas LF darbuose nuo jo įsisteigi- 
mo pradžios talkinęs ir 1971 
metais LF narių suvažiavime 
pirmą kartą į tarybą išrinktas ir 
po to sekančiuose suvažiavi
muose kas treji metai perrinktas

Vytautas Kamantas iš 
Grand Rapids, Michigan. 
Kandidatui iš posėdžio ka
mbario išėjus, po trumpų 
diskusijų, visi posėdžio 
dalyviai vienbalsiai jį išrin
ko LF Tarybos pirmininku. 

Naujasis LF tarybos 
pirmininkas Vytautas Ka
mantas savo žodyje pasi
sakė, kad po netikėtų LF 
narių suvažiavimo balsavi
mo rezultatų pasikeitus 
pirmininkams, ir toliau 
bus tęsiami Lietuvių Fon
do tarybos ir valdybos 
anksčiau numatyti planai 
bei darbai, vykdomi LF 
narių suvažiavimo nutari
mai, kreipiamas dėmesys į 
LF narių ir lietuvių visuo
menės, spaudos ir radijo 
pageidavimus, pasisaky
mus, patarimus, kritiką, 
artimai dirbama su Lietu
vių Bendruomene, gerai 
informuojami LF nariai, 
spauda, radijas ir visuo

menė, ieškoma daugiau narių ir 
aukų, siekiama dešimties mili
jonų dolerių pagrindinio kapi
talo, bus ir toliau gerai investuo
jamas kapitalas, kad būtų gali
ma daugiau skirti paramos lietu
vių švietimui, kultūrai, mokslui, 
stipendijoms ir kitiems reika
lams, laikomasi LF įstatų ir Illi- 
nois valstijos bei JAV valdžios 
įstatymų, bus įvesta eilė tech
niškų pakeitimų tarybos, valdy
bos bei metinių suvažiavimų 
darbuose, ir visi reikalai spren
džiami LF tarybos posėdžiuose. 
Kartu artimai dirbdami abu LF 
vadovai - LF tarybos pirminin
kas Vytautas Kamantas ir LF 
valdybos pirmininkas Povilas 
Kilius - sieks geresnės Lietuvių 
Fondo ateities.
?fVėliau posėdžio metu buvo 

svarstyti įvairūs LF darbai it 
reikalai, apie kuriuos bus rašo
ma sekančiuose LF tarybos ir 
valdybos pirmininkų bei narių 
informaciniuose pranešimuose.

(atkelta iš 1 psl.) 
reikštų ne tik smūgį strategini
am prasiveržimui Lietuvos ir Len
kijos santykiuose, bet ir sudary
tų sąlygas potencialiam įtampos 
židiniui NATO pasienyje atsiras
ti.

Antra vertus, ambasadorius Ei
dintas pareiškė, kad Lietuva ne
turėtų būti palikta viena Kara
liaučiaus problemos akivaizdo
je. "Ne mūsų parašai padėti Pots
damo sutartyje, todėl mes esa
me įsitikinę, jog didžiosios Vaka
rų valstybės turi dalintis atsa
komybe dėl vienos ar kitos su šia 
sritimi susijusios problemos 
sprendimo", kalbėjo dr. Eidin
tas.

Palietęs Lietuvos "neapginamu- 
mo" problemą, ambasadorius Ei
dintas pripažino, kad vienos ar 
kitos nedidelės valstybės "apgi- 
namumas", žinoma, gali būti 
svarstymų objektu, kuomet vie
noks ar kitoks atsakymas prik
lauso nuo daugelio faktorių. Beje, 
Rand korporacijos studijoje pri
pažįstama, kad Baltijos valstybių 
atstovai, diskutuodami su "neap- 
ginamumo" teiginiu, yra teisūs 
kaip kontrargumentą pateikda
mi Vakarų Berlyno ar Kuveito 
pavyzdžius. Esant politinei va
liai, Baltijos valstybės būtų ne- 
menkiau apginamos, nei kitos 
Šiaurės ar Vidurio Europos vals
tybės, - savo pasisakymą baigė 
ambasadorius Eidintas.

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

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

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

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

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

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

Ilgametis Los Angeles Dramos sambūrio pirmininkas Vin
cas Dovydaitis ir reikalu vedėja Ema Dovydaitienė (abu ir 
geri, losangeliečių pamilti, aktoriai). Už jų - režisierius 
Algimantas Žemaitaitis, pastatęs Žemaitės komediją "Mūsų 
gerasis".

Česlovas Geštautas akordeonu 
pagyvino kaimo "vakaruškas".

Išskyrus profesionalą Paulių 
Jasiukonį, scenos pagalbininkai 
irgi buvo nauji ir jauni: dekoraci
jos ir apšvietimas - Algio Manto, 
baldai - Sauliaus Bagdono, kito
kia pagalba - Vėjūnės Baltrušai
tytės ir Dainos Žemaitaitytės. 
Kaip ir kiėkviename Dramos" 
sambūrio pastatyme, aktorių 
apranga pasirūpino Ema Dovy
daitienė, už drabužių sukūrimą 
ir pritaikymą ne vieną "oskarą" 
laimėjusi dramų festivaliuose. 
Šioje komedijoje apranga kukli, 
daugiausia lininės suknelės ir li
niniai vyrų apdarai pagal anuos 
laikus.

Abi dienas publikos pakanka-
o iš tiesų mergininką, pijokėlį, iš mai prisirinko - patraukė ir jubi- 
žemaičio į "šlėkteles" taikantį... liatė rašytoja Julija Žemaitė, ir 

Spalvingas ir Vėdarienės per
sonažas - lengvabūdiškai gerą, 
naivią laidokėlio Zenono Vė- 
dario, beveik klieriko, motiną 
vaidino Jūratė Pažėraitė-Venc- 
kienė.

Šlubą kaimyną, žemaitį Košį 
vaidino Aloyzas Pečiulis, paįvai
rinęs šokiuose dūzgiantį "jauni
mo avilį"...

Pagirtini naujieji aktoriai: Ha
roldas Mockus, vaidinęs tėvą 
Vėdarį, taip pat visi iš vaikų ir 
samdinių būrio: Audrius Ragaus
kas, Aidas Kuolas, Povilas Pa- 
kuckas, Daina Žemaitaitytė, Vili
ja Sekaitė, Adrija Karaliūtė. Žai
dimų scenos ypač atrodė tikros 
ir nenuobodžios. Muzikantas

jaunimo pastangos scenoje.
Sambūrio pirmininkas Vincas 

Dovydaitis niekada nepamiršta 
ir vaišių: po premjeros - visiems, 
su putojančiu šampanu, o antrą 
dieną - scenos darbininkams, 
pasikviečiant ir svečių, Dramos 
sambūrio rėmėjų ir spaudos tal
kininkų.

Dramos sambūrio valdyba ga
na pastovi: ilgametis pirminin
kas Vincas Dovydaitis (pats ir 
geras aktorius), vicepirmininkas 
Algis Ranlinaitis, sekretorius Vy
tautas Zelenis, iždininkas Kazys 
Šakys, reikalų vedėja Ema Dovy
daitienė, valdybos narė Alma 
Prišmantienė.

Lietuvos Krikščionišką DEMOKRATIJĄ 
ir jos spaudą paremkime dabar: 

pinigais, Unitrust, testamentais.
-Tax Exempt #36-2927289- 
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Los Angeles Dramos sambūris, 
vadovaujamas Vinco Dovydai
čio, ryškiai priminė, kas buvo 
rašytoja Žemaitė, kokia jos kūry
ba. Įvairūs, ryškūs jos vaizduoti 
charakteriai tinka scenai, geri 
komedijų žanrui.

Šį pavasarį režisierius Petras 
Maželis pastatė komišką pjesę 
"Tris mylimas", o štai 1996 m. 
balandžio 20-21 dienomis losan- 
geliečiai matė scenoj ir rež. Algi
manto Žemaitaičio pavykusią 
komediją "Mūsų gerasis".

Du ilgoki veiksmai atrodė nusi
bos, bet ne - dėmesį traukė au
torės taiklūs posakiai ir žaismin
gi, vaidybiški jauni aktoriai. Ge
rai, kad režisierius Žemaitaitis 
sulestojo visą sąstatą jaunimo ir 
gerai juos apvaldė, išprusino. Ar

tokią energiją buvo lengva apval
dyti? Ne. Algim. Žemaitaitis (ma
tyt, ir geras pedagogas) išdrįso ir 
laimėjo!

Iš paviršiaus paprasta komedi- 
jėlė sublizgėjo ir humoru, ir gy
venimo džiaugsmu bei žmonių 
silpnybėmis. Tai tikra Žemaitės 
kūryba - kaimiečių gyvenimas.

Bene įdomiausias buvo aktori
us Auris Jarašūnas, vaidinęs Že
maitės kaimo mokslinčių, neva 
ponelį, neva būsimą klieriką... 
Auris - būsimas teisininkas; jis 
Vlado Braziulevičiaus, "Karių 
teatro" Kaune vadovo, teatralo 
ir pjesių kūrėjo, anūkas, matyt, 
iš senelio paveldėjęs sceninę 
nuojautą. Jis puikiai suvaidino 
veidmainį lepūnėlį sūnelį, tėvų 
akyse kunigo sutanos siekiantį,

Alė Rūta

Jaunieji Los Angeles Dramos sambūrio aktoriai: Auris 
Jarašūnas, šį pavasarį diplomą gavęs teisininkas -"Žemaitės 
komedijoj "Mūsą gerasis" ir studentė Daina Žemaitaitytė, 
komedijoj - viena iš mergelių, kurią "gerasis" vilioja, vis 
patraukdamas iš buteliuko...

I
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Autentiškiausias (ir galbūt vienintelis) mūsų mąstytojas

Vainikai žuvusiems
Amerikoje šį pirmadienį švenčiama Vainikų diena, prisimenant 

už laisvę žuvusius. Generolas J. A. Logan 1968 m. įsakė papuošti 
Amerikos civiliniame kare kritusiųjų karių kapus. Vėliau šventės 
prasmė išplėsta, prisimenant visų karų visus karius. Ir tai ne vien 
vainikų, bet ir maldos diena.

Amerika, gindama laisvę įvairiuose pasaulio kraštuose, yra prara
dusi daug karių. Tai aukos už laisvę. Bet kaip nykiai byloja kiti 
skaičiai, palyginti su šių didvyrių aukomis. JAV-tijose kelių ne
laimėse žūva daug daugiau. Ar šios mirtys prasmingos? Ar tokie 
žuvusieji netapo vien savivaliavimo, bet ne laisvės aukomis?

Lietuviai laisvės kovose, nė nebandant svarstyti proporcijų su 
Amerika ar kitais kraštais aukų atžvilgiu, pačiu kritusiųjų skaičiumi 
žymiai viršija amerikiečius. Nors lietuvių tautos didvyriai fiziškai 
nužudyti ar kritę nelygioje kovoje, bet jų dvasia tebėra gyva ir stipri 
- galinga paskata saviems, pabaisa priešui. Mirusiųjų herojiško 
pavyzdžio testamentas dar labiau patraukia ir įpareigoja, negu 
gyvųjų besimainantis žodis. Kapo antspaudu paženklinta tiesa 
byloja visu savo aiškumu.

Nenuostabu, kad ir tautos priešas stengėsi iš gyvųjų ištrinti tą 
mirusių didvyrių prisiminimą ir prie jų prisirišimą. Nežinomojo 
kareivio kapas sovietinės okupacijos metu tėvynėje buvo panaikin
tas, kad neprimintų laisvės kovų didvyrių ir nestiprintų pavergtųjų 
laisvės siekime galingu savo pavyzdžiu. Herojai partizanai ir kovo
tojai buvo laikomi banditais ir žmogžudžiais, kad jų įtaka būtų 
sumažinta bendraamžių tarpe.

Mirusiųjų pagerbimas senas kaip pati žmonija. To beveik visuo
tinio pagarbos išreiškimo pėdsakų randame ne vien raštuose, bet ir 
tautų papročiuose, kapinynuose. Krikščionybė pomirtinio gyveni
mo tiesą dar labiau sustiprina paties Dievo apreiškimu. Ne vien 
Šventraščio žodžiai, bet ir paties Kristaus prisikėlimas stiprina mintį 
apie sielos nemirtingumą ir kūnų prisikėlimą.

Ne vien paprotys, bet ir krikščioniško tikėjimo pareiga ragina 
prisiminti savo mirusius, už juos melstis. Išpažįstamas tikinčiųjų 
bendravimas jungia visus kovojančios, kenčiančios ir triumfuo
jančios Bažnyčios narius.

Kai šeimos mirusių narių prisiminimas siejamas su asmenine 
meilė, o tikėjimo bendruomenės narių atminime jaučiama religinė 
pareiga, žuvusių savo tautiečių pagerbime įžvelgiama jau tautos 
būties reikalas.

Ne tiek patiems kovoje kritusiems didvyriams reikalingas tas 
pagarbos pareiškimas, kiek jų žygių ir aukos prisiminimas būtinas 
mums patiems. Tai priminimas, paskatinimas ir sustiprinimas. 
Mirusiųjų pelenai savo laiku kūrė tėvynę. Ankstesnių kartų tautos 
senoliai sudegė tėvynės meilėje, kad mes toliau pajėgtume tame 
tėvynės aukure palaikyti gyvą laisvės ugnelę. Už tą pasiaukojimą 
gerbiame savo karžygius ir juos prisimindami puošiame jų kapus, 
neužmirštame savo maldose.

Vainikų diena, šiame krašte skirta žuvusiųjų karių prisiminimui, 
tebūna ir mums jungties diena su savo artimaisiais, savo tautos 
asmenimis ir šio krašto laisvės ir gerovės kūrėjais, kurie jau iškelia
vo pirma mūsų, tačiau juk jų darbai pasiliko, jų triūso vaisiais mes 
naudojamės, stengdamiesi tobulinti ir didinti, kas jau sukurta. Ant 
jų kapų dedame gyvųjų pavasarinių gėlių vainiką, kaip mūsų 
pagarbos ir meilės išraišką.

Eilinė Lietuvos valstiečio diena. V. Kapočiaus nuotr.

JUOZAS GIRNIUS
(1915, Sudeikiai; Utenos 

apskr. - 1994, Bostonas)
Apie Juozą Girnių pasakoja 

prof. Arvydas Šliogeris.

(Pabaiga. Pradžia Nr.19)
Kaip niekas už mane negali 

numirti, taip niekas negali už 
mane ir patirti pasaulio.

Girniaus pirminė intuicija la
bai stipri, tuo jis vėlgi skiriasi 
nuo Maceinos ir Šalkauskio, ku
rie jos, galima sakyti, neturėjo - 
jie daugiau knyginiai filosofai.

- Gal galėtume konstatuoti, kad 
jo filosofavimas išplaukia iš tragiš
ko šios dienos, laikmečio suvokimo 
- kaip buvo (vėl palyginsime) ne 
vienam filosofui?

- Tai ir yra svarbiausia - iš 
tragiško tikrąja žodžio prasme 
laiko suvokimo. Tai pirminei 
intuicijai didelės svarbos turi ir 
pati biografija, gyvenimas. 
Pažiūrėkit į Girniaus gyvenimą: 
juk jis kas? - tremtinys! Ir tai 
Girniui buvo ypatinga tragedija. 
Užtenka prisiminti tai, ką jis pats 
rašė, be to, galiu remtis ir as
meniškais pokalbiais su juo, ga
liu remtis jo laiškais, kurių 
nemažai turiu. Girnius iš tikrųjų 
kartais skundžiasi, graudžiai 
skundžiasi: aš negalėjau savęs 
išskleisti kaip mąstytojo, kaip 
filosofo. Kaip supratau, Amer
ikoje jis taip ir nepritapo, jam 
tai buvo svetima aplinka - o 
mąstytojui tai esminis dalykas: 
jei aplinka iš esmės nepriimtina, 
tai gniuždo jį patį ir sykiu 
gniuždo tą jo pirminę intuiciją. 
Girnius, man regis, buvo lietu

vis iki kaulų smegenų. Jis buvo 
tiek įaugęs į Lietuvą, kad jo 
žmona net sakė, jog faktiškai jis 
gyveno Lietuvoje...

Tai, kad Girnius prievarta buvo 
atplėštas nuo Lietuvos, yra vie
na iš priežasčių, kad jis pilnai 
neatsiskleidė kaip mąstytojas. Jis 
pats motyvuoja tuo, kad reikėjo 
užsidirbti duoną, jis buvo vienas 
aktyviausių Bostono Lietuvių 
enciklopedijos bendradarbių, jis 
redagavo "Aidus" - ir iš tiesų 
didžiąją laiko dalį turėjo skirti 
tiems darbams. Bet, man regis, 
dar viena priežastis buvo ta, kad 
ten jis jautėsi absoliučiai sveti
mas, o tas svetimumas žmogų 
labai paralyžuoja. Manau, kad 
jis tikrai savęs neišskleidė, kaip 
būtų galėjęs idealiu atveju, - turiu 
galvoje ne tai, kad būtų parašęs 
dar dešimt ar dvylika knygų; jis 
savęs neišskleidė ne kiekybine, 
o kokybine prasme. Toji pirminė 
jo intuicija buvo tarsi gerokai 
pridusinta. Be to, gyvenimas 
Vakaruose vertė Girnių atsidėti 
ne tik tokiems neutraliems da
lykams kaip žurnalų redagavi
mas ar Enciklopedijos leidimas. 
Jau sakiau: Girnius - Ateitininkų 
vadas! Kiek tą žmogų pažįstu, 
man tai atrodo itin keista - abso
liučiai ne ta natūra, tai iš esmės 
vienišiaus natūra, tokie žmonės 
negali būti vadais. Įsivaizduoju, 
kokia tai jam galėjo būti kančia, 
kaip tokie dalykai jį kaustė. Bet - 
buvo susiklosčiusios tokios 
aplinkybės, buvo pareigos jaus
mas; ir žmogus, laužydamas savo 
prigimtį, "eina vadu". Kai pers
kaitau "Girnius - vadas", tiesiog 
komiškai skamba, nors čia nieko

juokinga, tai tragedija.
- Man kyla abejonė, ar esate 

teisus, kalbėdamas, jog galima 
atskirti Girnių ideologą ir Girnių 
mąstytoją. Man regis, jo 
angažuotumas tautiškumui, lietu
vybei neišvengiamai susijęs su, jo 
kaip mąstytojo, veikla?

- Galima, man rodos, kad vis 
dėlto galima. Aš tai laikyčiau 
savotiška mūsų inteligentijos 
nelaime, filosofo nelaime. Apie 
tai daug rašyta ir kalbėta, aš 
paimsiu naujesnį pavyzdį: mūsų 
Sąjūdį. Kas varė tą Sąjūdį, kas 
pakėlė antrai Nepriklausomybei 
- tie patys inteligentai, tarp 
kurių daug ir filosofų. Laimin
gesnėse, sakykim, Vakarų tau
tose taip nebuvo - rimtesniam, 
konkrečiam politiniam veiks
mui pakeldavo politikai arba 
apmokami profesionalūs ideo
logai, kurie irgi iš esmės yra 
politikai. O žiūrėkit, Lietuvoje - 
ir ne tik Lietuvoje, tai visos Rytų 
Europos problema... Mąstytojas, 
toks kaip Girnius, aplinkybių 
išprovokuojamas lįsti į politiką. 
Nes kas yra užsiiminėti ideologi
ja? - tai būtent brautis į poli
tiką. Bet, sakau, Girnius iš pri
gimties buvo ne politikas ir ne 
ideologas, tai buvo tikras mąsty
tojas. O tikras mąstytojas - tai 
jau Sokrato suformuluota min
tis - visada yra kažkiek privatus 
mąstytojas. Jis, išeidamas į są
lytį su pasauliu, privalo savotiš
kai ištrūkti iš bendruomenės. 
Mums visiems, taip pat ir Gir
niui, tam tikra prasme nepavy
ko - gyvenimas priverčia imtis 
veiklos, kuri iš esmės tau sveti
ma. Jis, žinoma, buvo doras 

žmogus, jam rūpėjo tautos 
reikalai, bendruomenės reikalai. 
Bet aš, pavyzdžiui, nelabai 
įsivaizduoju, kad Girnius, kaip 
mąstytojas, būtų parašęs tokį 
veikalą kaip "Tauta ir tautinė 
ištikimybė". O kaip ideologas, 
kaip žmogus, kuriam rūpi tau
tos nelaimės, tragedijos, kaip 
žmogus, praradęs Tėvynę ir be
sitikintis ją atgauti, ir norintis 
pats prie to prisidėti, jis eina į 
tribūną, tampa vadu, skiria la
bai daug energijos būtent ideo
loginei indoktrinacijai. Išties tru
putį gaila tų lietuvių filosofų, ne 
tik filosofų - rašytojų, meni
ninkų, gaila todėl, kad jie buvo 
tiesiog išbloškiami į tą visuo
meninę veiklą. Arba, sakykim, 
Žemaitė. Viešpatie, moterėlė, 
turėjusi milžinišką talentą, į se
natvę užsiima visokiom veiklom, 
užmeta literatūrą. Daugumai 
mūsų šviesuolių, manau, tai 
buvo tragedija, bet tuos dalykus 
galima nesunkiai atskirti - netgi 
iš knygų. "Žmogus be Dievo" 
yra mąstytojo knyga, daug anks
tyvųjų straipsnių - tai mąstytojo 
kalba. O ten, kur reikia aiškin
tis, kokia ta lietuvių tauta, gera 
ar bloga, - jau ideologija. Gir
nius, galima sakyti, blaškėsi tarp 
tų dviejų kraštutinumų.

- Taip, ko gero, galime laikyti 
laimingais tuos, kurie turėjo gal
imybę sėdėti "pas Dievą užpečkyje". 
Bet grįžkime prie pagrindinio Gir
niaus veikalo "Žmogus be Dievo" - 
gal būtų galima reziumuoti ten 
išsakytas mintis, problemas, tuos 
(vėl norėčiau "etiketiškai" pridurti) 
egzistencializmo gvildenamus 
klausimus: būties, gyvenimo 
prasmės, kančios, kaltės ir pan.?

- Taip, visi tie klausimai ten 
yra keliami. Bet svarbiausias šios 
knygos klausimas - ir tai auten
tiškai filosofinis klausimas - tai 
dviejų nuostatų pasaulio 
atžvilgiu sankirta. Nuostata, kuri 
atsiveria pasauliui kaip vietai, 
kurioje savo ruožtu atsiveria Die
vas, ir kita nuostata, kurią Gir
nius vadina ateistine, - nuošta- 
ta, kad Dievo nėra, kad tas pa
saulis yra lėkštas, viską galima 
paaiškinti priežastinėmis gran
dinėmis, viską gali paaiškinti 
mokslas, ir mums nereikia jokių 
hipotezių, nuvedančių mus tar
si į tą pasaulio gelmę. Arba, kaip 
Girnius paprastai sako, tai koli
zija tarp tikinčio žmogaus ir ne
tikinčio. Kalbama apie tikėjimą 
praradusio žmogaus dramą. Kuo 
ši knyga yra unikali, "girniška", 
kuo ji mane žavi - tai visų pirma 
pastanga suprasti: koks yra tas 
"Žmogus be Dievo". Girnius

(nukelta į 7 psl.)
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(Tęsinys. Pradžia Nr.18)
Mūsų protas gali pažinti tiesą tiktai susijungdamas su ja, t. y. 

susijungdamas su begaliniu tobulumu, o tai gali įvykti tik išsižadėjus 
ir atsikračius asmeninio ribotumo, liovusis ieškoti to, kas yra 
"mano" ir liovusis mąsčius apie tai. Tiesoje nėra savo ar svetimo, 
joje visi gali turėti tik vieną dalį, joje visi yra solidarūs. Todėl kai 
aš savo tariamą tiesą priešpriešinu kitiems ir didžiuojuosi prieš juos 
savo pranašumu, tuo tik įrodau, kad dar nesu tiesoje, ir kad man 
nėra kuo didžiuotis. Pagaliau tikroji tiesa, kaip malonės pilnatvė, 
nėra pavydi; jeigu aš norėdamas pasiekti tiesą lenktyniauju ir 
pavydžiu kitiems, tai tik parodau, kad manyje nėra tiesos ir kad 
man nėra dėl ko pavyduliauti ar varžytis.

Tiesoje negali būti ribų. Kol mūsų protas ieško savęs ir remiasi 
savim, t. y. skiria save nuo ne savęs, jis pats apribotas ir atskirtas 
nuo tiesos, tiesos jame nėra, ir jis pats negali jos pažinti. Bet jis gali 
ir privalo suvokti šitą savo ribotumą ir paklusti dieviškam beribiam 
protui, nuoširdžiai kreiptis į pačią tiesą ir tapti skaidriu dieviškai 
šviesai. Taigi mes randame tiesą ne savo protu, o, apeidami savo 
protą, dieviškame prote. Tačiau tiesos pažinimas, grindžiamas mūsų 
proto nuolankumu bei savęs išsižadėjimu, jau negali būti 
pasididžiavimo, garbės troškimo ir pavydo šaltiniu. Nors šitos ydos 
negalėtų būti sunaikintos iš karto, bet vidujai išsižadėjus klaidingos 
puikybės dėl tikros tiesos, mes pakertame šių proto nuodėmių 
šaknis.

-o-
Tačiau čia mūsų laukia trečias ir pats pavojingiausias gundymas.
"Tu išsivadavai iš kūno vergovės ir, išsižadėjęs savo proto, pažinai 

dievišką tiesą, supratai, kad ji yra vienintelis tikrasis gėris. Bet 
pasaulis, atmesdamas šią tiesą, netenka šito gėrio ir tarpsta blogyje. 
Būdamas blogyje, jis negali suvokti tiesos remdamasis proto įsiti
kinimais - pirmiausia jį reikia palenkti aukščiausiajam pradui. Tu 
šito aukščiausiojo prado atstovas - ne dėl savo privalumų ir ne savo 

jėgos dėka (nes tu jau išsižadėjai puikybės), o dieviškos malonės, 
susiėjusios tave su tikrąja tiesa, dėka. Ne dėl savęs, o dėl Dievo 
šlovės ir dėl viso pasaulio gėrio, iš meilės Dievui ir savo artimui tu 
turi norėti ir stengtis pajungti pasaulį aukščiausiajai tiesai ir atvesti 
žmones į Dievo karalystę. Bet tam, kad sėkmingai veiktum pasau
lyje ir pasaulį, privalai turėti būtinas priemones: pirmiausia tu turi 
įgyti valdžią ir aukščiausią autoritetą tarp kitų žmonių, turi pajung
ti juos sau, kad vestum į vienintelę išgelbstinčią tiesą. Taigi pasau
lyje turi visaip ieškoti valdžios ir galybės".

Šitam dideliam ir stipriam gundymui pasiduodavo didieji ir 
stiprūs žmonės, kuriuos tai atvesdavo prie daugelio blogų darbų.

Bet jeigu dvasinis žmogus, sėkmingai perėjęs dvi pirmąsias pa
gundas, panorės atsilaikyti ir prieš šitą, tai vėl apsaugodamas save 
malda: "NELEISK MŪSŲ GUNDYTI" - jis sakys:

Dvasinio žmogaus atsakymas į trečiąjį gundymą: teisybė, kad aš 
turiu rūpintis pasaulio išgelbėjimu, praktiškai pajungdamas jį die
viškam pradui; bet netiesa, kad tam pasaulyje turiu ieškoti valdžios. 
Jeigu iš tiesų noriu valdžios ne sau ir ne dėl savęs, o vardan Dievo, 
dėl Dievo darbų ir Jo valios vykdymo, tai aš neturiu ir negaliu pats 
ieškoti šios valdžios, neturiu ir negaliu nieko daryti pats, kad 
gaučiau ją. Aš tikiu Dievą ir noriu, kad Jo darbas būtų užbaigtas, ir 
kad Jo karalystė ateitų. Todėl tarnauju Jam, kiek man duota, bet 
daugiau neieškau, nes aš negaliu žinoti Dievo namų statybos 
paslapčių, Jo veikimo būdo ir Jo išminties planų; o ir pats save aš 
dar ne visai pažįstu. Aš negaliu žinoti, ar gera bus man ir kitiems, 
jeigu dabar gausiu valdžią ir galybę. Nors esu susijęs su dieviška 
tiesa, ir manyje atsivėrė dvasinis gyvenimas, bet tai nereiškia, kad 
man skirta valdyti žmones. Galbūt gavęs valdžią aš ne tik nesuge
bėsiu kitų nukreipti Dievo link, bet prarasiu ir savo dvasines 
vertybes, o jeigu ieškau valdžios, tai jau praradau jas, nes pasida
viau valdžios troškimo nuodėmei. Jeigu aš nelaukiu, kol būsiu 
paskirtas Dievo, o ieškau valdžios pats, tai man šiam tikslui tenka 
naudoti visus žmogiškus būdus ir priemones. Tačiau žmogiški 
būdai ir priemonės valdžiai gauti yra gerai žinomi. Jų esmė - klasta 
ir apgaulė pradžioje, prievarta ir žudymas pabaigoje. Tokiais būdais 
kitų prie Dievo karalystės nepriartinsi, o pats nuo jos nutolsi. Taigi 
aš turiu tarnauti Dievo garbei ir pasaulio išgelbėjimui taip, kaip 
man lemta, kantriai laukdamas Dieviškos valios išsipildymo man ir 

pasauliui, stengdamasis ramybe ir gėriu sušvelninti svetimą blogį, 
nedaugindamas jo savu.

-o-
Bendras atsakymas į gundymus: nuoširdžiai įtikėję Dievą ir 

pajutę savyje dieviškosios malonės veikimą, mes pradedame naują 
dvasinį gyvenimą. Pagundos klasta yra ta, kad ši pradžia, t. y. 
dvasinio gyvenimo užgimimas, yra priimamas kaip galutinis pasieki
mas. Dvasinis gyvenimas suprantamas kaip kažkas iš karto duota, 
kas nereikalauja augimo, nuolatinio tobulėjimo viduje ir išpildy
mo išorėje; manoma, kad dvasingas žmogus yra paprasta, vientisa 
ir išbaigta būtybė. Bet ištikrųjų jame ir toliau gyvuoja bei veikia 
dvi jėgos: naujo malonės gyvenimo užuomazga ir ankstesnio 
nuodėmingo gyvenimo likutis. Gundymo tikslas - dar nesut- 
virtėjusią dvasinio gyvenimo užuomazgą panaudoti kaip puikią 
priedangą arba kaukę seniems nuodėmingiems siekimams paslėp
ti, taip pateisinant bei vidujai sustiprinant juos ir atiduoti jiems 
jau visą nedalomą žmogų. Bet jeigu mes pagundos pradžioje 
ieškosim atramos ne savo, o Dievo jėgoje per maldą, mes lengvai 
atskleisime visą apgaulę ir pasakysime taip:

Tarkim, kad mes Dievo žmonės ir gyvename Dievuje, bet mes 
negalime manyti, kad pasidavimas kūniškiems norams, garbės 
troškimui arba valdžios pomėgiui, kuriuos mes savyje pastebime, 
būtų nuo Dievo ir būtų gėris. Taigi nors mes ir Dievo, bet mumyse 
esama dar kažko tokio, kas ne nuo Dievo ir kas nėra gėris. Todėl 
kai tokie negeri siekiai apninka mus, turime pripažinti tai kaip 
puolimą ir, nepasiduodami jam, melstis: "GELBĖK MUS NUO 
PIKTO", ir neteisinti savo kūniškų ydų dvasinio žmogaus kokybe. 
Be abejonės, tyram viskas tyra, bet argi mes visiškai tyri? Į šį 
klausimą gundomojo sąžinė atsako aiškiai: mes gyvename ne 
įstatymu, o malone, mes dvasingi žmonės. Tegu taip, bet tai 
nereiškia, kad visa, ką mes darome, arba kas su mumis atsitinka, 
taip pat būna gera ir dvasinga. Pavyzdžiui, kai jaučiame alkį ir 
troškuli, tai šitai mumyse ne iš malonės ir ne todėl, kad esame 
dvasingi, o todėl, kad mumyse dar likusi gyvuliška prigimtis, lygiai 
taip pat kaip mumyse, nors ir dvasinguose žmonėse, kyla netyros 
mintys, valdžios troškimas ar noras, kad kiti mus pagirtų, tai šitai 
vyksta ne dėl mūsų dvasingumo, o dėl to, kad mes dar nepakan
kamai dvasingi. (Tęsinys kitame numeryje)
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■Latvijos ministras pirminin
kas Andris Škelė mano, kad Nor
vegijos investicijoms galėtų būti 
įdomūs Latvijos uostai ir priva
tizuojamos energetikos įmonės. 
Tokią poziciją A. Škelė išdėstė, 
kalbėdamasis su vizito į Latviją 
atvykusia Norvegijos ministre 
pirmininke Gro Harlem Brundt- 
land. A. Škelė ir Gro Harlem
Brundtland apsvarstė, kaip būtų 
galima plėtoti abiejų šalių ekono
minius ryšius, įvesti bevizį re
žimą, taip pat alternatyvinio du
jotiekio tarp Latvijos ir Norvegi
jos tiesimo galimybes.
■ Rusijos Federalinė saugumo 

tarnyba (FSB) pasiūlė D. Britani
jai ir Airijai detalią informaciją 
apie tariamą nelegalų ginklų 
eksportą iš Estijos Airijos respub
likos armijos (IRA) partizanams. 
Estija neigia, jog ji turi ką nors 
bendra su ginklų kontrabanda 
IRA. FSB darbuotojas nurodė, 
kad Maskva turi kelių dešimčių 
Estijos firmų, susijusių su ginklų 
kontrabanda, sąrašą. Jis taip pat 
sakė, kad turi liudijimų, jog į šią 
aferą įsipainiojusi Estijos sava
noriška gynybos organizacija 
Kaitsejljit.
■ JAV korporacijos "NYNEX 

Corp." ir "Bell Atlantic Corp." 
sutarė susijungti ir sukurti kom
paniją "Bell Atlantic". Šio san
dėrio vertė siekia 52 mlrd. JAV 
dolerių. "Bell Atlantic" tampa 
antra pagal dydį JAV telekomu
nikacijų. įmone po korporacijos 
"AT&T". Ji aprėps 38 min. tele
fonų linijų nuo Maine iki Vir- 
ginia. Minėtas sandėris yra an
tras pagal dydį per visą JAV isto
riją.
■Vokietijos žurnalas "Der Spie

gei" skelbia Pasaulinės sveikatos 
apsaugos organizacijos duome
nis apie žmogžudystes įvairiose 
šalyse. Pasak leidinio, žmogžu
dysčių skaičiumi pirmauja Pietų 
Afrikos Respublika, kur 100 
tūkst. gyventojų teko 44,6 nužu
dymo. Toliau eina Rusija - 30,4; 
Meksika - 22,7; Kazachstanas - 
19,4; JAV - 9,9 ir t. t.
■ Naujas smegenų švitinimo 

metodas (positive emission to- 
mography) gali nustatyti Alzhei- 
merio ligos pradžią net 20-čia 
metų anksčiau jos pasireiškimo. 
Taipogi nustatyta, kad ligą suke
lia tam tikras smegenų genas. 
Tai Arizonos universiteto, Phoe- 
nix mieste, tyrimų išvados. Tiki
masi surasti naujus vaistus šiai 
senėjimo ligai gydyti.
■Azijoje tikras dangoraižių sta
tybos įkarštis. Kylant Kinijos ir 
Malaizijos gerbūviui, ten prasidė
jo dangoraižių statybos, kurių 
projektavimui ir priežiūrai yra 
kviečiamos JAV architektų ben
drovės. Shanghai, Kinijoje, du 
vienodi gretimi bokštai bus 50 
aukštų, 775 pėdų aukščio. Staty
ba ketinama užbaigti 1996 m. 
"Rytdienos aikštės" dangoraižis, 
Shanghai, bus 55 a., 919 pėdų, 
bus pastatytas 1997 m. Tele
komunikacijos pastatas Xiamen, 
Kinijoje, bus 70 a., 1193 pėdų, 
baigtas 2000 m. Dvigubi Pet- 
ronen bokštai, Kuala Lumpur, 
Malaysijos sostinėje, 88 a., 1483 
pėdų, 1996 m. Tai pasaulio 
rekordas aukščio atžvilgiu, virši
jantis ligšiolinį Chicagos Sears 
pastatą. Shanghai pasaulinis fi
nansų centras, 95 a., 1509 pėdų, 
numatomas baigti 2001 m. Tai 
bus dar vienas rekordas. Palygi
nimui - Chicagos.Sears pastatas 
yra 110 aukštų, 1454 pėdų, pas
tatytas per 3 metus, o John Han- 
cock - 100 aukštų, 1107 pėdų, 
neskaitant TV antenų aukščio.

Pasisekusi Chicagos Lietuvių operos premjera
Balandžio 20 d. įvyko K. V. 

Banaičio operos "Jūratė ir Kasty
tis" premjera, kuri apvainikavo 
Chicagos Lietuvių operos kolek
tyvo 40 metų veiklos sukaktį. 
Mortono vid. mokyklos audito
rijoje Cicero mieste tą dieną dau
giau negu tūkstantinė žmonių 
matė darnų šios operos pasta
tymą, kuris buvo atliktas pade
dant daugiau nei 60 asmenų iš 
Kauno valstybinio muzikinio 
teatro.

Šią operą Chicagos Lietuvių 
operos kolektyvas pirmą kartą 
buvo pastatęs prieš 24 metus, o 
kauniečiai savo premjerą turėjo 
visai neseniai - kovo 16 d. Šis 
bendras abiejų grupių vaisius 
buvo tikrai sėkmingas ir gražus. 
Iš Kauno buvo atsivežtas visas 
orkestras, šokėjos, dalis choristų, 
solistų ir kitų talkininkų. Atvyko 
ir dirigentas Julius Geniušas, 
režisierius Gintas Žilys, dailininkė 
Janina Malinauskaitė (oro keliu 
atgabenta ir jos sukurtos deko
racijos bei kostiumai).

Svarbiausius vaidmenis atliko 
vienas iš žymiausiųjų Lietuvos 
solistų Virgilijus Noreika, kuris 
nebuvo pasirodęs kauniečių pas
tatyme, taip pat Sabina Marti
naitytė, kuri Jūratės partiją dai
navo ir Kauno spektakliuose. 
Kastyčio motinos vaidmenyje 
pirmąją premjeros dieną buvo 
Aldona Stempužienė, Rūtelės - 
Aušra Cicėnaitė, o Kastyčio tėvo 
- Gediminas Maciulevičius. Ant
rąją dieną (susirinko jau apie pu
santro tūkstančio žiūrovų) šiuose 
vaidmenyse juos pakeitė Birutė 
Sodaitytė, Audronė Gaižiūnienė 
ir Vaclovas Momkus.

Reikia paminėti dar ir režisie
riaus asistentę Ainą Paulauskaitę, 
apšvietimo ir scenos reikalų tvar
kytojus - Laima Šulaitytę-Day ir 
Tomą Rusnak, grimuotoją Julių 
Balutį, taip pat koncertmeisterį 
čhičagiėtį Mangirdą Motėkaitį.

Prieš abu spektaklius buvo 
sugroti Amerikos ir Lietuvos him
nai, nes čia vyko neeilinė muzi
kinė, o taip pat ir didelė lietuviš
ka šventė, pažyminti Chicagos 
Lietuvių operos kolektyvo svarbią 
sukaktį. Todėl šalia rūtos šakelės 
šį kartą prie scenos uždangos 
buvo pridėta ir sukaktuvinis 
skaičius "40". Šia operos prem
jera buvo paminėta ir komp. K. 
V. Banaičio 100 gimimo metų 
sukaktis.

Atrodo, jog šį kartą "Jūratė ir 
Kastytis" nuskambėjo žymiai ge
riau negu prieš 24 metus, kuo
met opera buvo pastatyta vien 
tik chicagiečių operos entuziastų 
pajėgomis. Tą kartą pagrindines 
partijas dainavo Stasys Baras ir 
Dana Stankaitytė, kurie dabar jau

Bendromis JAV ir Kanados Lie
tuvių Bendruomenių jėgomis 
pradėti pasiruošimai tai iškiliai 
šventei jau gerokai pasistūmėjo į 
priekį. Dešimtosios Tautinių 
Šokių Šventės Organizacinis 
Komitetas, kuriam pirmininkau
ja Jūratė Budrienė ir kurį sudaro 
JAV ir Kanados atstovai, atliko 
nemaža paruošiamųjų darbų, su
darė sutartis su viešbučiais ir salė
mis, atspausdino turiningas in
formacines brošiūras ir tikisi visų 
užsienio lietuvių talkos, nes tas 
grandiozinis renginys pareikalaus 
ne vien įtempto darbo, bet ir 
nepaprastai daug lėšų. Toji nuo
stabiai graži tautinių šokių šven
tės tradicija per daugelį dešimt
mečių buvo dvasios atgaiva vi
soms užsienio lietuvių kartoms, 
todėl yra svarbu ją tęsti, remti ir 
palaikyti, nes joje glūdi lietuviš
kos tautinės sąmonės dvasia ir 
senosios kultūros šaknys.

Šventė įvyks Rosemonte, Chi
cagos miesto apylinkėje, š. m. 
liepos mėn. 5-6 dienomis su įdo
mia, įvairia programa ir jaunimui,

"Jūratės ir Kastyčio" operoje pagrindinį vaidmenį atlikęs
Virgilijus Noreika. Ed. Šulaičio nuotrauka

tebuvo klausytojais.
Publika labai šiltai priėmė abu 

operos spektaklius, gausiai plo
jo, šiltai reagavo į operos eigą. 
Buvo nuomonių, jog tai vienas 
iš geriausiųjų Chicagos Lietuvių 
operos pastatymų per jos 40 
metų veiklos laikotarpį, o per tą 
laiką buvo pastatytos net 32 
operos su 110 spektaklių. Tenka 
tik stebėtis Operos kolektyvo 
valdybos, ypač jo ilgamečio 
pirmininko Vytauto Radžiaus 
energija, choristų (štai Petras 
Čelkis jau dainuoja visus 40 
metų) ištverme, talkininkų bei 
rėmėjų ryžtu. Tad nenuostabu, 
kad šis kolektyvas ne tik ilgai 
išsilaikė, bet ir gali žiūrovus 
pradžiuginti brandžiais vaisiais.

Daug gražių minčių ir svei
kinimo žodžių buvo išsakyta per 
po antrojo spektaklio įvykusį 

Kauno valstybinio muzikinio teatro vadovas Gintas Žilys 
Lietuvių operos valdybos pirm. Vytautui Radžiui įteikia 
kauniečių simbolinę dovanų - L. Striogos skulptūra.

Ed. Šulaičio nuotrauka

Tęsiant tautinių šokių tradiciją
ir vyresniesiems. Ji prasidės susi
pažinimo vakaru ir šokiais šešta
dienį, liepos 5 dienos vakare, 
Navy Pier viešbučio didžiojoje 
pokylių salėje. Sekmadienį, lie
pos 6 dieną, 1 vai. po pietų, iš 
įvairiausių pasaulio kraštų suva
žiavę šokėjai atliks įdomią šokių 
programą, kurios muzikiniu va
dovu bus populiarusis jaunosios 
kartos muzikas ir dirigentas Da
rius Polikaitis, o programą ren
gia toje srityje daug patirties 
turintis Lietuvių Tautinių Šokių 
Institutas. Po programos Hyatt 
Regency O'Hare pokylių salėje 
bus atsisveikinimo banketas. 
Maloni ir džiugi naujovė glūdi 
ir tame, kad muzika būsianti 
įrekorduota Lietuvoje.

Organizacinis komitetas laukia 
mecenatų, rėmėjų bei aukotojų 
finansinės paramos su viltimi 
sukelti pakankamai lėšų išlai
doms padengti. Jis taip pat nuo
širdžiai kviečia lietuvius gausiai 
dalyvauti toje šventėje, savo 
buvimu prisidėti prie užsienio 
lietuvių solidarumo sustiprini- 

sukaktuvinį pokylį Jaunimo 
Centro rūmuose Chicagoje. Čia 
susirinko daugiau negu 300 
žmonių, kurių dauguma yra sti
priai susiję su Chicagos Lietuvių 
operos kolektyvu. Be abejo, čia 
buvo ir gausūs talkininkai iš 
Kauno, be kurių šios operos 
pastatymas būtų buvęs gerokai 
silpnesnis.

Pokylyje pirmoji į susirinku
sius prabilo ilgametė Operos 
choro dainininkė ir dabartinė 
vicepirmininkė Jonė Bobinienė, 
padėkodama visiems prisidėju- 
siems prie Operos kolektyvo 
veiklos puoselėjimo. Buvo ap
dovanota grupė choristų, kuri
ems sukanka apvalesnės jų dai
navimo metų sukaktys. Ypatin
gas dėmesys teko Petrui Čelkiui, 
kuris chore dainuoja nuo pat 
Operos įsisteigimo dienų -1956 

mo ir, kas svarbiausia, prie 
jaunosios kartos priartinimo prie 
jų kilmės šaknų. Nėra daug pro
gų jaunimui išeiti į viešumą ir 
susilaukti pagarbos ar ovacijų, o 
tautinių šokių šokėjų daugumą 
kaip tik sudaro jaunoji karta. 
Organizacinis komitetas taip pat 
tikisi sulauksiąs šokėjų iš visų 
pasaulio kraštų ir kviečia neuž
siregistravusius vienetus kuo 
skubiausiai atsiliepti. Jau užsi
registravo tautinių šokių viene
tai iš Pietų Amerikos, Kanados ir 
JAV, bet atrodo, kad šį kartą 
sumažės dalyvaujančių grupių 
skaičius, nes dalis jau nebevei
kia arba, dėl nepaaiškintų prie
žasčių, atsisakė dalyvauti.

Vyresnioji karta ir svečiai, ša
lia džiaugsmo ir malonumo, 
stebint šaunią programą, daly
vaujant vakaronėse, susitinkant 
su seniai matytais draugais ir 
pažįstamais, išgyvens ne vien 
estetinį pasitenkinimą, bet pasi
jus esą vieningos, darbščios ir 
savo tėvynei ištikimos visuo
menės nariai. Stipri išeivija yra 

metų, kuomet buvo pastatyta 
pirmoji opera "Rigoletto".

Prieš vakarienę puotos daly
viams maldą sukalbėjo kun. Juo
zas Vaišnys, SJ, o pavalgius pra
sidėjo sveikinimai ir čia pirmuo
ju prabilo Lietuvos gen. garbės 
konsulas Vaclovas Kleiza. Sveiki
no ir PLB pirm. Bronius Nainys, 
visuomenininkas V. Adamkus, 
Lietuvių Fondo Tarybos pirm. 
Marija Remienė.

Iš tolimesnių svečių pirmasis 
sveikino Kauno valstybinio muz
ikinio teatro vadovas ir režisierius 
Gintas Žilys. Jis Chicagos Lietu
vių operos pirmininkui Vytautui 
Radžiui įteikė simbolinę dovaną 
- L. Striogos skulptūrą "Paukštę", 
linkėdamas, kad ji ilgai giedotų 
visų lietuvių bendram tikslui. 
Taip pat savo mintis bei linkėji
mus išsakė solistas Virgilijus 
Noreika ir dirigentas Julius Ge
niušas.

Buvo sveikinimų ir raštu.
Paskutiniu kalbėtoju buvo Lie

tuvių operos valdybos pirm. Vy
tautas Radžius. Jis savo ilges
niame žodyje pažvelgė į kolekty- Edvardas Šulaitis

Jūratės partijų dainavusi Sabina Martinaitytė su prieš 
24 metus Chicagos Lietuvių operos kolektyvo pastaty
tos operos Kastyčiu - sol. Stasiu Baru po dabartinės 
premjeros. Ed. Šulaičio nuotr.

Sudarydami testamentus, nepamirškite 
geriausio draugo - "DARBININKO", 

kuris kiekvienų savaitę skelbia naujienas lietuvių namuose.

Vidmanto Bartulio "Pamoka"
Šių metų balandžio 9 ir 10 d. 

Vilniuje, sausakimšoje Valstybi
nio akademinio dramos teatro 
Mažojoje salėje, buvo rodoma 
Vidmanto Bartulio opera "Pamo
ka" (pagal to paties pavadinimo 
Eugene Ionesco pjesę), kurią pas
tatė Kaune susikūręs "Menų sam
būris", vadovaujamas vieno iški
liausių Lietuvos aktorių Valenti
no Masalskio. Tokį didelį susi
domėjimą sukėlė "nutrūktgalviš
kas" sumanymas, apie kurį jau 
spėjo pasklisti garsas po operos 

svarbus ramstis iš okupacijos gri
uvėsių sunkiai prisikeliančiai Lie
tuvai, o išeivijos gyvastingumo 
tąsą užtikrins tik priaugančios 
kartos, kuriose yra visos mūsų 
ateities viltys.

Dėl informacijos reikia kreip
tis šiuo adresu: Tenth Lithua
nian Folk Dance Festival, 2715 
West 71-st. St., Chicago, IL 
60629, arba telefonu (312) 737- 
9504 bei faksu (312) 436-6909. 
Mecenatai, rėmėjai ir aukotojai 
prašomi siųsti čekius aukščiau 
nurodytu adresu. Jų pavardės bus 
paskelbtos šventės leidiny. Minė
tina, kad aukos atleidžiamos nuo 
mokesčių pagal veikiančius įsta
tymus. Bilietus į šventę taip pat 
galima užsisakyti, skambinant 
telefonu Ticketmaster, (312) 559- 
1212. Per tą įstaigą užsakyti bilie
tai bus apdėti papildomu mo
kesčiu persiuntimo išlaidoms pa
dengti.

Iki malonaus pasimatymo dešim
toje lietuvių tautinių šokių šven
tėje!!!

Aurelija M. Balašaitienė 

vo praeitį nuo pačių pirmųjų, 
1956 metų. Jis daug kam dėko
jo, prisimindamas kai kuriuos 
ryškesnius momentus. Pami
nėjo labai atmintiną įvykį, 
kuomet iš okupuotos Lietuvos 
buvo gauta "Gražinos" operos 
partitūra ir ši opera pastatyta 
minint 10 metų sukaktį. Net 
iki šiai dienai nėra žinoma, 
kas tada tą operą atsiuntė. 
Daug padėkos žodžių jis išsakė 
visiems talkininkams, paminė
damas jų pavardes bei atliktus 
darbus. Jis dėkojo ir tiems, 
kurių namuose pastogę galėjo 
rasti gausūs svečiai iš Kauno.

Toliau svečiai jau privačiai 
bendravo: kalbėjosi, šoko, gro
jant Ričardo Šoko orkestrui. 
Prisiminimui lieka operos pro
graminiai leidinėliai, plakatai, 
spaudos puslapiai, nuotraukos 
ir kita. Kas gi visa tai ateityje 
surinks į vieną vietą, kad Chi
cagos Lietuvių operos veiklos 
momentai visam laikui išliktų 
gyvi ir iškalbūs?

premjeros kovo 14 d. Kauno 
Menininkų namuose.

Lietuvoje labai vertinamas 
keturiasdešimt dvejų metų 
kompozitorius Vidmantas Bar
tulis sukūrė šią operą 1993 m., 
paakintas Vytauto Marijošiaus 
fondo (Chicaga) 1992-1995 m. 
skelbto vienaveiksmių lietu
viškų operų konkurso. Jis ir 
laimėjo pagrindinę 1500 JAV 
dolerių premiją. Atviros Lietu
vos fondo Atlikėjų meno (Per- 
forming Arts) programa, sie
kianti skatinti menininkų ieš
kojimus, dinamišką menų plė
totę, kurti palankią naujovėms 
terpę, suteikė 2700JAV dolerių 
paramą operos "Pamoka" pas
tatymui. Dar beveik kita tiek 
pridėjo Vytauto Marijošiaus 
fondas. Taip buvo palaikyta 
novatoriška, valstybės iki šiol 
neremto "Menų sambūrio" ini
ciatyva.

Lietuvos teatrai nelepina 
savo publikos eksperimentais, 
tad buvo suprantamas jos no
ras savo akimis pamatyti šiuo
laikinės lietuviškos operos ir 
Eugene Ionesco pjesės "ken
taurą", kurį, be to, į sceną iš
vedė ne profesionalūs dai
nininkai, o dramos teatro ak
toriai: Valentinas Masalskis 
(Mokytojas), Audronė Paško- 
nytė (Mokinė), Robertas Vai
dotas (Tarnaitė). Jiems sceno
je talkina Nacionalinio simfo
ninio orkestro perkusistas Sau
lius Astrauskas, klavišinių in
strumentų atlikėjas tarptau
tinių konkursų laureatas Ka
zimieras Stonkus bei įrašas 
(garso operatorius - Arnoldas

(nukelta į 7 psl.)
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Chicagos "Lituanicos" futbolininkai vėl žaidžia
Pirmose pavasario rato rung

tynėse balandžio 14 d. Lemon- 
te, IL, "Lituanicos" vyrų futbolo 
komanda sužaidė lygiomis prieš 
pajėgią lenkų "Lightning" vie
nuolikę. Vėsiu, vėjuotu oru tik 
apie 40 "prisiekusių" žiūrovų 
matė gana permainingą žaidimą 
ir ryškiai pastebimą žaidėjų pa
vasarišką formą, nes tai buvo 
pirmosios rungtynės po gana il
gos pertraukos lauko aikštėje.

Rungtynių pradžioje, turėda
mi vėją savo pusėje, lenkai jau 
per 10 minutę nuginklavo pirmą 
kartą "Lituanicos" vartus sau
gantį West Dapkų. Praėjus pen
kioms minutėms, po gražaus 
Gyčio Kavaliausko padavimo, 
Virgis Žuromskas išlygino skai
čių, o tada, mūsiškių gynimui 
suklydus, lenkai vėl įmušė įvartį 
(2:1). Po pertraukos, jau su vėjo 
pagalba, "Lituanica" gerokai ata
kavo varžovų vartus, nors įvarčio 
reikėjo laukti gana ilgai. Tik tris

Į antrą vietą Danijos čempi
onate smuktelėjo Kopenhagos 
"Brondby" komanda, kurioje žai
džia Lietuvos rinktinės saugas 
Aurelijus Skarbalius. "Brondby" 
kitai Danijos sostinės komandai 
"Lyngby" pralaimėjo 1:2. Pagrin
dinis "Brondby" varžovas "Aar- 
hus" namie įveikė "Kobenhavn" 
2:1. Arūno Šuikos "Silkeborg" 
svečiuose 2:1 nugalėjo "įkastą". 
"Aarhus" yra surinkęs 57 taškus, 
"Brondby" - 56. "Silkeborg" (41 
taškas) užima šeštą vietą.

Armino Narbekovo ir Tomo 
Daumanto "Austria-Memphis" 
per 31-ąjį Austrijos čempionato 
turą Vienoje 2:0 nugalėjo Sal- 
zburgo "Austria-Casino". "Aus
tria-Memphis" tebeužima penk
tą vietą (47 taškai). Pirmauja 
Vienos "Rapid" - 57 taškai. Tiek 
pat taškų turi ir Insbruko "Tiro
lis", bet jis žaidė vienomis rung
tynėmis daugiau nei "Rapid". Per
pastarąjį turą "Tirolis" Insbruke 
3:0 nugalėjo autsaiderį Šteiro
"Vorwarts".

Virginijus Baltušnikas dėl trau
mos nerungtyniavo Nižnij Nov
gorodo "Lokomotivo" komando
je per Rusijos čempionato 10-ąjį 
turą. Maskvoje "Lokomotivas" 
0:4 buvo sutriuškintas "Sparta
ko". Nižnij Novgorodo klubas 
yra surinkęs 14 taškų ir užima 
aštuntą vietą. Pirmauja šalies 
čempionė Vladikaukazo "Alani- 
ja". Ji namie 4:0 sutriuškino Ka
liningrado "Baltiką" ir yra surin
kusi 23 taškus. Trim taškais at
silieka Maskvos "Spartakas" (žai
dė tik devynerias rungtynes) ir 
( SKA Pastaroji komanda per 10- 
ojo turo rungtynes 3:2 įveikė 

Vilniaus Užupio rajonas - Dievo ir žmogaus užmirštas kampelis. Architektūriniu 
požiūriu tai vienas seniausių ir gražiausių Vilniaus miesto rajonų, tačiau dabar, metai 
po metų, jis yra ir griūva niekam nereikalingas. V. Kapočiaus nuotr.

dešimtą minutę iš maždaug 30 
jardų mušdamas baudą Vytas 
Ankstutis išlygino rezultatą. Nors 
"Lituanica" dar turėjo daugiau 
progų įvarčiams įmušti, rezulta
tas nepasikeitė iki paskutinio 
teisėjo švilpuko.

-o-
Vacys Numgaudas, trečiasis 

"Lituanicos" klubo pirmininkas 
(pirmininkavęs 1957 m.), turėjo 
gana sunkią galvos operaciją, 
kurios metu buvo išimtas auglys. 
Dabar jis sveiksta namuose duk
ros globojamas.

Ligoninėn buvo patekęs ir il
gametis klubo vyrų komandos 
vartininkas Jonas Perkūnas, ank
sčiau gyvenęs Chicagoje, o da
bar - Sandvvich, IL. Jį buvo iš
tikęs insultas, po kurio jis ilgesnį 
laiką turės sveikti namuose.

Jie abu dalyvavo klubo 45 metų 
sukaktuviniame pokylyje praėju
sių metų lapkričio mėnesį ir 
atrodė dar gana stiprūs. Linkime

Europos futbolo aikštėse
Maskvos "Torpedo".

Vėl nesėkmę patyrė Gintaro 
Staučės "Karsiyaka". Ji svečiuose 
1:4 pralaimėjo "Samsun" kom
andai ir turėdama 24 taškus te
beužima paskutinę, šešioliktą, 
Turkijos čempionato vietą. La
bai svarbias rungtynes pralaimė
jo ilgai pirmavęs "Trabzonas". Jis 
Trabzone nusileido pagrindi
niam varžovui kovoje dėl aukso 
Stambulo "Fenerbachce" 1:2. 
Dabar "Fenerbachce" lenkia "Tra- 
bzoną" dviem taškais (yra surin
kusi 78).

Lygiomis baigėsi dviejų Ham
burgo komandų susitikimas Vo
kietijos pirmenybėse. "Hambur
gas" ir "Sankt Pauli" sužaidė 1:1. 
Valdas Ivanauskas, kaip jau ne 
kartą rašėme, yra traumuotas. 
"Hamburgas" turi 44 taškus ir 
užima septintą vietą. Laimėjo 
abu pretendentai į čempionus. 
Dortmunde "Borussia" 5:0 sut
riuškino "Uerdingen", "Bayern" 
Mūnchene 3:2 nugalėjo "Koln" 
klubą. Dortmundo ir Mūncheno
klubai yra surinkę po 61 tašką.

Anglijos čempionu, 3:0 sve
čiuose sutriuškinęs "Middles- 
brough", tapo "Manchester Uni- 
ted". Iki pat paskutinio turo su 
"MU" varžęsis "Nevvcastle Unit- 
ed" sužaidė nesėkmingai - lygio
mis namie su Londono "Totten- 
ham Hotspur". Trečią vietą užė
mė "Liverpool", per paskutinį 
turą sužaidęs lygiomis svečiuose 
su "Manchester City". Pastarasis 
klubas kartu su Londono "Que- 
en's Park Rangers" ir Boltono 
"VVanderers" iškrito iš aukščiau
siosios lygos.

Ispanijos čempionato lyderis 

jiems nugalėti ištikusias nelai
mes!

-o-
Lietuvos vidaus reikalų minis

terijos Vidaus tarnybos dalinių 
laikraštis "Tėvynės labui" 1996 
m. kovo mėnesio numeryje per
sispausdino "Draugo" sporto 
skyriuje išspausdintą rašinį, pa
vadintą "Gražūs atsiliepimai apie 
'Lituanicos' futbolininkus" kar
tu su nuotrauka, kurioje klubo 
pirmininkas A. Glavinskas pri
ima dovaną iš Lietuvos VRM 
Vidaus tarnybos pulk. J. Rėkaus. 
Beje, informacijas tam rašiniui, 
kurios buvo panaudotos "Drau
ge", buvo atsiuntęs Vidaus tar
nybos II pulko kapitonas, buvęs 
žymus futbolo treneris R. Joni
kas. Tas pulkas pernai įvykusio
se V-siose Pasaulio Lietuvių spor
to žaidynėse Lietuvoje globojo 
"Lituanicos" futbolo komandą.

E. Šulaitis

Madrido "Atletico" išvykoje 3:1 
nugalėjo "Santiago Compostela". 
"Barcelona" savo aikštėje teįs 
tengė sužaisti lygiomis su "Sevil- 
la" ir prarado pagrindinio "Atle
tico" varžovo statusą. Ją aplenkė 
"Valencia", nelengvai namie 1:0 
nugalėjusi Chichono "Sporting". 
Likus žaisti po trejas rungtynes 
"Atletico" turi 80, "Valencia" - 
76, "Barcelona" - 75 taškus.

Italijos čempionato sidabrą 
užsitikrino Turino "Juventus". Jis 
namie 1:0 nugalėjo Bergamo 
"Atalanta". Pretendendavusią į 
sidabrą "Fiorentiną" namie 4:1 
sutriuškino "Roma". "Milanas", 
jau anksčiau užsitikrinęs čem
piono vardą, Genujoje 0:3 pralai- 
mėjo„"Sampdoria" klubui

Prancūzijos taurę laimėjo šalies 
čempionato lyderis "Auxerre". 
Finale jis 2:1 įveikė trečios lygos 
Nino "Olimpiųue". "Olimpiųue" 
pirmavo, kai 26 min. įvartį įspyrė 
Omaras Belbey, bet 52 min. 
Laurent'as Blancas santykį išly-
gino. Lemiamą įvartį 88 min.
įmušė Lilianas Laslandes'as.

LA

Tomas Pūkštys - 
pirmas Rio de Janeiro

Lietuvių kilmės amerikietis 
sportininkas Tomas Pūkštys Rio 
de Janeiro vykusiose prestiži
nėse tarptautinėse lengvosios at
letikos varžybose laimėjo ieties 
metimo rungtį - 84,24 m. T. 
Pūkštys - pajėgiausias JAV ieties 
metikas, jis šiai šaliai atstovaus 
būsimose Atlantos olimpinėse 
žaidynėse.

ks

Broliai Jonušiai nori atgaivinti 
Lietuvos žiedines lenktynes
Lietuvos kultūros ir sporto de

partamente spaudos konferenci
ją surengė atviro 1996 m. Lietu
vos žiedinių lenktynių čempi
onato rengėja, organizacija "Jo- 
nušis autosportas".

Čempionatas bus trijų etapų ir 
vyks "Nemuno žiedo" trasoje. 
Vienas čempionato etapas kartu 
bus ir Baltijos taurės lenktynės. 
Varžybų datos: I etapas - birželio 
22-23 d., II etapas - rugpjūčio 
17-18 d., III etapas - rugsėjo 7-8 
dienomis.

Lietuvos čempionate startuos 
dviejų kategorijų automobiliai: 
kėbuliniai ir formulės. Kėbuli
niai automobiliai bus trijų klasių, 
o lenktyniniai formulės automo

Darius Kasparaitis "Islanders" komandos žaidėjas.

Kasparaitis pristatytas 
apdovanojimui

Su tokia antrašte "The New 
York Post" sporto žurnalistas 
Peter Botte kovo 29 d. parašė 
trumpą žinutę apie "Islanders" 
ledo rutulio komandos žaidėją 
lietuvį Darių Kasparaitį: "Kiek su 
prislopintu šypsniu buvo priim
ta žinia, kad "Islanders" koman
da pristatė gynėją Darių Kaspa
raitį Masterton apdovanojimui, 
kuris suteikiamas ledo rutulio 
žaidėjams, pasižymintiems atsi
davimu ir darbštumu".

23 metų Kasparaitis turi repu
taciją vieno grubiausių lygos žai
dėjų, taip pat žinoma jo alko
holio problemą.

Bet savo balandžio 26 d. 
straipsnyje "The Hockey News" 
žurnalistas Jim Smith lyg mėgi
na "pateisinti" Darių Kasparaitį. 
Straipsnyje, pavadintame "Nar
susis Kasparaitis pagerbtas Mas
terton žymeniu", žurnalistas ra
šo:

"NY "Islanders" gynėjas Darius 
Kasparaitis savo komandos buvo 
pristatytas Masterton apdovano
jimui, kuris įteikiamas žaidėjui, 
parodžiusiam ištvermingumą ir 
atsidavimą ledo rutuliui."

"Prasidėjus paskutiniam žai
dynių turnyro etapui, Kasparai
tis be pertraukos sužaidė 26 žai
dynes, o iš viso 44. Žaidė pasi
gėrėtinai, ugningai ir jam pa
sisekė "įlįsti" priešininkams "po 
oda"...

Bet jo asmeninis gyvenimas 
kur kas sunkesnis. Žmona Irina, 
laukdamasi trynukų, juos prara
do. Kas savaitę jis lanko Alco- 
holic Anonymous susirinkimus 
ir jau nuo 1994 m. gegužės 9 d. 
negeria alkoholinių gėrimų. Dėl 
kelio operacijos jis turėjo pra
leisti pirmas 15 sezono žaidynių, 

biliai - dviejų.
Lenktynėse ketina dalyvauti 

daug užsienio sportininkų. Nu
galėtojams teks nemaži pinigi
niai prizai (vienam etapui pla
nuojama skirti apie 30 tūkst. li
tų). Per kiekvieno etapo lenk
tynes Kačerginėje, "Nemuno žie
de", numatoma rengti įvairius 
pramoginius renginius.

Čempionato rengėjai papasa
kojo apie naujas lenktynių tai
sykles, parengtas pagal visus FIA 
reikalavimus, supažindino su tra
sos modernizavimo schema. Or
ganizatoriai sieks, kad kitąmet 
toks čempionatas jau būtų regis
truojamas Tarptautinėje automo
bilių sporto federacijoje.

o kitas 21 - dėl gripo, piršto 
operacijos bei kitų negalavimų.

" 1995 metai man buvo blogi,
- sako Kasparaitis. - Svarbiausia, 
kelios dienos prieš Kalėdas nete
kome laukiamų trynukų. Tai 
buvo skausmingiausios dienos 
mano žmonai ir man. Karts nuo 
karto pagalvoju, kad galėjau būti 
trijų vaikučių tėvas. Norėčiau 
būti tėvu. Juk svarbu užauginti 
vaikus ir prižiūrėti, kad jie ne
padarytų tų pačių klaidų, kaip 
mes". Alcoholic Anonymous su
sirinkimus jis sakosi lankąs kada 
tik turi laiko. Ten kalbama ne 
tik apie alkoholį, bet ir apie 
gyvenimą. Klausaisi kitų žmonių 
gyvenimo istorijų ir pradedi mo
kytis, kaip turi gyventi. Tai pade
da.

"Islanders" treneris Mike Mil- 
bury patenkintas Kasparaičio pa
žanga.

"Visą savo karjerą norėčiau 
žaisti kaip dabar, - sako Kaspa
raitis. - Tai yra labai sunku. Bet 
reikia gyventi dieną iš dienos, 
džiaugsmingai išgyventi kiekvie
nas rungtynes, nes nežinai, kas 
bus rytoj. Man tikrai buvo sunku 
pergyventi šį priešpaskutinį, vie
ną blogiausių sezonų "Islanders" 
istorijoje".

"Nemėgstu pralošti. Nuo pat 
mažens, kaip tik besportuoda- 
vau, visuomet turėjau laimėti. 
Lošiau šachmatais, žaidžiau fut
bolą (soccer). Visuomet stengda
vausi nugalėti. Kartą, kai pralai
mėjau bilijardo partiją, supykęs 
trenkiau lazdą ant stalo".

Indėnai turi gerą posakį: "Pane
šiok kito žmogaus mokasinus sa
vaitę - ir jo neteisi".

Dalia Bulvičiūtė

IŠ VISUR
- Marija Reinienė, plačiai 

besireiškianti visuomeninėje ir 
krikščioniškoje veikloje, popie
žiaus Jono Pauliaus II apdovano
ta "Pro Ecclesia et Pontifice" (Už 
Bažnyčią ir Popiežių) medaliu.

- Lietuvių Dailės muziejus, 
Lemont, IL, Pasaulio Lietuvių 
Centre steigia "Genocido galeri
ją". Muziejus nori surinkti lietu
viams labai skaudaus laikotar
pio knygas, straipsnius, laiškus, 
atsiminimus, skulptūras. Turin
tieji medžiagos iš to laikotarpio 
kviečiami tai siųsti adresu: Lie
tuvių Dailės muziejus, 14911- 
127 St., Lemont, IL 60439. Telef. 
(708) 257-2034.

- Lietuvių Kunigų Vieny
bės metinės rekolekcijos šie
met vyks birželio 10-14 dieno
mis Nekalto Prasidėjimo vie
nuolyne, Putnam, CT. Rekole
kcijoms vadovaus kun. Kazimie
ras Ambrasas, SJ, iš Montrealio.

- "Lietuvos" ansamblis iš Lie
tuvos atvyksta į JAV. Gastroli
uos: lapkričio 8-9 dienomis New 
Yorke, 9-13 dienomis Bostone,
13-16 dienomis Clevelande, 16- 
20 dienomis Detroite, 20-24 die
nomis Chicagoje, 25-28 dieno
mis St. Petersburg, FL, lapkričio 
29 - gruodžio 3 dienomis Wa- 
shingtone-Baltimorėje. Kelionės 
koordinatorius - Romas Kezys, 
"Laisvės Žiburio" radijo vedėjas 
New Yorke.

- Lietuvių Kunigų Vieny
bės metinis seimas šiemet 
įvyks spalio 14-15 dienomis 
Nekalto Prasidėjimo vienuolyne, 
Putnam, CT.

- Ona Narbutienė, Lietuvo
je aktyviai besireiškianti muzi
kologė, paruošė komp. V. K. 
Banaičio monografiją, kurią 
gražiai išleido "Baltos lankos" 
Vilniuje. Šios knygos išleidimą 
finansiškai rėmė Lietuvos Kul
tūros ministerija ir JAV gyveną 
Giedra Nasvytytė-Gudauskienė, 
Salomėja ir Vytautas Valiukai, 
Irena Banaitienė, Donatas Ba
naitis, Gintarė Banaitytė-Ivaš- 
kienė, Daiva ir Sigitas Banaičiai.

- Maldingą kelionę į Lietu
vą ruošia Lietuvių Kunigų Vie
nybė. Liepos 7-19 dienomis bus 
aplankytos šios vietovės: Kryžių 
kalnas, Klaipėda, Palanga, Kau
nas, Vilnius ir kitos vietos. In
formacijas teikia Al Mitkus, Bal- 
tic Tours, telef. (800) 216-5987.

- Advokatė dr. Žibutė 
Brinkienė kovo 26 d. įvyku
siuose Califomijos rinkimuose 
kandidatavo į Citrus distrikto 
miesto teisėjus. Iš septynių kan
didatų ji gavo daugiausia balsų. 
Lapkričio mėnesį ji turės dar 
kartą varžytis su antros vietos 
laimėtoju.

- Fotografo Walterio To- 
malio darbai išstatyti Balzeko 
Lietuvių Kultūros muziejuje, 
Chicagoje. Parodoje vienoje da
lyje sugrupuoti vaizdai iš Kryžių 
kalno (Jurgaičių kalva, netoli 
Šiaulių), o kitoje parodos dalyje 
vaizduojami kūriniai iš Raganų 
kalno. Dvidešimt fotografijų 
vaizduoja lietuvių liaudies artistų 
skulptūras iš lietuvių mitologi
jos. Šios statulos išstatytos Balti
jos pajūryje, Jupdkrantėje. W. 
Tomalio paroda atidaryta gegu
žės 3 d. Uždaroma rugpjūčio 30 
dieną.

- "Amerikos lietuvių radi
jui" - pamėgtai chicagiečių radi
jo laidai, vadovaujamai Anatoli
jaus Šluto, sukako 30 m.
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Ilgai laukta knyga jaunimui
Raimonda Mikatavage: YOUR JOURNEY TO SUCCESS/ Guide for 

Young Lithuanians. 1996, USA, 184 p.

"Darbininko" Laiškų skyriui
"Darbininkas" visada buvo rimtas ir įdomus. Bet kaip visa pasauly 

keičiasi, taip turi keistis ir spauda - gyvenimo veidrodis.
Paskutiniu metu skaitytojai dėkingi už šį "Darbininko" pasikei

timą į gera: "Laiškų skyrių" ir "Kultūrinių aktualijų" skyrių, nors 
retai pasirodantį.

Būtų gerai ir kiek grožinės literatūros: eilėraščių, apsakymėlių; juk 
ir redaktorius - poetas.

Malonu matyti (vis dažniau ir daugiau) nuotraukų iš Lietuvos ir 
žinių žinelių iš tėvynės.

Alė Rūta.

DARBININKO redakcija dėkoja skaitytojams už išsakytas mintis ir 
laukia naujų laiškų su įdomiais pasiūlymais ir pageidavimais.

LIETUVA - BALTUOSGRAZUOLE
Pigiausios skrydžiu kainos!

Pigiausios kainos viešbučiuose: 
LIETUVA, ŠARŪNAS, VILLON Ir kt.

Dar pamatysite Kopenhagą, Helsinki, Vieną, Varšuvą 
Dėl skrydžių - prašykite ERIKĄ 

Dėl kelionių po Lietuvą ir Europą - prašykite ROBERTĄ

Visi klauskite apie nupigintas HERITAGE

TOURS

stipendininkas iš Lietuvos, paste
bi: "Nuostabus, asmeniškas, aiš
kus mūsų vertybių, įsitikinimų 
ir pasirinkimų nagrinėjimas. Tai 
dienoraštis, kuris yra per geras, 
kad būtų laikomas paslėptas".

Štai keli humoro fragmentai iš 
knygos: "Garsas išties keliauja 
lėčiau nei šviesa. Patarimai, ku
riuos tėvai duoda savo 18-me- 
čiams, juos tepasiekia, kai jie 
būna 40-ties". "Ar patinka tau 
mano suknelė? Ji man primena 
vandenį. Kodėl? Ji beskonė". 
Arba Jacko Londono posakis, 
kuris verčia pagalvoti: "Žmogus 
turi gyventi - ne egzistuoti...".

Patariu užsisakyti šią knygą. 
Ypač toms lietuviškoms orga
nizacijoms, kuriose mažai kal
bama lietuviškai, tarkim, Lietu
vos Vyčiams. Taip pat tai gera 
dovana Amerikos lietuviams.

Knygą lietuvių kalba šią va
sarą išleis Kauno pedagoginės 
literatūros leidykla "Šviesa".

Norintieji ją įsigyti, kreipkitės 
adresu: Melodija Books, P. O. 
Box 689, Hampstead, MD 21074. 
Knygos kaina - $14.95 USA ($19 
Kanadoje), plius $3 už persiun
timą.

Dalia Bulvičiutė

r

WARTA

UNIONTOURS
245 Fifth Avenue 

New York, NY 10016

Tel. (212) 683-9500, 800-451-9511

FAX: (212) 683-9511
ASTAnet: http://www.astanet.com/get7uniontrs

SCANDINAVIAN AIRLINES

Pagaliau pa
sirodė jau seniai 
mūsų jaunimui 
reikalinga knyga 
"Your Journey to 
Success" (Tavo ke
lias į sėkmę).

Su dideliu en
tuziazmu sutinka- 
me šią knygą, 
skirtą jaunimui 
nuo 17 iki 30 me
tų. Autorė Raimo
nda Mikatavage 
taip pat dar jau
na, 1962 m. gi
musi Kaune. Kai 
ji buvo 10 metų, 
jos šeima - tėvas 
Zigmas Butkus, 
motina dr. Da
nutė Butkienė, 
vienuolikmetė se
suo Loreta ir trejų 
metukų broliukas 
Rimvydas - išsi
veržė iš okupuo
tos Lietuvos ir atvyko į JAV.

Raimondai pasaulyje svarbiau
sia yra trys dalykai - dvasinis 
turtingumas, jos kūryba ir Tė
vynė Lietuva. Visa tai ji aprašo 
savo knygoje. Knyga ypač nau
dinga jaunimui, kuris kasdien 
regi žaibiškai besikeičiantį pa
saulį. Nors autorė dar jauna, bet 
jos patarimuose glūdi geras su
pratimas tos jaunuomenės, kuri 
trokšta tinkamai pasiruošti ir 
vėliau įsitvirtinti šioje greitai be
sivystančioje visuomenėje.

Nors knygai trūksta filologi
nio išbaigtumo, ryškesnio įtaigu
mo, gerai aprašant saviauklos 
būdus, asmenybės grūdinimą,

PASINAUDOKITE PAPIGINTOMIS 
KAINOMIS " 

pavasarį ir vasarą, skrisdami į 
Vilnių ir Rygą!

Mes taip pat siūlome patogius skrydžius ir keliones 
laivu į Karibų salas, Australiją, Aziją ir Europą.

Dėl daugiau Informacijų skambinti: 
AIREX TRAVEL AGENCY 

382 Broad Avė.
Leonia, NJ 07605

(201) 944-1273 (800) 955-7370 (201) 947-2189

VĮ Į.T1 Į Q LITHUANIAN RELIEF PARCEL SERVICE, Ine.
368 West Broadvvay, Boston, MA 02127 Uiuruj TEL . (6, 269-4455

TIESIOGINIAI SIUNTINIAI 
IŠ BOSTONO I LIETUVĄ 

GEGUŽĖS mėn. siuntinius paimsime šiose vietovėse:

CAPE COD, MA 
LOVVELL, MA 
LAVVRENCE, MA 
NASHUA, NH 
VVORCESTER, MA 
VVATERBURY, CT 
HARTFORD, CT 
NORVVOOD, MA 
PUTNAM, CT 
PROVIDENCE, R.l. 
BINGHAMPTON, NY 
SCRANTON, PA 
BfFRACKVILLE, PA 
BROOKLYN, NY
BALTIMORE Lithuanian tęst, birželio 1 
BALTI MORE Lithuanian fest. birželio 2

gegužės 15 
gegužės 17 
gegužės 17 
gegužės 17 
gegužės 18 
gegužės 18 
gegužės 18 
gegužės 22 
gegužės 23 
gegužės 23 
gegužės 31 
gegužės 31 
Gegužės 31 
birželio 1

3:30 - 5:00 v. p.p. 
12:00- 1:00 v. p.p.
2:00 - 3:00 v. p.p. 
4:00 - 5:00 v. p.p. 
11:00-3:00 v. p.p.
9:30 - 11:00 v. ryto 
12:00 - 2:00 v. p.p.
6:00 - 7:00 v. vak. 
1:00 - 2:30 v. p.p. 
4:00 - 6:00 v. vak.
9:00 - 10:00 v. ryto 
12:00- 1:00 v. p.p.
3:00 - 5:00 v. p.p. 
12:00 - 4:00 v. p.p. 
12:00 - 6:00 v. vak. 
12:00-6:00 v. vak.

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

(617) 269 - 4455

bet vis dėlto man (kad ir ne 
tokiai jaunai) buvo tikras ma
lonumas ją perskaityti. Joje pa
teikiami praktiški patarimai lie
tuviškai (taip pat ir kitataučių) 
jaunuomenei, kuri ieško asme
niško pasisekimo. Čia persipina 
konkretūs patarimai su humo
ristiniais intarpais,"food for 
thought" posakiais.

Visa knyga liudija autorės pa
garbą ir meilę savo Tėvynei bei 
jos žmonėms.

Knygos apipavidalinimas pa
kankamai įdomus - viršelyje, tris
palviame fone, įdėta autorės 
nuotrauka. Visas tekstas padalin
tas į penkias dalis: I. Aš ir tu; II. 
Tu ir Dievas; III. Tu ir kiti; IV. Tu 
ir darbas; V. Tu kaipo vadovas.

Knygos pabaigoje perskaitome 
pačios autorės jaunystės laikų 
eilėraštį, o dar vėliau turime gali
mybę užpildyti anketą, išreiški
ant savo nuomonę apie šią kny
gą.

Buvusi Lietuvos Vyčių Centro 
Valdybos pirmininkė Anna Kli- 
zas Wargo šitaip apibūdina 
Raimondos Mikatavage kūrinį: 
"Aš manau, kad autorės šių die
nų problemų supratimas yra 
svarbus ne tik lietuviškam, bet 
taip pat ir amerikietiškam jauni
mui".

Svajūnas Nakrašius, Fulbright

Jeigu Jus domina naujausi 
įvykiai Amerikoje ir Lietuvoje, 
užsisakykite DARBININKĄ. Šis 
laikraštis tikrai neapvils Jūsų. 
Jau 80 metų Amerikos lietu
viai skaito DARBININKĄ. Skai
tykite DARBININKĄ ir pasiūly
kite savo draugams.

DEXTERPARK
Hill PHARMACY .

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

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

WE DELIVER 
V Tel.: 296 - 4130

—S

TRAVEL & SHIPPING AGENCY
536 Westfield Avenue & Elmora Elizabeth, NJ 07208

Telephone (908) 527-1000 FAX: (908) 527-1122
Garantuotas, greitas ir saugus siuntinių pristatymas 

NUO DURŲ IKI DURŲ 
Siuntiniai pasieks gavėją per 5-6 savaites 

į LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, BALTARUSIJĄ, RUSIJĄ 
Greitai ir saugiai Jūsų siuntiniai pristatomi 

gavėjams asmeniškai į namus po visą Lietuvą. 
Visi siuntiniai apdraudžiami. Muitu nėra 

Minimalus mokestis už persiuntimą yra 20 dol. 
We deliver to

BALTIC STATĖS, POLAND, SLOVAKIA, BELAKUS, 
UKRAINE, MOLDOVA, RUSS1A and CENTRAL ASIA.

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

Garantuotas, greitas ir saugus 
siuntinių pristatymas 

nuo DURŲ iki DURŲ 
Siuntiniai pasieks gavėjų per 6 savaites, 

o oro paštu - per 14-a darbo dienų 
i LIETUVĄ,LATVIJĄ,ESTIJA,  BALTARUSIJA, RUSIJA.

MAY PICK-UP SCHEDULE

o
I

L. - c . . di .

05/16 THU PHILADELPHIA, PA 11-12 Noon
05/17/FRI KEARNY, NJ 11-12 Noon
05/17 FRI PATERSON, NJ 1 - 2 PM

05/23 THU NEWARK, NJ 11-12 PM
05/25 SAT BROOKLYN, NY 12 -1 PM
05/27 MON NEW BRITAIN, CT 11-12 Noon
05/27 MON NEW HAVEN, CT 2-3PM
05/27 MON WATERBURY, CT 4-5PM
05/30 THU PHILADELPHIA, PA 11-12 Noon
05/30 THU BALTIMORE, MD 4 - 5 PM

ECONOMY AIRFARES TO VILNIUS

New York-Vilnius-New York $650 r.t.

One way to Vilnius $420

FREGATA TRAVEL
250 West 57th Street, 1211 

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

MES SIŪLOME
PIGIAUSIAS KELIONES I VILNIŲ 

IŠ BET KOKIOS VIETOVĖS
AMERIKOJE AR KANADOJE

Ferrante Travel Center
I

135 Broad Avė., Palisades Park, NJ 07650

(201) 592-8780

http://www.astanet.com/get7uniontrs
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VYTAUTAS LABŪNAITIS
Vilniuje ba

landžio 16 d. 
mirė žurnalistas 
Vytautas Labū- 
naitis, pastaruo
ju metu dau
giausiai reiškęsis 
katalikų savai
traštyje "Apž
valga". Jo rašinių 
iš Lietuvos gyve
nimo yra buvę 
ir "Darbininke", 
kuriam jis atsiųs
davo jų per savo 
seserį Liudą Ku
likauskienę, gy
venančią Ozone 
Park, NY.

Niekad nesiskųsdamas sveika
ta, netgi ištiktas širdies smūgio, 
velionis vylėsi pasveiksiąs na
muose ir rengė naują spaudos 
apžvalgą savo laikraščiui. Jo gy
vybė užgeso staiga, tos dienos 
rytui auštant. Palaidotas Kar
veliškių kapinėse balandžio 18 
d. Jo palaikus palydėjo našlė 
Morta, brolis Bronius, trys duk
terys, giminės, draugai, bendra
darbiai, skaitytojai. Sesuo Liuda 
Vilniuje užprašė mišias, o gegu
žės 31 d. rengia jo prisiminimą 
Brooklyne, NY.

Gimė Vytautas 1915 m. kovo 
15 d. Pašilupių kaime, Šakių aps. 
Pradžios mokyklą lankė Griška
būdyje, vėliau mokėsi dvimetėje 
žemės ūkio mokykloje Aštriojo
je Kirsnoje ir Belvederio žemės 
ūkio technikume, kurį baigęs 
buvo pašauktas į kariuomenę. 
Ten jis parašė pirmuosius savo 
apsakymus; jo publicistinius 
straipsnius spausdino laikraščiai 
ir žurnalai. Jis nesibodėjo ir in

Autentiškiausias ir (galbūt vienintelis) musų mąstytojas
(atkelta iš 3 psl.)

neužima teisuolio pozicijos - vėl 
galim prisiminti tą jo fantastišką 
toleranciją, sugebėjimą suprasti, 
kad kiti žmonės yra kitokie. 
Didžioji šios knygos dalis kaip 
tik ir yra skirta "Žmogui be Die
vo". Girnius nagrinėja įvairiau
sias tokio žmogaus atmainas - 
daugiausia tas, kurios pasireiškia 
Vakaruose. Ta kolizija ir yra 
svarbiausia, o visa kita - kaltės, 
gyvenimo prasmės, laisvės prob
lemos - yra įvairūs svarbiausio
sios antinomijos profiliai, išryški
nantys tą pamatinę priešpriešą.

Girniui ta problema yra es
minė; jis sako: dar niekad nebū
ta žmonijos istorijoje tokio mas
to ateistinės kultūros, kokia yra 
atsiradusi XX amžiuje. Niekad 
žmonės nebuvo taip atitolę nuo 
Dievo, niekad nebuvo praradę 
transcendencijos intuicijos. O

Vidmanto Bartulio "Pamoka"
(atkelta iš 4 psl.)

Akelaitis). Operoje diriguoja pats 
basakojis kompozitorius, kaip ir 
likusieji penki atlikėjai vilkintis 
ekstravagantiškai komiškus Jono 
Arčikausko sukurtus apdarus. 
(Beje, trys iš čia minimų meni
ninkų - Masalskis, Bartulis ir 
Arčikauskas - šiemet pelnė už 
ankstesnius spektaklius Kristo
foro statulėles, kasmet įteikia
mas geriausiems Lietuvos sce
nos kūrėjams Tarptautinės Te

Nauja knyga apie sovietinį lietuvių tautos naikinimą
Lietuvių Tautinis Kultūros 

Fondas 1996 metais išleido isto
riko Arvydo Anušausko parašytą 
mokslinį-istorinį veikalą "Lietu
vių tautos sovietinis naikinimas 
1940-1958 metais". Leidykla - 
"Mintis", Vilnius, spaustuvė - 
"Aušra", Kaunas. Tiražas 2000 
egz.

Beveik 500 puslapių knygoje 
pateikiami 2 spalvoti žemėlapiai, 
50 nuotraukų, 23 įdomiausių do
kumentų faksimilės.

Ši knyga yra skiriama visiems, 
norintiems geriau pažinti vieną

formacinių žinučių rašymu. Karo 
sąlygomis Vytautui pavyko Kau
ne baigti pedagoginę mokyklą ir 
porą dešimtmečių dėstė lietuvių 
kalbą ir aritmetiką Šakių aps. 
mokyklose.

Sukaupęs patirties, sėmėsi ži
nių Vilniaus pedagoginiame in
stitute, kur studijavo lietuvių kal
bą ir literatūrą, o straipsniuose 
skatino mokytoją atsitiesti, nes 
tauta atsigręžia į švietėją. Tokie 
rašiniai nepatiko rajono komu
nistų funkcionieriams, jautu- 
siems pavojingą Labūnaičio 
plunksną. Kai Vytautas, baigęs 
Vilniaus universiteto žurnalisti
kos specialybę, praktiškai paži
nęs mokymo procesą ir jį na
grinėjęs daugelyje straipsnių, su
laukė pakvietimo dirbti moky
tojų laikraščio redakcijoje Vilniu
je, rajono valdžios pareigūnai 
jam sutrukdė priimti šį siūlymą. 
Netekęs kantrybės, Vytautas per
sikėlė gyventi į Vilnių, kur ša
kiečiai sunkiai bepasiekė jam pa

dabartiniame pasaulyje vyrau
jantis dalykas - tas transcenden
cijos praradimas ar, kaip Nietz- 
sche sakė, Dievo "mirtis", arba 
kaip formulavo Heideggeris, pa
saulio "nušventinimas". Iš tikrųjų 
tai vienas svarbiausių mūsų epo
chos bruožų: pasaulis tampa 
banalybe, naudojimo objektu; 
įsigali siaubingas materializmas. 
Tai labai pavojinga situacija. 
Todėl ši Girniaus keliama prob
lema, jei suvoksim ją giliau ir 
plačiau, nesuvesim į ideologiš
kai suprastą teizmo ir ateizmo 
ginčą, yra iš esmės ta pati prob
lema, kurią kelia ir Heideggeris, 
ir Jaspersas, ir Spengleris, ir Ca- 
mus. Girnius, galima sakyti, įei
na į patį mąstymo centrą, į fun
damentalią ir esmingą mūsų 
epochos patirtį. Taip apibūdin
čiau knygos "Žmogus be Dievo" 
ašį, aplink kurią kristalizuojasi 

atro dienos proga.)
Kraupi ir komiška mirties pa

moka, pusantros valandos trun
kanti paradoksali siaubo studija 
sukėlė kontroversiškus vertini
mus, ir jau vien tai pagyvino 
gana ramius, polemikų stoko
jančius, paprastai nesusitinkan
čius teatralų ir muzikų pasau
lius. Bet kokiu atveju į nieką 
Lietuvoje nepanaši Vidmanto 
Bartulio "Pamoka" yra unikali.

Atviros Liet, fondo inf.

tragiškiausių Lietuvos istorijos 
laikotarpių, kai lietuvių tauta 
turėjo kovoti dėl išlikimo. Kny
goje pateikiami faktai ir liudiji
mai yra pagrįsti Lietuvos ir Rusi
jos archyvuose atrastais, iki šiol 
buvusiais nežinomais genocido 
organizatorių ir vykdytojų do
kumentais. Joje atskleidžiami 
sovietinės teroro sistemos ypa
tumai, rašoma apie pasirengimą 
masinėms genocido akcijoms, 
karinių baudžiamųjų operacijų 
vykdymą, lietuvių masinių trė
mimų, naikinimo kalėjimuose ir 

kenkti, ir pradėjo dirbti žurnalo 
"Žemės ūkis" korespondentu. Iš 
ten jam kelias į mokytojų laikraš
tį buvo atviras.

Taip velionis įgyvendino savo 
svajonę - įgijo realią galimybę 
parodyti mokytojams tikrąjį ir 
tautai naudingą kelią. Šia gali
mybe jis meistriškai pasinaudo
jo, nes buvo tam gerai pasiruošęs. 
Skaitydami jo brandžius straips
nius apie mokyklines girininki
jas, bandymų laukelius, lietuvių 
kalbos, matematikos, darbų pa
mokas, žmonės jautė jo, Lietu
vos žurnalisto sąjungos nario, 
pilietinę poziciją - pastangas 
išauklėti dorą, darbštų žmogų, 
pasiruošusį dirbti Lietuvai, o 
jeigu reikia - ir aukotis jai.

"Nenormalu, kad mokyklų di
rektoriai labiau rūpinasi ūkio 
reikalais, negu pedagoginiu pro
cesu", kantriai aiškino Vytautas 
"Tėvynės šviesos" puslapiuose. 
"Apžvalgai" jis rengė skyrelį "Sei
me", o vėliau - savaitinės spau
dos apžvalgas, tad atidžiai skaitė 
ir užjūrio lietuvių spaudą, kaskart 
vieną kitą straipsnį pacituoda
mas.

Balandžio 19-25 dienos "Ap
žvalgos" laida išėjo su paskuti
niu Vytauto rašiniu skiltyje 
"Laikraščiai rašė", su "Apžvalgos" 
darbuotojų liūdesio pareiškimu 
dėl jo mirties ir užuojauta šei
mai, velionio nuotrauka. Vytau
tas Gladutis nekrologą "Draugo 
netekus" baigia: "Tegul Tau, mie
las Vytautai, būna lengva Vil
niaus žemelė, kuria taip ištver
mingai vaikščiojai, žurnalistiškų 
rūpesčių ... skatinamas". Prie šių 
žodžių jungiasi ir užuojautą šei
mai, giminėms bei profesijos ko
legoms reiškia ir velionio plunks
nos draugai newyorkiečiai.

S. Narkėliūnaitė

visa problematika, o dalinių 
klausimų ten iškeliama labai 
daug: humanizmo ir antihuma- 
nizmo problema, blogio proble
ma, laisvės problema ir pan.

- Turbūt galima tik pridurti, kad 
Girnius remiasi ir literatūros 
pavyzdžiais, kad jis buvo gana 
geras literatūros žinovas: jis ne tik 
iliustravo savo tezes literatūros 
kūriniais, bet ir giliai, nuodugniai 
juos nagrinėjo?

- Taip, Girnius atsistoja šalia 
kito autoriaus ir pabando apmąs
tyti tai, ką ir anas apmąstė - tą 
tragišką egzistencinę patirtį; jis 
eina į dialogą su nagrinėjamo 
kūrinio autoriumi. Tai taip pat 
būdas prisiliesti prie pirminės 
patirties, užmezgant dialogą su 
žmonėmis, kurie irgi išgyvenę 
panašią tragišką patirtį.

Kalbėjosi Astrida Petraitytė
"Šiaurės Atėnai"

Moderni parduotuvė 
priklauso KGB pulkininkui

Pasak "Kurier Wilenski", 1995 
m. Vilniuje atidaryta moderni 
parduotuvė "Promenadas", prik
lausanti buvusiam KGB pulki
ninkui R. Vaigauskui, kuris apie 
20 metų dirbo Sovietų Sąjungos 
ambasadose, o vėliau buvo vieš
bučio "Lietuva" direktoriumi.

Peter Wright knygoje "Spycat- 
cher" rašo, kad Vaigauskas dirbo 
Londone, bet 1971 m. britų 
kontržvalgyba ištrėmė 105 so
vietų šnipus, jų tarpe ir Vai- 
gauską. ks

lageriuose aplikybes, metodus ir 
padarinius.

Knyga gaunama: Lietuvių Tau
tinis Kultūros Fondas (Lithua
nian National Culture Fund, 
Ine.), 1005 Sherwood Drive, La 
Grange Park, IL 60526. Knygos 
kaina su persiuntimu - $17.

Tik DARBININKE
Jūs galite rasti naujausių 
žinių iš Lietuvos ir viso 

pasaulio.

Jaunieji - Jennifer ir Gintaras Grabnickai su vestuvių palyda.

ORLANDO, FL

Šaunios
1995 m. gruodžio 9 d. Gin

taras A. Grabnickas susituokė su 
Jennifer A. Kennedy, Bruce ir 
Ann Kennedy dukra iš Orlando, 
FL, kurie prieš keletą metų per
sikėlė į Floridą iš New Jersey. 
Gintaras yra Mildos ir a. a. Algi
manto Grabnickų sūnus. Gin
taras su tėvais ir sesutėmis prieš 
24 metus persikėlė iš New Yorko 
į Floridą.

Vestuvės įvyko St. James ka
tedroje Orlando mieste, o vaišės 
- Lake Nona Country Club. Ves
tuvėse dalyvavo daug svečių, 
tarp jų Gintaro krikšto motina 

Solisto D. Sadausko pasirodymai Lietuvoje
Vilnietis solistas Danielius Sa

dauskas, praėjusių metų rudenį 
viešėjęs Chicagoje ir čia kon
certavęs vietos ir apylinkių (Ci
cero ir Lemonto) lietuviams, grįž
damas į namus pasirodė t£ip pat 
Clevelande ir Bostone. Sugrįžęs 
atgal į tėvynę, jis vėl nesnaudžia, 
o keliauja po visą Lietuvą, ten 
gieda ir dainuoja.

Apie tai solistas vaizdžiai rašo. 
savo laiškuose, pasakoja apie ten 
vyraujančias nuotaikas. Tik su
grįžęs iš Amerikos jis koncertavo 
Panevėžyje, po to Marijampolėje 
ir Vilniuje. Puikų koncertą turė
jo Maironio muziejuje (prie Kau-
no Rotušės), kur vyko "Pavasario 
balsų" 100 metų ir poeto gimta
dienio minėjimas.

Lapkričio pradžioje sol. Sadaus
kas keturioms dienoms patraukė 
koncertinei išvykai į Vilkaviškį. 
Grįžęs į Vilnių, dainavo min. S. 
Šilingo minėjime. Po to buvo iš
vykęs į Panevėžį ir į Kupiškį daly
vauti poezijos veikalų festivali
uose.

Neseniai atėjo laiškas iš Šiaulių, 
kur solistas atlieka Čiurlionio ir 
Baranausko kūrinių programas. 
Jis rašo, kad miestas gražus, vi
sas skendi sniege, bet tai tik pa

Naujas "Lietuvos avialinijų" maršrutas
Gegužės 16 d. "Lietuvos avia- rūtas bus vienas brangiausiai Rai- 

linijos" nutiesė naują oro susi- nuojančių dėl aukštų aptarnavi- 
siekimo liniją į Italiją. Šis marš- mo kainų Romos aerouostuose.

Grupėms ir pavieniams 
pigiausios kelionės šią vasarą į

LIETUVĄ
14 dienų Grand Tour of Lithuania....... $2,144
9 dienų Lithuanian Economy Tour....... 1,499

10 dienų Baltic Capital Tour........................ 2,099
ir kitos.

vestuvės
Vanda Karmazinienė iš New Yor
ko, Gintaro dėdė Stasys Karmazi
nas iš New Yorko ir teta Birutė 
Karmazinienė iš St. Petersburg, 
FL. Buvo svečių, atvykusių iš Kali
fornijos ir iš Chicagos. Taip pat 
dalyvavo Gintaro darbovietės pre
zidentas Niek Caparella. Pabro
liai buvo: Gintaro pusbroliai Ei
mutis, Linas ir Viktoras Karmazi
nai iš New Yorko ir Dalias, TX, 
taip pat jo jaunystės draugai: Alan 
Didžbalis ir Juozas Linartas iš St. 
Petersburg ir Orlando. Pamergės 
buvo Gintaro sesutės Kristina ir 
Alina ir Jennifer draugės. Vestu

Solistas D. Sadauskas kalbasi su Ed. Šulaičiu.
Z. Degučio nuotr.

viršinis vaizdas. "Žmonės jau pa
siekė skurdo dugną, net pensijų 
negali gauti", - sako jis. Pats solis
tas irgi pergyvena liūdnus laikus, 
nes iš Amerikos parsivežtus pini
gus buvo įdėjęs į Akcinį - ino
vacinį banką ir jų negali atgauti. 
"Ir vėl pradedu gyventi nuo cen
to", - skundžiasi.

Sol. Sadauskas glaudžiai ben
drauja su Vilniaus Arkikatedros 
klebonu, prel. Kazimieru Vasil
iausku, su kuriuo pernai kartu 
buvo atvažiavę į Chicagą. Prel. 

Galima užsisakyti kelionę, viešbučius ir t.t. ar vien tik 
skrydžius papigintomis kainomis iš visų JAV miestų.

VYTIS TRAVEL
40 - 24 235 St.

Douglaston, NY 11363 
Tel. 718 - 423 - 6161

1-800-77-VYTIS

vių vaišėse šoko tautinių šokių 
grupė "Banga" iš St. Petersburg, 
kuriai Gintaras kadaise prik
lausė. Povestuvinei kelionei jau
nieji išvyko į Jackson Hali, WY, 
ir į Havajų salas.

Gintaras ir Jennifer abu yra 
lakūnai. Gintaras dirba Natio
nal Beverage Corp. ir skraido 
tos korporacijos lėktuvu po visą 
Ameriką, Karibų salas ir Europą. 
Jaunieji apsigyveno Ft. Lauder- 
dale, FL, kur yra Gintaro darbo
vietė.

Jaunųjų tėvai Bruce ir Ann 
Kennedy ir Milda Grabnickienė 
sveikina jaunuosius ir linki lai
mingo ir gražaus gyvenimo 
Gintarui ir Jennifer!

Vasiliauskas jį kvietė dalyvauti 
savo knygos pristatyme Pane
vėžyje, bet Sadauskas dėl kitų 
įsipareigojimų negalėjo kvieti
mo priimti. Tačiau sausio 28 d. 
jau buvo pasižadėjęs dalyvauti 
Arkikatedroje numatytame su
sitikime su jaunimu. O kovo 
pradžioje jis dalyvaus Arkikate
droje vyksiančiuose Šv. Kazi
miero minėjimuose, kur giedos 
tris vakarus.

Edvardas Šulaitis
Stasys Dailytka, "Lietuvos avia
linijų" gen. direktorius, sakė, 
jog praeitų ir šių metų marke
tingo tyrimai rodo, kad reisas 
turi būti pelningas.

LTV PANORAMA
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Sekminės - Šv. Dvasios At
siuntimo šventė yra sekma
dienį, gegužės 26 d.

Vainikų Diena - Memorial 
Day yra gegužės 27 d., pirmadie
nį. Tai federalinė šventė ir net 
miesto ir valstijos įstaigos bus 
uždarytos. Neveiks Darbinin
ko įstaigos, bus uždarytos LK 
Religinės Šalpos ir Tautos 
Fondo įstaigos.

Sutvirtinimo Sakramentą 
vyskupas Paulius A. Baltakis, 
OFM, suteiks Apreiškimo parapi
joje sumos metu per Sekmines, 
gegužės 26 d., 11 vai. Po mišių 
parapijos salėje bus kavutė ir 
liaudies muzikos programa. Visi 
kviečiami dalyvauti.

Lietuvių Katalikų Reli
ginės Šalpos metinis suvažiavi
mas įvyks š. m. gegužės 27 d., 
Vainikų Dieną (Memorial Day) 
Putnam, CT.

Amerikos Lietuvių Kuni
gų Vienybės seimas įvyks š. m. 
spalio 7 - 8 d. Putnam, CT.

Metinė susiartinimo šven
tė - piknikas Nekaltai Pradėto
sios Marijos Seserų sodyboje Put
nam, CT, ir Neringos stovyklos 
vaikų pasirodymas įvyks š. m. 
liepos 28 d., sekmadienį. I šią 
šventę suvažiuoja labai daug 
žmonių.

Vilius Bražėnas, žurnalis
tas, gyvenęs Bonita Springs, FL, 
persikėlė į naują gyvenvietę: 200 
Evergreen Ter., De Land, FL, 
32724.

A. a. Irenos Banaitienės 
šviesiam prisiminimui Lietuvos 
Tremtiniams per Lietuvių Kata
likų Religinę Šalpą 75 dol. auko
jo ambasadorius Anicetas Si
mutis su ponia; Danutė ir Anta
nas Bobeliai, aukodami katali
kiškų mokyklų priešpiečiams 50 
dol. (irgi per LKRŠ) rašo: "Prisi
mename Ireną Banaitienę kaip 
nepaprastai jautrią moterį, tai 
gal auka bus tinkamesnis pamin
klas, negu gėlės ant kapo..." LKRŠ 
nuoširdžiai dėkoja už aukas, o 
giminėms reiškią gilią užuojautą.

Birželio 2 d., sekmadienį, 
2:30 vai. popiet Kultūros Židiny
je LB Queens apylinkės valdyba 
rengia pranešimą - pokalbį apie 
problemas, patekus į ligoninę: 
ligonių teises, įvairių dokumentų 
tvarkymą, Ziving Wills ir kt. Bus 
paaiškinta ir apie Medigap drau
dimą, Managed Care Plans 
(HMO) ir kt. Pranešimus padarys 
dr. Petras Dičpinigaitis, MD, ir 
dr. Vita Dičpinigaitienė, MD. 
Oueens apylinkės valdyba kvie
čia visus gausiai dalyvauti.

LB Queens apylinkės meti
niame susirinkime išrinktoji val
dyba savo posėdyje gegužės 15 
d. pasiskirstė pareigomis: R. 
Česnavičienė - pirmininkė; V. 
Jankauskienė - vicepirm.; K. Nor
vilą - sekretorius; R. Alinskienė - 
iždininkė; M. Žukauskienė - so
cialiniams reikalams; A. Ruzgas - 
narių sąrašai ir kartoteka; R. 
Šližys - ryšininkas su organizaci
jomis ir įstaigomis. Kontrolės 
komisija: R. Čiurlienė, DDS, pir
mininkė, A. Balsys ir A. Pum
putis.

PINIGAI PERVEDAMI I 
LIETUVĄ. Siuntiniai, maisto 
siuntiniai, komercinės siun
tos laivu arba oro paštu - air 
c argo. TRANSPAK, 2638 W. 
69th Street. Chicago, IL 60629. 
Telef. (312) 436-7772. CON
NECTICUT valstijoje (203) 232- 
6600. (sk.)

Berželio Tautinių Šokių grupė 
nuoširdžiai dėkoja "Darbininkui" 
už įdėtas žinutes apie Berželio

E-mail: 71712.107@compuserve.com
Redakcija .......(718) 827-1352
Redakc. FAX .. (718) 827-2964
Administr..........(718) 827-1351

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

Tautos Fondas ragina visus 
Amerikoje gyvenančius lietu
vius, turinčius naujus Lietuvos 
Respublikos pasus, registruo
tis balsuoti artėjančiuose Lietu
vos Seimo rinkimuose; taip pat 
skatina neturinčius pasų, juos 
kuo greičiausiai įsigyti. Tuo 
reikalu Tautos Fondas apmokė
jo viso puslapio skelbimą Dar
bininko Nr 19, 4 psl. Skelbime 
yra atkarpėlės, kuriomis skaity
tojai prašomi pasinaudoti.

Už a. a. Vytautą Labūnaitį, 
žurnalistą, buv. "Darbininko" 
korespondentą, mirusį Vilniuje 
š. m. balandžio 16 d., mišios bus 
aukojamos Pranciškonų kop
lyčioje, 361 Highland Blvd., 
Brooklyn, NY, gegužės 31 d., 12 
vai. dieną. Kolegos žurnalistai ir 
visi, jį pažinę iš raštų, prašomi jį 
tą dieną prisiminti maldose. 
Prisiminimą rengia velionio se
suo Liuda Kulikauskienė iš Ozo
ne Park, NY. Aprašymas apie jį 
ir fotografija yra 7-tame Dar
bininko puslapyje.

"Tremtinyje" apie Bronių 
Nemicką

Mūsų tėvynėje, Lietuvoje, yra 
leidžiamas Lietuvos politinių 
kalinių ir tremtinių savaitraštis 
"Tremtinys". Praėjusių metų sa
vaitraščio Nr. 42 buvo kreiptasi 
į skaitytojus, prašant siųsti eks
ponatus, prisiminimus, doku
mentus ir nuotraukas į Tauragėje 
ėsantį Kovos ir kančių istorijos 
muziejų. Taip pat to muziejaus 
išlaikymui buvo prašoma ir 
aukų.

Šių metų "Tremtinio" Nr. 12 
(201) rašoma, kad tarp atsiliepu
sių yra ir New Yorke gyvenantis 
teisininkas Bronius Nemickas. 
Ten sakoma, kad tauragiškis Bro
nius Nemickas, laisvoje Lietu
voje, Tauragėje, dirbęs notaru, 
buvo vienas iš pirmųjų politinių 
kalinių. Areštuotas ir įkalintas 
1940 m. liepos mėn. naktį iš 11 
d. į 12-tą, Br. Nemickas iš Tau
ragės į Kauno kalėjimą buvo per
keltas 1941 m. kovo 15 d. Jam 
laimingai pavyko patekti į re
patrijuojamųjų ešaloną ir būti 
išvežtam į Vokietiją.

Prie straipsnio yra įdėta ir Br. 
Nemicko, kaip "nusikaltėlio", iš 
priešakio ir profilio padaryta 
nuotrauka. Jos viduryje, tarp tų 
veidų, užrašas: "Tauragės kalėji
mas 194O.X. 16", o fotografijos 
apačioje, kairėje pusėje, rusiš
komis raidėmis užrašyta: "Ne
mickas Bronius 1909-1-25".

Karo metu iš Vokietijos į Lie
tuvą sugrįžęs Bronius Nemickas 
ten, Kauno kalėjime, radęs tik tą 
nuotrauką ir nutarimą jį suimti. 
Visa tai atsiuntęs į Kovos ir kan
čių istorijos muziejų, Tauragėje, 
Bronius Nemickas prašo plačiau 
patikrinti jo bylą. p. palys

Paieškojimas. Kazys Kazo- 
kaitis, sūnus Pranciškos Rokaitės, 
gyv. Panevėžio rajone, Tekoniš- 
kių kaime, ieško seserų: Veroni
kos, Paulinos, Marijonos, ištekė
jusių už Šimelio, Beresnevičiaus, 
Valašino. Jos kilę iš Pakruojo ra
jono, Palučių kaimo. Tėvas - Rū
kas. Jos gyvena Brooklyn, NY. 
Žinančius apie šių moterų likimą, 
prašome pranešti į Lituanistikos 
tyrimo ir studijų centrą: Skirman
tei Miglinienei, tel. (312) 434- 
4545, Chicago, IL. Arba rašyti: K. 
Kazokaičiui, Tekoniškių kaimas. 
Panevėžio raj., Lithuania.

koncertą. Siunčia 30 dol. auką 
"Darbininko" paramai.

(pas.) Dalia Dzikienė, 
Berželio vadovė.

Tautos Fondo metinio suvažiavimo dalyviai š. m. gegužės 4 d. Kultūros Židinyje, 
Brooklyn, NY. S. Narkėliūnaitės nuotr.

22-tojo Tautos Fondo narių metinio susirinkimo, įvykusio
v

1996 m. gegužės 4 d. Kultūros Židinyje Brooklyne, N.Y. 
nutarimai

Susirinkę į Tautos Fondo me
tinį susirinkimą ir žinodami, kad 
demokratijos puoselėjimas Lietu
voje yra svarbiausias Tautos Fon
do uždavinys, su rūpesčiu turime 
pripažinti, kad demokratijos 
padėtis Lietuvoje yra pavojuje ir 
kad šie metai dėl artėjančių 
rinkimų yra lemtingi. Todėl šiam 
klausimui skirtinas mūsų ir visos 
išeivijos pagrindinis dėmesys.

Kai didžioji Lietuvos gyvento
jų dalis džiaugiasi atgauta val
stybine nepriklausomybe ir sąži
ningu darbu siekia ją įtvirtinti 
bei sulaukti šviesesnės ateities, 
vis labiau įsigali neviltis, krinta 
gyventojų sveikatos lygis, krašto 
ūkis merdi, įsigali skurdas. Klesti 
nusikaltimai ir korupcija ir tarpe 
tų, kurie yra pasiekę išskirtinos 
galios ir valdžios padėtį.

Todėl šis susirinkimas, išklau
sęs Tautos Fondo Tarybos, Valdy
bos, Revizijos Komisijos ir sim
poziumo metu padarytus pra
nešimus bei pasisakymus, nuta-

1. Skirti paramą tiems Lietu
vos visuomeninių organizacijų 
uždaviniams, kurie sudarytų są
lygas per rinkimus pakeisti ne-

DARBININKUI paremti aukojo
DARBININKO skaitytojai, at

siuntę prenumeratą, prisidėję au
komis laikraščiui stiprinti ir atsi
lyginę už įvairius patarnavimus 
ar metinį kalendorių:

Po 30 dol.: P. Šlapelis, Ana- 
heim, CA; Austrą Puzinas, San 
Mateo, CA; F. Liktorius, Ft. Lau- 
derdale, FL; J. Tamašauskas, Te- 
questa, FL; Bronė Stravinskis, 
Brookfield, IL; G. Šliogeris, Long 
Island City, NY.

Po 25 dol.: L. Baltrušaitienė, 
Chicago, IL; Aldona Jonynas, Las 
Vegas, NV.

Po 20 dol.: Patricia Durnas, 
Hamilton, Canada; K. Bendo- 
raitis, Schvvatzingen, Germany; 
Sophie Brazauskas, Los Angeles, 
CA;J. Liudzius, New Britain, CT; 
Jūratė Vaitkus, Rocky Hill, CT; J. 
Rygelis, Thompson, CT; Leoca- 
dia Sinus, Springhill, FL; Vyt. 
Sinkevičius, Chicago, IL; Ursula 
Sinkewicz, Wheelwright, MA; V. 
Leveckis, Canton, MA; Birutė 
Girnius, Allen Park, MI; Veronika 
Keturakis, So. Boston, MA; H. 
Ulrichas, VVorcester, MA; P. Ber
notas, VVayland, MA; K. A. Buge- 
nis, Blairstovvn, NJ; Vyt. Strolia,

Paskelbtos naujos popiežiaus rinkimo direktyvos
Vasario 16 d. Vatikane buvo 

paskelbtos naujos direktyvos 
"Dėl Apaštalinio Sosto vakansi- 
jos ir Romos popiežiaus rinki
mo". Apaštalinėje konstitucijo
je, pavadintoje "Universi Domin- 
ci gregis" ("Visai Dievo tautai"), 
popiežius Jonas Paulius II, be 
kita ko, akcentavo potvarkius, 
turinčius garantuoti Konklavos 
slaptumą.

Naują popiežių ir ateityje rinks 
daugiausia 120 kardinolų, ne
turinčių 80 metų amžiaus. Po
piežiaus rinkimų vieta ir toliau 

kompetetingus, nesąžiningus, sa
vanaudžius visuomenės vadovus 
asmenimis, siekiančiais stiprinti 
teisinę ir tautinę Lietuvos val
stybę ir įgyvendinti demokra
tinius principus, pagrįstus teise, 
asmens laisve, teisingumu ir vi
sos visuomenės gerove.

2. Raginti išeiviją nepamiršti 
savo pilietinės pareigos ir regis
truotis dalyvauti Lietuvos rinki
muose.

3. Remti Lietuvos mokytojus 
ir APPLE organizacijos plačią ir 
kūrybingą veiklą, kadangi Lietu
vos ateitis priklauso nuo dėme
sio mokykloms, pagarbos moky
tojams ir švietimo lygio.

4. Remti Lietuvos aukštojo 
mokslo studentus ir jaunus dės
tytojus tose mokslo srityse, ku
rios tiesioginiai surištos su Lie
tuvos ūkio bei valstybės porei
kiais. Skiriant šių sričių stipendi
jas, kreipti ypatingą dėmesį bu
vusių tremtinių ir politinių kali
nių šeimos nariams.

5. Toliau plėsti jau sėkmingai 
vykdomą švietimo paramą Vilni
jos krašte ir Lietuvos užribių lie
tuvių telkiniuose.

6. Atkreipti ypatingą dėmesį į

Fair Lawn, NJ; A. Dargis, Flem- 
ington, NJ; W. Barkauskas, Pt. 
Pleasant, NJ; Karei Dvorak, Rich
mond Hill, NY; M. B. Blazaitis, 
Valley Stream, NY; Vyt. Vaičiu
lis, VVoodhaven, NY; P. D. Šilba
joris, VVoodbury, NY; Rev. Peter 
Burkauskas, Phila., PA; Rev. Msgr. 
A. J. Norkūnas, VVilkes-Barre, PA.

Po 15 dol.: Vincas Lileika, 
Basking Ridge, NJ.

Po 10 dol.: V. Adomaitis, 
Sun City, AZ; K. Januta, Los An
geles, CA; D. L. Grajauskas, Sims- 
bury, CT; Lydia Nelson, VVater- 
ford, CT; J. Juodis, Beverly Hills, 
FL; V. Kvetkus, Inverness, FL; J. 
Jakubauskas, Juno Beach, FL; A. 
Deikis, Palm Beach, FL; J. Liaukus, 
St. Pete Beach, FL; J. Bliznikas, 
Spring Hill, FL; Br. Uzusienis, 
Chicago, IL; V. Kazakaitis, So. 
Boston, MA; Bronė Svikla, VVor
cester, MA; Ona Pajėda, VVorces
ter, MA; VI. Jomantas, Redford, 
MI; Lucy Znotas, Harrison, NJ; 
Ed. Ziausys Amsterdam, NY; V. 
Prizgintas, Centrai Valley, NY; 
RomaKraujales, So. Farmingdale, 
NY; Gražina Bartkus, Richmond 
Hill, NY; Birutė Ramanauskas, 

liks Siksto koplyčia. Naujoji po
piežiaus rinkimo tvarka patvirti
na popiežiaus Pauliaus VI 1976 
metais nustatytas direktyvas.

Mirus popiežiui, atsistatydina 
visi Vatikano kurijos įstaigų va
dovai. Laikotarpiu, kai Šventasis 
Sostas neužimtas, kardinolai 
kiekvieną dieną renkasi į "visuo
tines kongregacijas".

Naujojo popiežiaus rinkimus 
būtina pradėti tarp 15-osios ir 
20-osios dienos. Visi turi laikytis 
absoliutaus slaptumo. Balsuoja
ma lapeliais, kuriuose kardino

partizanus, tremtinius ir politi
nius kalinius ir jų šeimas, rei
kalingas paramos.

7. Pritarti Tautos Fondo vyk
domai "Gyvosios Istorijos" pro
gramai, įrašant dar gyvenančių 
partizanų ir buvusių Sibiro trem
tinių pasisakymus apie jų iškęstą 
vargą ir kančias, nes jų atsimini
mai yra neįkainojama Lietuvos 
istorijos medžiaga.

8. Padėkoti lietuvių visuome
nei už paramą Tautos Fondui ir 
ją kviesti šią paramą padidinti, 
ypač kviečiant jaunąją kartą bei 
naujuosius ateivius tapti Tautos 
Fondo nariais. Palikimus reikia 
užrašyti Lithuanian National 
Foundation vardu. Primintina, 
kad aukas Tautos Fondui, ne 
mažesnes kaip $3,000, aukoto
jas gali nukreipti jo paties pa
sirinktam projektui.

9. Tautos Fondo metinis narių 
susirinkimas dėkoja Tautos Fon
do Tarybai, Valdybai, Tarybos 
sudarytoms komisijoms, Tautos 
Fondo Atstovybei Lietuvoje bei 
visiems nariams vienu ar kitu 
būdu prisidėjusiems prie mūsų 
organizacijos darbų ir veiklos.□
VVoodhaven, NY; Nijolė Palubins
kas, Cleveland, OH; J. Dailydė, 
VVindsor, OH; Anna Byla, Pitt- 
ston, PA; Nijolė Dėdinas, VVest 
Chester, PA; J. Reventas, Virginia 
Beach, V.;

Po 8 dol.: Mrs. S. Saliamonas 
Hartford, CT.

Po 7 dol.: F. Bociunas, Sun- 
ny Hills, FL.

Po 5 dol: V. Šernas, Bridge- 
water, NJ; Salomėja Spakauskas, 
E. Hartford, CT; Aušra Sarpalius, 
Hartford, CT; Elena Santvaras, 
So. Boston, MA; M. Korsack, 
Nashua, NH; Regina Alkevicius, 
Lincoln Park, MI; L. Šimkus, 
Clark, NJ; Lily Moleris, Freehold, 
NJ; S. Ilgūnas, Rochester, NY; V. 
Banevičius, Phila, PA; Dana Va
lius, Phila., Pa.

Kiekviena auka yra didelė pa
galba DARBININKUI. Laikraščio 
ateitis, tuo pačiu ir lietuvybė 
išeivijoje, priklauso nuo aukoto
jų dosnumo. Vien iš prenumera
tos nebūtų galima išsilaikyti.

Nuoširdžiai dėkojame.

Darbininko
administracija.

lai įrašo savo kandidato vardą. 
Kandidatui surinkus du trečda
lius kardinolų balsų, jis klausia
mas, ar sutinka su rinkimų re
zultatais, ir prašomas pasakyti, 
kokį vardą sau pasirenka. Visa 
tai popiežinis ceremonimeiste- 
ris įformina dokumentu. Tada 
kardinolas protodiakonas pra
neša Šv. Petro aikštėje laukian
tiems žmonėms naujojo po
piežiaus vardą. Naujasis popie
žius iškart suteikia savo pirmąjį 
palaiminimą "Urbi et orbi".

B. Ž.

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

įdarbiname moteris ir vy
rus prižiūrėti pagyvenusius žmo
nes. Reikia mokėti susikalbėti an
gliškai. Geras atlyginimas. Skam
binti (908) 757-8063. sk.

Jauna moteris, turinti darbą 
ir geras rekomendacijas, ieško 
kambario ramiame name. Skam
binti nuo 6 vai. vakaro telefonu: 
(718) 441-3685. sk.

Gardūs lietuviški cepeli
nai pagal užsakymą. Skambinti 
tel. (718) 348-4709. sk.

Dvi moterys ieško buto 
VVoodhaven rajone. Norėtų 
gyventi pirmame aukšte, pas 
lietuvius. Kas turėtų tokį butą, 
prašomi skambinti tel. (718) 296- 
4931. sk.

Skubiai parduodamas vie
nos šeimos namas Woodha- 
veno rajone. Yra 3 miegamieji, 
atskiras garažas. Geroje vietoje, 
arti parduotuvių ir susisiekimo. 
Skambinti (718) 296 -1912. Kal
bėti angliškai. (sk.).

Pigiai parduodami 70,000 
gerai išlaikytų pašto ženklų 
dėl pablogėjusios savininko svei
katos. Dėl informacijos skambin
ti (410) 247 - 3269. (sk.).

Kretingos pranciškonų 
labdaros valgyklai, kuri buvo 
aprašyta DARBININKO Nr. 29, 
aukojo:

Ona Pocienė, VVatchung, NJ - 
30 dol.

G. Podgalsky, Watchung, NJ - 
10 dol.

Birutė Karmazinienė, Groton, 
CT - 20 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.

ATLANTA Import Export, 
Ine., siuntinių į Lietuvą persiun
timo bendrovė, siuntinius vėl 
priims gegužės 25 d., šeštadienį, 
nuo 12 vai. iki 1 vai. popiet 
Kultūros Židinio kieme. Dėl in
formacijų skambinkite tel. (914) 
258-5133. Firmos atstovas pai
ma siuntinius ir iš namų.

"VILTIES" siuntinių agentū
ros atstovas siuntinius vėl pri
ims Brooklyne, Kultūros Židinio 
kieme, buv. spaustuvės patal
pose, birželio 1 d, šeštadienį, nuo 
12 iki 4 vai. popiet. Brooklyne 
mūsų atstovas yra Algis Jankaus
kas, tel. (718) 849-2260. Jis gali 
paimti siuntinius ir iš namų.

mailto:71712.107@compuserve.com
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