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TAUTOS FONDO METINIO 
SUSIRINKIMO NUTARIMAI

Tautos Fondo nariai susirinkę voje lieka ir toliau pagrindiniu 
i į 23-ąjį Tautos Fondo metinį Tautos Fondo uždaviniu. Iš ki- 

susirinkimą Kultūros Židinyje, tos pusės, susirinkimo dalyviai 
Brooklyn, NY, 1997 m. gegužės su rūpesčiu mato nepaliaujamą

^LIETUVOJE
ir apie ę

LIEįTJVA\ 
v- 'L j)

- Seimas atmetė Centro są
jungos siūlomą konstitucinę pa
taisą. Centristai siūlė atsisakyti 
reikalavimo, kad kandidatas į 
Prezidentus ne mažiau kaip tre
jus pastaruosius metus būtų gy
venęs Lietuvoje. Prieš svarstant 
Seime, Centro sąjungos siūlymą 
palaikė 41 Seimo narys, priklau
santis įvairioms frakcijoms. Ta
čiau "už" balsavo tik 32 Seimo 
nariai, "prieš" - 26. Pataisa nebu
vo priimta. Beje, Vytautas Lands
bergis neseniai pasakė, kad ši 
pataisa nėra būtina, nes Liucija 
Baškauskaitė, kuri taip pat keti
na kandidatuoti į Prezidentes, 
kažkodėl nekelia klausimo dėl 
šio Konstitucijos reikalavimo.

- "Lietuvos Žinios" pranešė, 
jog "Baltijos tyrimai" "Respub
likoje" vėl paskelbė šešių galimų 
pretendentų į Prezidentus rei
tingą. Pirmąją vietą - 26.3 % 
užima Valdas Adamkus, kurio 
galimybė dalyvauti rinkimuose 
ko! kas neaiški. Antrasis Algirdas 
Brazauskas - 24 %, kuris dar 
neskelbia savo apsisprendimo. 
Trečiasis - buvęs generalinis pro
kuroras Artūras Paulauskas -13.6 
%, netikėtai iškilęs į politinio 
elito aukštumas ir iš esmės jau 
pradėjęs rinkimų kampaniją. 
Vytautas Landsbergis - 12.7 % - 
liko ketvirtas. Televizijos TELE - 
3 įkūrėja Liucija Baškauskaitė - 
2.4 %, Katalikų radijo studijos 
bendradarbis, penkių vaikų tė
vas Vaidotas Žukas - 1.1%.

- Kauno pensininkų sąjun
ga kreipėsi į Vytautą Landsbergį, 
ragindama jį sutikti kelti savo 
kandidatūrą Prezidento rinki
muose. Su tokiu prašymu į Seimo 
pirmininką jau kreipėsi kelios j 
visuomeninės organizacijos ir 
didelė grupė intelektualų. Ma
noma, kad apie savo apsispren
dimą Vytautas Landsbergis pa
reikš rengiamoje Tėvynės sąjun
gos (Lietuvos konservatorių) 
konferencijoje "Lietuva ke
lyje į XXI amžių".

- Antrąją gegužės savaitę 
Vilniuje vyko šeštoji tarptautinė 
žemės ūkio, maisto ir įpakavimo 
paroda "AgroBalt'97". Į ją susi
rinko rekordinis skaičius daly
vių - 458 bendrovės iš 21 šalies. 
Parodą atidarė Lietuvos Preziden
tas Algirdas Brazauskas. Lietu
vos žemės ūkio ministras Vytau
tas Knašys parodos metu po dis
kusijų su Europos sąjungos at
stovais pasakė, kad supranta jų 
baimę, nes jei tik Lietuva gautų 
licencijas, galėtų užversti Europą 
savo žemės ūkio produktais. 13 
gaminių buvo apdovanoti auk
siniais parodos medaliais. Paro
dos dalyviai buvo labai paten
kinti gera organizacija: visur 
daug informacijos, puikus ap
tarnavimas, daug renginių ir 
konferencijų parodos metu. Di
dieji Vilniaus viešbučiai buvo 
visiškai užimti.

- Seimo pirmininką* Vytau
tas Landsbergis paprašė išbrauk
ti jį iš Vyriausybės nutarimo, 
numatančio aukštiems parei
gūnams didesnius nei kitiems 
piliečiams komandiruočių dien
pinigius. Vytautas Landsbergis 
paprašė ministrą pirmininką 
Gediminą Vagnorių iš privilegi
juotųjų sąrašo išbraukti ir Seimo 
pirmininko pavaduotojus, Seimo 
kanclerį bei visus kitus parlamen
tarus.

KAIP PRISIDĖTI PRIE ANTROS KOVOS ĮTVIRTINTI 
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĘ?

Regina Narušienė, JAV LB Krašto Valdybos pirmininkė

JAV-se ir Lietuvoje yra įvairių 
nuomonių dėl Lietuvos saugu
mo padėties. Ypatingai JAV-se 
yra daug žmonių klaidingos nuo
monės, kad Lietuva nepasiruošu
si tapti Šiaurės Atlanto Sutarties 
Organizacijos (NATO) nare ir tu
rėtų pasitenkinti Rusijos gera va
lia. Yra ir žmonių, kurie teigia, 
kad visiškai nėra reikalo toliau 
NATO išlaikyti, o tuo labiau plės
ti į Rytus. Jie pateikia dvi prie
žastis: pirmoji - Sovietų Sąjun
gos nebėra, o Rusija ne priešas. 
Tai lieka klausimas, kam reikalin
ga ta NATO narystė. Antroji 
priežastis: organizacijos praplėti
mas per daug kainuos ne vien 
Amerikai, bet ir Lietuvai, ir vi
siems kitiems kraštams, siekian
tiems NATO narystės.

Aišku, Sovietų Sąjunga nebeeg
zistuoja, bet tai nereiškia, kad 
Rusija negrasina Lietuvai ir ki
toms artimoms kaimynėms. Šių 
metų vasario 12 d. Rusijos am
basada Washingtone dalino pre
zidento B. Jelcino pareiškimo ko
piją, kuriame reikalaujama, kad 
Baltijos kraštai pasiliktų Rusijos 
globoje. Tame pareiškime yra 
aiškinama, kaip Rusija vykdys 
regiono ekonominę kraštų inte
graciją ir sukurs vieningą apsau
gos sistemą bei kriminalinės grės
mės Rusijai iš Baltijos kraštų pa
naikinimą. Tai kaip reaguoti į ši

AR KAS KLAUSO MOKSLININKŲ BALSO?
Vytautas Rubavičius

Balandžio 21-25 d. Vilniuje, 
Mokslų akademijos rūmuose, vy
ko forumas "Lietuvos Respubli
kos nacionalinių ir regioninių 
programų sistema. Ateities vizi
ja". Forume apsvarstyta gausybė 
problemų, kalbėjo žymiausi mū
sų šalies specialistai. Vieną nea
bejotiną išvadą galima padaryti 
- Lietuvoje yra protingų žmonių.

Premjeras Gediminas Vagnorius tiki savo ekonominių programų veiksmingumu. Daug 
atsargesni šiuo klausimu Lietuvos mokslininkai. R. Šuikos nuotr.

Tačiau tuoj sukirba ir klausimas 
- o ar tas protas pačiai Lietuvai 
reikalingas? Sakydamas "pačiai 
Lietuvai", turiu omenyje tuos, 
kuriems Lietuvos žmonės patikė
jo valdyti mūsų šalį. Atidarant 
forumą, kol blyksėjo reporterių 
fotoaparatai ir mirksėjo televizi
jų kameros, sukiojosi ir politikų, 
tačiau vėliau jų vis mažėjo, kol 
galop paskutinę dieną, kada bu
vo kalbama apie "ateities viziją", 
jų suvis nebeliko. Tad garbūs 
mokslo vyrai kalbėjo patys sau. 
Šitai irgi nėra blogai, nes ne taip 
jau dažnai susirenkama aptarti 
svarbių problemų. Tačiau ne vien 
politikai nesidomėjo šiuo rengi
niu - spaudoje buvo paskelbta 
tik keletas žinučių, pranešančių, 
kad "ten ir ten vyksta tai ir tai". 
Šitai tik patvirtina įtarimą, jog 
mūsų didieji dienraščiai stokoja 
analitikų, sugebančių ne vien 
pranešti ir aprašyti, o ir paban- 

tokį prezidento B. Jelcino pa
reiškimą? Ar čia ne grėsmė Lie
tuvos nepriklausomybei?

Rusijos strateginis tikslas yra 
susigrąžinti Lietuvos teritoriją. Ir 
jie labai atvirai šitą pareiškė. Ta
čiau yra JAV valdžios pareigūnų, 
tiek Valstybės Departamente, 
tiek JAV Kongrese, kurie nenori 
tomis Rusijos valdžios deklaraci
jomis tikėti. Jau ne pirmas sykis 
Rusijos valdžia per spaudą ir ki
tas oficialias informacijos prie
mones kartoja, kad Lietuva yra 
dalis Rusijos istorinių žemių, ir 
reikalauja, kad Lietuva pasiliktų 
Rusijos įtakos sferoje. Ar jie ne
pripažįsta Lietuvos nepriklauso
mybės?

Dabar dėl NATO narystės kai
nos argumento. Jei norime, kad 
Lietuva išliktų nepriklausoma 
šalis, Lietuva turi sukurti gyny
bos struktūras. Gynybinė sąjun
ga ne tik sutaupo pinigų laikui 
bėgant, bet taip pat garantuoja 
sąjungininkų paramą karo metu. 
Pagal NATO sutarties 5 straipsnį, 
vieno nario užpuolimas yra lai
komas visų NATO kraštų užpuo
limu. Tai yra apsaugos garantas, 
be kurio mes turėtume gintis 
vieni.

NATO misija yra pasikeitusi. 
Anksčiau tikslas buvo apsiginti 
nuo Sovietų Sąjungos ir komu
nistų. Šiandien tas tikslas yra 

dyti, taip sakant, panaršyti po 
esmę. Iš Vakarų spaudos perim
tas informavimo principas. O juk 
jis žymiausiuose Vakarų šalių 
dienraščiuose puikiausiai dera su 
analitiniais straipsniais, kuriuose 
atskleidžiamos įvairių socialinių 
bei ekonominių procesų prie
žastys ir pasekmės, politinių 
sprendimų brandinimo užkuli
siai, aptariamas galimas tų spren
dimų poveikis vidaus gyvenimui 

ir užsienio politikai. Ir svarbiau
sia - Vakarų spaudos analitikai 
aiškinasi grupinių interesų po
būdį, kitaip tariant, visada ban
do atsakyti į klausimą - kokiai 
politinei, ekonominei ar val
dininkų grupei naudingas vie
nas ar kitas nutarimas, viena ar 
kita įstatymo pataisa. Šiuo atž
vilgiu būtų galima kai ko pasi
mokyti ir iš dabartinės rusų žur
nalistikos. Tad vykęs forumas bū
tų buvęs neabejotinai veiksmin
gesnis, jeigu jį būtų palydėję 
analitiniai politinių ir ekono
minių apžvalgininkų, kultūro
logų komentarai, televizijos fo
rumai, kuriuose mokslininkai 
būtų visuomenei parodę savo 
"smegenų vingius".

Paskutinę forumo dieną buvo 
kalbama apie Lietuvos ateities 
viziją. Klausta ar mūsų politinės 
jėgos apskritai įsivaizduoja Lie
tuvos ateitį, suvokia, kokia ta 

krizių kontroliavimas, sujung
iant daugelį kraštų į apsaugos 
tinklą, kuris paremtas gera ko
munikacija ir greitos mobilizaci
jos struktūromis.

Šiandien NATO organizacijai 
priklauso 16 kraštų. Pagal 1949 
m. Washingtono (NATO) sutar
ties 10 straipsnį visi nariai turi ! 
vienbalsiai sutikti priimti nau
jus narius. Po to kiekvieno kraš- į 
to parlamentas turi patvirtinti 
("ratifikuoti") šį sprendimą. Pa- i 
gal JAV konstituciją JAV Senatas 
turi patvirtinti šitokią sutartį 
dviem trečdaliais balsų. Po to 
Kongresas ir Senatas turės paskir-

(nukelta į 2 psl.) |

Tautos Fondo 23-ojo suvažiavimo dalyviai ir svečiai. S. Narkėliūnaitės nuotr.

Lietuva turėtų būti? I tokį klau
simą mūsų politikai dažniausiai 
žvaliai atsako, jog jie kurią "tur
tingą, demokratinę valstybę, kur 
garantuojamos visos žmogaus 
teisės". Atsakymų forma gali įvai
ruoti, tačiau turinys visada maž
daug toks. Viskas tai tiesa, tačiau 
čia vien žodžiai, kurie nieko 
konkretaus nesako. Ateities vi
zija iš esmės yra strateginis Lie
tuvos raidos planavimas, turint 

galvoje tam tikrą konkretų vals
tybės modelį, dėl kurio sutaria 
pagrindinės politinės jėgos. Suta
rimas būtinas, kad ta raida vyk
tų be "trūkių". Kita vertus, po
litinių jėgų sutarimas dėl pagrin
dinių socialinės ir ekonominės 
raidos "krypčių" yra ekonomiš
kai efektyvus. Šiuo metu tokį 
ateities modelį atstoja partijų 
programos. Deja, tos programos 
yra daugiausia kabinetinių poli
tikų fantazijos vaisius, net pačių 
politikų neįpareigojantys doku
mentai. Ir Seimo, ir Vyriausybės 
veikla rodo, jog niekaip nesuge
bama atsitraukti nuo kasdieni
nių rūpesčių ir į viską pažvelgti 
plačiau, stengtis pagauti tam 
tikrą procesų, priežasčių ir pada
rinių visumą. Todėl įstatymai 
"nesiderina" vienas su kitu, in
stitucijos dalijasi įtakos sferas, 
po eilinių rinkimų daromi

(nukelta į 5 psl.) į

grėsmę iš buvusių okupantų 
puses, ne tik demokratijai Lietu-

3 d., su pasitenkinimu mato, kad 
rinkimų Lietuvoje rezultatai tei-

Naujai išrinkta Tautos Fondo vadovybė (iš kairės): Jonas 
Vilgalys - TF tarybos pirm., Juozas Giedraitis - ilgametis 
tarybos ir valdybos pirm., Algis Vedeckas - TF valdybos 
pirm. S. Narkėliūnaitės nuotr.

giami. Mažas balsavusiųjų skai
čius taip pat sako, kad Lietuvos 
žmonės nėra įsisąmoninę akty
vaus dalyvavimo politiniame 
gyvenime svarbos. Dėl to de
mokratijos puoselėjimas Lietu

ARCHYVŲ DEPARTAMENTO VADOVAS 
KALTINA VIDAUS REIKALŲ MINISTRĄ

Lietuvos archyvų departamen
to direktorius Gediminas Ilgū
nas teigia, kad už išvežtus naikin
ti Vidaus reikalų ministerijoje 
buvusius ypatingos reikšmės ar
chyvinius dokumentus yra at
sakingas vidaus reikalų minis
tras Vidmanas Žiemelis.

Dien raštis 
"Lietuvos aidas" 
neseniai aprašė 
tai, kaip buvo 
sunaikinta dalis 
Lietuvos Sovie
tų Socialistinės 
Respublikos Vi
daus reikalų 
ministerijos ar
chyvų, juos iš
vežus ne į nau
jąsias saugyk
las, o į Grigiš- 
kių popieriaus 
kombinatą.

Pasak G. Ilgū
no, šioje pub
likacijoje pa
skleistos tiesos 
neatitinkančios 
žinios. Archyvų 
departamento 

Lietuvos VRM ministras Vid
mantas Žiemelis nesijaučia 
atsakingas už ypatingos 
reikšmės archyvų sunaiki
nimą. R. Šuikos nuotr.

vadovas savo pareiškime pabrėžė, 
kad šių metų balandžio 29 dieną 
archyvinių dokumentų bylos 
išvežtos naikinti ne iš Ypatingo
jo archyvo, o iš Vidaus reikalų 
ministerijos.

Tuo tarpu Seimo Pirmininkas

INCIDENTAS SUVALKŲ KRAŠTE
Vilniaus rajono savivaldybės 

delegacija buvo atvykusi į Su
valkų vaivadiją pasirašyti ben
dradarbiavimo sutarties. Grįžda
ma namo, delegacija apie 2 va
landą nakties užsuko į barą "Pod 
dębem". Netrukus į barą įvirto 
būrys įgėrusių vietos lenkų. Jie 
elgėsi vulgariai ir garsiai keikėsi. 
Vilniaus delegacijos narys Valde
maras Tomaševskis paprašė įsi- 
triukšmavusių lankytojų elgtis 

voje, bet ir pačios valstybės ne
priklausomybės išlaikymui.

Todėl susirinkimas, išklausęs 
Tautos Fondo vadovybės prane
šimų ir Lietuvos Tautos Fondo

(nukelta į 4 psl.)

Vytautas Landsbergis šiuos fak
tus pavadino "pasityčiojimu iš 
valstybės ir visuomenės". Parla
mento vadovo manymu, Archy
vų departamento direktorius G. 
Ilgūnas bei Ypatingojo archyvo 
vadovas Arūnas Bubnys turėtų 
nedelsiant atsistatydinti, o su

naikinti archy
vus įsakiusių 
Vidaus reikalų 
ministerijos 
pareigūnų at
sakomybę tu
rėtų nustatyti 
teisinės insti
tucijos.

Lietuvos ar
chyvų departa
mento vado
vas mano, kad 
"Seimo pir
mininkas kly
do siūlydamas 
atsistatydinti 
pareigūnams, 
kurie nėra at
sakingi už ne
priimtus ar
chyvinius do
kumentus".

"Jeigu jis mano, kad dėl išvežtų 
sunaikinti archyvinių doku
mentų kalti pareigūnai turėtų 
atsistatydinti, tai jis turėjo siūly
ti tai padaryti vidaus reikalų mi
nistrui V. Žiemeliui", - teigia G. 
Ilgūnas. ELTA

padoriai. Tačiau vietos lenkams 
tai nepatiko ir jie atsakė stipres
niais argumentais. Po neilgų 
grumtynių jų dalyvius sulaikė 
policija ir nuvežė į Seinų nuo
vadą. Barui padaryta nuostolių 
už 75 dolerius. Policija nustatė, 
kad vietiniai lenkai buvo labiau 
įkaušę nei svečiai iš Vilniaus ra
jono. Vilniaus delegacija kitą 
dieną išvyko namo, policija to
liau tiria įvykį". LR



Apie papigintus tarifus, tvirtą valiutą ir 
kultūrinius herojus

Lietuviškojo Parnaso mitai
Tomas VENCLOVA atsako i Aušros STANAITYTĖS klausimus

- Ne kartą esate minėjęs, kad 
tikite lietuvių kultūros gyvybingu
mu ir nesate linkęs baimintis dėl 
"pražūtingos" Rytų ar Vakarų įta
kos, neva keliančios grėsmę mūsų 
kultūros savitumui (tokių pareiš
kimų neretai išgirstame). Kad pa
sitikėjimo savo kultūros brandu
mu mums tikrai trūksta, rodo gana 
būdinga reakcija ir į Jūsų tekstus, 
skirtus lietuvių literatūrai: Jūsų 
mėginimas kalbėti apie Maironį ar 
Brazdžionį, tarsi tai būtų "nor
malūs" pasaulio poetai, rašę ne 
vien savo kiemui ir daugeliu svarbių 
požiūrių sugebėję tai atlikti, dažnai 
vertinamas kaip tyrinėtojo vaiz
duotės įnoris ar net paslėpta pašai
pa. Paaiškėja, kad didžiausi "tau
tinių vertybių" puoselėtojai yra ir 
nemaži jų menkintojai. Be abejo, 
su tuo susiję mūsų literatūros - tiek 
jos palikimo, tiek dabarties ■ ver
tinimai.

Lietuvių literatūra (ypačpoezija) 
anaiptol nėra Jums svetima tema, 
be to, neslepiate savo požiūrio net 
ir tais atvejais (galima sakyti - 
ypač tais atvejais), kai jis prieš
tarauja niekieno neginčijamoms tie
soms. Taigi būtų įdomu kartu su 
Jumis bent epizodiškai peržvelgti 
XX amžiaus lietuvių poezijos olim
pą, kurį būtent šiame amžiuje visiš
kai apgyveno bent jau būtiniausi 
dievai, pusdieviai ir herojai, ir apie 
jį sklandančius mitus. Rimtomis 
temomis smagu kalbėtis nevisiškai 
rimtai. Žinoma, kas nors gali su
pykti, bet, šiaip ar taip, visada kas 
nors supyksta, ypač tie, kurie nemo
ka pasijuokti patys iš savęs...

Taigi pradėkime reviziją ir de- 
mitifikaciją. Pavyzdžiui, garsiai dar 
niekas nėra abejojęs dėl Mačernio 
kanonizacijos. Iš Jūsų teko girdėti, 
kad esate jam "daugmaž abejin
gas". Ar tai vien skonio dalykas, ar 
tam tikra estetinė ir egzistencinė 
abejonė?

- Kai bandau kalbėti apie kai 
kuriuos mūsiškius, lyg jie būtų 
"normalūs" pasaulio poetai, jo
kios paslėptos pašaipos čia įžiū
rėti nedera (iš viso, jeigu šaipy
tis, tai geriau atvirai). Maironis, 
Radauskas arba ir ankstyvasis 
Brazdžionis, mano galva, nė kiek 
nenusileidžia savo bendralaiki- 
ams daugumoje Europos šalių.

Seimo pirmininkas Vytautas Landsbergis susitikime su Lietuvos žmonėmis.

KAIP PRISIDĖTI PRIE ANTROS KOVOS {TVIRTINTI 
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĘ?

(atkelta iš 1 psl.)
ti lėšų padėti įgyvendinti šį 
NATO praplėtimo sprendimą. 
Šiandien 27 kraštai dalyvauja 
papildomoje NATO "Taikos part
nerystės" programoje. Tik 11 iš 
tų 27 kraštų yra pateikę prašy
mus tapti NATO nariais. Svarsty
mas, kam suteikti NATO narys
tę, įvyks šių metų liepos 8-9 d. 
Madride, viršūnių susitikime.

Kokie yra reikalavimai dėl 
NATO narystės? Pirmas - remti 
NATO principus ir politiką. An
tras - turėti laisvąją rinką, de
mokratiją ir civilių kontroliuo

Antra vertus, jei norime geros 
poezijos, dera laikyti aukštai iš
keltą kartelę - atsižvelgti į pir
maeilius pavyzdžius ir rungty
niauti būtent su jais. Todėl poe
tas - ir juo labiau kritikas - priva

ba ir nesąmoninga panieka savo 
tautai bei kultūrai. Jei toks men
talitetas nekvestionuojamas, jis 
pasmerkia tautą amžinai būti 
nebrandžia ir antraeile.

Žinoma, turime daug poetų, 
kuriuos kažkas taikliai pavadino 
"nekonvertuojamais" - dėl papi
ginto tarifo jų tiek daug ir atsi

Rašytojas Tomas Venclova
S. Narkėliūnaitės nuotr.

lo visada turėti galvoje pasaulinį 
kontekstą. Dabar atidžiai skaitau 
Alfonso Nykos-Niliūno "Temas 
ir variacijas" - vieną iš geresniųjų, 
jei ne pačių geriausiųjų mūsų 
kritikos knygų. Jai kaip tik nes
tinga šito privalumo: plataus kul
tūrinio akiračio, pasiryžimo tai
kyti lietuvių literatūrai tuos pa
čius kriterijus, kurie taikomi li
teratūrai "rimtuose" kraštuose, ir 
doro negailestingumo, kada su
siduriama su grafomanija. Su kai 
kuriais Nykos-Niliūno teiginiais 
galima nesutikti, bet gera kritika 
ir turi provokuoti ginčą. Polin
kis taikyti lietuvių literatūrai pa
pigintą tarifą, ypač išplitęs per 
pastarąją okupaciją tiek Lietu
voje, tiek ir už jos ribų - lygiai 
tokios pat rūšies reiškinys, kaip 
tvirtinimai, kad esame silpnučiai, 
visų ir visuomet skriaudžiami, 
ryt poryt išnyksime ir todėl pri
valome ginti savo tautiškumą 
visais leistinais ir neleistinais me
todais. Nors daugelis - ko gero, 
dauguma lietuvių inteligentijos 
- kaip tik čia įžiūri patriotizmo 
esmę, iš tikrųjų tai yra nepagar

jamą kariuomenę. Trečias - įvyk
dyti minimalius karinius reika
lavimus jungtiniams veiksmams 
NATO misijose atlikti. Anglų kal
boje yra vartojamas terminas 
"interoperability", kuris reiškia iš
mokti kariuomenės standartinės 
veiklos metodus ir mokėti valdy
ti bendrus komunikacijos tink
lus. Ketvirtas punktas - pilnai 
prisiimti NATO nario pareigas.

NATO narės pagyrė Lietuvą, 
kad ji sudarė sutartį su Lenkija ir 
sukūrė Baltijos Taikos Palaiky
mo Bataljoną, kuris dabar eina 
pareigas Bosnijoje, NATO pada

rado. Bet turime ir tvirtos valiu
tos.

Mačernis, beje, yra vienas iš 
ginčytinų atvejų. Kaip tik Nyka- 
Niliūnas priskyrė jį prie kanono, 
ir nuo to laiko kvestionuoti jo 
poeziją pasidarė lyg ir nepatogu 
- juo labiau kad okupacijos lai
kais jis buvo pradžioje visai, pas
kui perpus draudžiamas. O tada 
įpratome galvoti, kad visa, kas 
draudžiama, yra vertinga. Tai, 
ką galėjau apie Mačernį gero 
pasakyti, pasakiau straipsnyje 
"Atmenanti žemė". Bet ir ten ne
slėpiau, ir dabar juo labiau ne
slėpsiu, kad mano požiūris į jį 
gana ambivalentiškas. Jį skaitant, 
užkliūva klišės, galybė silpnų, 
neskoningų, net akivaizdžiai be
jėgių vietų. Kai aptinku eilėse 
kokią nors "nežinojimo Sacharą", 
"keistą legendą apie pasakišką 
karalių gėlę" arba sužinau, kad 
varpelių "skambėjimas toks links
mas ir saldus", knyga tiesiog krin
ta man iš rankų, ir nieko čia ne
padarysi. Tokie iš esmės primi
tyvūs eilėraščiai kaip "Garsus To- 
reador" arba "Velniai" galėjo 

liniuose. Baltijos kraštai yra kri
tikuojami dėl sekančių dalykų. 
Estija ir Latvija turi dvi proble
mas - jos kaltinamos diskrimi
nacija prieš ten gyvenančius ru
sus, ir nesutarimais dėl sienų. 
Kritikai apie tai kalba kiekvieno
je NATO diskusijoje. Lietuvai 
prieštaravimų yra labai mažai. 
Tačiau naujausiuose JAV Valsty
bės Departamento pranešimuose 
atsirado kritika dėl Lietuvos ne
sutarimų su Latvija jūros sienos 
klausimu. Iš tokios kritikos labai 
lengva suprasti, kad NATO 
sprendimas kuriuos kraštus pa- 

jaudinti anuometinę auditoriją, 
išsiilgusią kažko "svaraus", bet 
drauge liudijo tos auditorijos ne
pakankamą reiklumą.

Mačernis, matyt, turėjo asme
ninę charizmą, kuri jo bendra- 
laikiams buvo svarbesnė už jo 
eiles. Būdinga, kad ir Nyka-Ni- 
liūnas turbūt daugiau kalba apie 
jo aristokratizmą, melancholiją, 
sugestyvų balsą ir t. t. - gal čia 
būta ir naivios, jaunatviškai pro
vincialios pozos? - negu apie jo 
konkrečius kūrinius. Manau, čia 
veikia bendras dėsnis: poetinės 
grupės mėgsta turėti mitologi
zuotą pradininką (kuris paprastai 
miršta jaunas ir palieka drau
gams realizuoti savo literatūrinį 
testamentą). Žemininkų kartai, 
kuri padarė perversmą lietuvių 
literatūroje, tokiu pradininku, 
pakylėtu į mito lygmenį, virto 
Mačernis. Nyka-Niliūnas, Nagys, 
Bradūnas (o Lietuvoje - Eugeni
jus Matuzevičius arba ir Donatas 
Banionis) liko ištikimi jo atmi
nimui, puoselėdami jo kultą. Tai, 
be abejo, gražu ir tauru. Bet visi 
kiti žemininkai, kad ir linkę kada 
ne kada slėptis Mačernio šešė
lyje, yra nepalyginti įdomesni 
už jį poetai.

Anaiptol nenorėčiau Mačernio 
suniekinti. Pirma, sunku tikėtis 
tobulybės iš žmogaus, kuris žuvo 
sulaukęs tik dvidešimt ketverių 
metų. Antra, mano sprendimams 
galbūt daro įtaką faktas, kad 
"mačemiškas" psichologinis tipas 
man nėra artimas. Trečia, kad ir 
kritiškai žiūrėdami į Mačernį, tu
rime pripažinti, kad impulsas, 
kurį jis suteikė savo kartai, buvo 
stiprus ir reikalingas. Pagaliau 
mane patį pagauna dažnas Ma
černio posmas - pavyzdžiui, kai 
kas iš "Penktosios", taip pat iš 
"Šeštosios vizijos" arba vykusiu 
konceptu paremtas sonetas "Pasi
ilgau savo mylimos dukrytės". 
Bet Mačernis, kaip ne vienas 
pradedantysis, manė, kad esama 
savaime poetiškų žodžių (tokių 
kaip "kančia", "kova" ar "kūry
ba") ir savaime poetiškų termi
nų (tokių kaip egzistencinės). O 
taip nėra. Žodžiai ir temos įgyja 
vertės tiktai patekę į poetinę 
struktūrą, kurios Mačernis daž
niausiai nepajėgdavo, o gal ir 
nesistengdavo organizuoti. Man 
keistokai atrodo populiarūs tvir
tinimai, kad jis aukojo formą 
minčiai ar emocijai (jei stinga 
formos, tuo pačiu stinga ir min
ties, ir emocijos), ir dar keisčiau 
atrodo Nykos-Niliūno bandymas 
gretinti Mačernį su Donne'u (kie- 

kviesti į organizaciją, iš tikrųjų, 
yra politinis sprendimas.

Washingtone Baltieji Rūmai 
tvirtina, kad NATO durys yra 
atviros visiems kraštams, tame 
tarpe ir Rusijai. Taip pat kartoja
ma, kad pirmieji kraštai, kurie 
bus priimti į NATO, nebus pasku
tinieji. Plėtimo procesas yra at
viras ir tęsis. Plėtimo eiga nebus 
rajoninė, bet vyks kraštas po 
krašto principu. Atsiliepdama į 
šį paskutinį punktą, JAV Lietu
vių Bendruomenė, kuri atstovau
ja vien tiktai lietuviams, nus
prendė rūpintis ir stipriai remti 
tiktai Lietuvos NATO narystės 
klausimą. Tai nereiškia, kad mes 
prieštarautume Estijos ir Latvi
jos įsijungimui. Būtų malonu, 
kad tai galėtų įvykti. Bet kadan
gi priėmimas į šią organizaciją 
nėra regioninis ir kadangi Lietu
va nusiskundžiama mažiausiai, 
tai, mūsų nuomone, Lietuva da
bar turėtų būti priimta į NATO 
kaip viena iš Baltijos kraštų. To
kia yra mūsų pozicija.

Prieš kelis mėnesius Rusija 
pasiūlė, kad jinai nusileis ir ne
prieštaraus Lenkijos, Vengrijos 
ir Čekijos priėmimui į NATO, jei 
ši organizacija sutiks niekados 
nepriimti Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos. Mes pavadintume tokią 
politiką, "trys už tris", tris pri
ima, trijų nepriima. Tai paliktų 
Baltijos kraštus Rusijos įtakoje ir 
pripažintų Lietuvą, Latviją ir

(nukelta į 4 psl.)

no kieno, o Donne'o poetinė 
technika buvo neprilygstama, 
plieninė). Poezijai Mačernis kėlė 
neliteratūrinius uždavinius - ji 
turėjo būti išganymas, pranašys
tė, šventasis tekstas. Tai toli gražu 
ne visada išeina į sveikatą. Todėl 
Mačernio eilėse meną dažnai pa
vaduoja naivoka psichologija, 
dar dažniau filosofija. Tais lai
kais, kai jis rašė (ir paskui, dar 
daugelį metų), jo filosofija atrodė 
patraukli, bet ji nebuvo nei ypa
tingai gili, nei adekvati, iš esmės 
prilygdama Blut und Boden 
kompleksui.

- Prisiminkime kitą tragiškos lem
ties gražių liūdnų akių jaunuolį - 
Janonį. Ar mūsų intelektualių damų 
mėginimas jo portretą nukabinti 
nuo neprestižinės "liaudžiai nusi
pelniusių poetų" garbės lentos ir

iškelti į grynųjų poetų rangą nėra 
susijęs su paprastu - gal ir nepeik
tinu - noru turėti namų altorėlyje 
patrauklų paveiksliuką?

- Pradėsiu nuo savotiško prisi
minimo. Su bičiuliais Vakaruo
se, bandžiusiais, kaip ir aš, pri
sidėti prie Lietuvos laisvėjimo, 
1988-1991 metais kartojau ne 
ką kitą, o Janonį:

Pailsėti dar ne laikas,
Tai dar tik kovos pradžia:
Nors jau dreba, bet dar laikos 
Biurokratinė valdžia.

Ko gero, tiksliau ir lapidariš- 
kiau nepasakysi.

Janonio mūsų poezijos istori
joje nesu linkęs nubraukti. Ži
noma, jo vertinimui atsiliepia 

(nukelta į 3 psl.)
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Apie papigintus tarifus, tvirtą valiutą ir 
kultūrinius herojus

V

Žuvusius karius prisimenant
Pagarba įnirusiems tiek pat sena, kaip ir žmogus. Tai liudija 

pačios seniausios žinios, kurias išskaitome ne tiktai raštuose, bet ir 
kapinėse. Žmonių daugumos buvo ir tebėra tikima, kad mirusieji 
tik persikelia j kitą gyvenimą, kad jie yra prisimintini ir gerbtini, gal 
net daugiau negu juos palaidojusieji, kurie taip pat bus palaidoti.

Visuotinio įsitikinimo, kad esąs kitas gyvenimas, negalima grįsti 
tiktai mirties baime ar palikusiu liūdesiu, mylimam asmeniui 
mirus. Didelis graudulys, tiesa, neleidžia apsispręsti, kad jau nesa
me kartu, ir didelė yra paguoda tikėti, kad išsiskirta ne visam laikui. 
Tikėjimas į pomirtinį gyvenimą turi stipresnį pagrindą. Kas yra 
visuotiniu būdu ir visais laikais tikima, laikoma teisingu dalyku. 
Pomirtinio gyvenimo tiesą teigia kiekviena religija, ne vien krikščio
niška. Krikščionybė pomirtinį gyvenimą dar pagrindžia Dievo 
apreiškimu. Švento Rašto žodžiai ir pats Kristaus prisikėlimas iš 
numirusių patvirtina, kad su šia žeme žmogaus gyvenimas ne
sibaigia.

Pirma mūsų išėjusieji gyvena. Jie gyvena kitame pasaulyje, kurio 
gyviesiems neduodama regėti. Mirusius prisiminti krikščionių tikėji
mas laiko gyvųjų pareiga, nes vienus ir kitus sieja nenutraukiamu 
ryšiu, jungia tikinčiųjų dvasiniu bendravimu. Prisiminti savo ar
timuosius, be tos pareigos, šeimai ar giminei dar yra reikalavimas 
meilės, kuri gyvuosius jungė; ji lieka ir toliau nemari. Prisiminti 
savo tautos žmones, pirma mūsų iškeliavusius, tautai yra jos buities 
reikalas.

Tauta gyvena ne tiktai šia diena. Ji laikosi tolima praeitimi, 
kurioje veikė ir savo darbais žymėjosi jos senoliai, sudarę mums 
pagrindą būti tauta. Laikomės jų palikimu ir jų kapais, nes, anot 
Lamartine, mirusiųjų pelenai yra kūrę tėvynę. Mūsų senoliai ir 
didvyriai savo meilėje tėvynei sudegė, kad mes toliau ja degtume. 
Už jų darbą ir auką lenkiamės jų kapams. Pagarbiai klostome 
gėlėmis žuvusiųjų kapus.

Mirusius tautos veikėjus, kūrėjus ir karius prisimindami, atžymime 
juos įvairiais pagarbos ženklais. Juose tarsi atgyja ir gyvena naujųjų 
kartų siela. Jie mus moko, įspėja, ragina ir peikia. Ir tos pamokos bei 
įspėjimai mūsų priimami su didesne pagarba ir įsiklausymu, negu 
dar gyvųjų asmenų. Šių žodis dar gali pasikeisti, o mus palikusiųjų 
- jau nesimainąs Girdime ir vertiname jį prn nubėgusius metus, 
kurių negalime pakeisti, bet galime pasimokyti.

Priešas, kuris tykoja pavergtą tautą pražudyti, puola ne tiktai 
gyvuosius, bet ir mirusius. Šie jam yra pavojingi savo bylojimu apie 
tautos praeitį, jos garsius žygius ir pergales; jie darosi pavojingi ir 
dėl pagarbos, kuria gyvieji apsupa dar stipriau, negu laisvės laikais. 
Dėl to nelaisvės laikais griaunami ir niekinami mirusiųjų didvyrių 
paminklai; trinami jų vardai iš pastatų, braukiami iš knygų ir 
įstaigų pavadinimų. Ar viso to nebuvo daroma okupuotoje Lietuvo
je? Ar visa tai nereiškia, kad mirusieji tebeturi savo dalį kovoje už 
tėvynę? Mums visa tai reiškia, kad savo tautos mirusius turime dar 
labiau gerbti ir kelti.

Vainikų diena Amerikoje yra skirta įnirusiems prisiminti. Tebūna 
ji mums jungties diena su artimaisiais, savo tautos asmenimis ir šio 
krašto laisvės ir gerovės kūrėjais, kurie jau iškeliavo pirma mūsų.

Rašytojas Tomas Venclova su žurnalistu Petru Palių.
S. Narkėliunaitės nuotr.

MEDEKŠA
Eugenijus Urbonas 17

Iveta suprato jo atodūsį ir, rieškutes vandens pakėlusi prie lūpų, 
leido jam gurkštelėti mažą šlakelį iš savo delnų. Vėl ir vėl kėlė 
aukštyn rankas su gurkšneliu vandens, glostydama šlapiais delnais 
žemaičių raitelio veidą. Medekša norėjo ištarti padėkos žodžius, bet 
tik pravėrė lūpas ir žvilgsniu parodė dėkingumą. Be žodžių suprato 
jį mergaitė.

- Nie boisia, vsio budėt chorošo. Vyživeš... Vylieču ja riebia... 
[Nebijok, viskas bus gerai... Gyvensi... Išgydysiu aš tave. - rusų k.]

Paėmusi už nutrukusio pavadžio bėrį, mergaitė vedė jį aukštyn į 
savo sodybos kiemą, vis prilaikydama atnarpliotą bejausmę 
Medekšos ranką, kad tas nenuslystų nuo žirgo žemėn. Kieme 
paaiškino išėjusiam iš trobos išsigandusiam vyriškiui, tikriausiai 
Ivetos tėvui:

- Šitas Lietuvos raitelis apgynė mane nuo lenkų akiplėšos. Pasa
kojau. Dabar aš jam turiu padėti - sunkiai sužeistas.

Tėvas kelis kartus žegnojosi, vis kartodamas:
- Gospodi, chrani jevo dušu i telo jevo. Gospodi, sochroni jevo 

žiznj, mojevo prijatelia. [Viešpatie, globok jo sielą ir kūną. Išgelbėk 
jo gyvybę, mano geradario. • rusų k.]

Tėvas padėjo Ivetai nukelti Medekšą nuo žirgo, įnešė į vidų ir 
paguldė ant suolo, o paskui nuvilko kruvinus drabužius, apiprausė, 
sutvarstė kraujuojantį šoną ir sutinusį pramuštą pakaušį, atsargiai 
paguldė ant gultų kitame trobos gale.

I dalies pabaiga

į (atkelta iš 2 psl.)
(net ir okupacijos metais atsi
liepė) Jūsų minimi ekstralite- 
ratūriniai momentai: patraukli 
povyza, liūdna ir intriguojanti 
lemtis... Bet tai nėra labai svar- 

; bu. Jo "nuopelnai liaudžiai", at
seit prisidėjimas prie komunistų, 
manęs irgi negąsdina. Žuvęs 
1917 metų gegužės mėnesį, Jano
nis nieko blogo Lietuvai ar kam 
kitam nespėjo padaryti, ir kas jį 
žino, kaip toliau būtų buvę. 
Manau, jo komunizmas kilo tik 
iš etinio solidarumo su varg
stančiais žmonėmis. Tokie atve
jai, bent pradžioje, buvo daug 
dažnesni, negu dabar linkstama 
galvoti. Žinoma, komunistinio 
pasirinkimo logika žmogų galų 
gale suardydavo, bet ne iš karto 
ir netgi ne kiekvieną. Radikaliai 
kairiam visuomenės ir literatūros 
sparnui, kuris tarpukario Lietu
voje anaiptol nebuvo menkas, 
Janonis virto maždaug tokiu pat 
mitologizuotu protėviu bei kul
tūriniu herojum, kaip Mačernis 
žemininkams. Kadangi tas kairy
sis sparnas - bent tuo tarpu - 
praktiškai išnyko, dingo ir Jano
nio mitas (filmas "Julius Jano- 

; nis", manding, paženklino mito 
pabaigą). Bet jei šių dienų "lau
kinis kapitalizmas" Lietuvoje su
kurs didelį beviltiškų varguolių 
sluoksnį, Janonio asmuo (gal net 
jo eilės), ko gero, gali vėl išpopu
liarėti.

Janonis poetiškai nebrandus 
(Mačernis sulaukė dvidešimt ket- 

i vėrių metų, 6 Janonis tik dvi
dešimt vienerių), bet gana au
tentiškas, be to, platoko dia
pazono. Tokie trys eilėraščiai 
kaip "Bedarbis", "Paralelės" ir 
"Poklius tykoja kas dieną" atro
do lyg trijų skirtingų poetų 
parašyti. Manau, vienas kitas 
Janonio posmas literatūroje liks 
visada. Intelektualių damų ar 
kieno kito jausmai čia esminės 
reikšmės neturi.

Lenkijos viešosios nuomo
nės tyrimo biuras surengė ap
klausą, ko labiausiai bijo lenkai. 
Paaiškėjo, kad 48 proc. lenkų bi
jo sveikatos pablogėjimo, 43 -

nusikaltėlių, 40 - skurdo, 37 - 
prarasti darbą. įdomu tai, kad 
skirtingos baimės kamuoja įvai
rių politinių pažiūrų žmones.

LA

- Dar vienas gražuolis, ir šiuo 
požiūriu kalba bus baigta: ar už ką 
nors gerbiate Binkį?

- Binkį gerbiu už nemeluotą 
humorą, už spontanišką, bet 
gerai kontroliuojamą, ironija pa
gardintą vaizduotę. Tokios sma
gios "neišmūčytos" ironijos šian
dienykščiams poetams stinga, 
kad ir kiek jie stengtųsi jos pri
grūsti į savo eiles. Mėgstu Binkio 
parodijas, sakykime, "Penkis pa
vasarius". Tuometinėje Lietuvo
je buvo neblogų to žanro spe
cialistų (pavyzdžiui, Vytautas 
Bičiūnas, pasirašinėjęs Jurgiu 
Šmalvaru, ir netgi Adomas Jakš
tas, pasirašinėjęs Druskium), bet 
Binkiui vis dėlto neprilygsi.

Tačiau man svetima didžioji 
dalis ankstyvojo Binkio - tokios 

populistinės, iš esmės albumi- 
nės, nors savaip meistriškos eilės, 
kaip "Gėlės iš šieno" ar "Ūtos". 
(1914 metų eilėraštis "Pavasariš
ka" - savotiškas šedevras, pra
našaująs keturvėjinį Binkį, bet 
daugiau tokių dalykų tuo perio
du nėra). Vėliau Binkis, žinoma, 
irgi populistinis poetas, tačiau 
jis stebėtinai "pataikė į toną" 
ankstyvajam nepriklausomybės 
laikotarpiui. Iš ten visas jo verž
lumas, netgi įžūlumas, smalsus 
žvilgsnis į pasaulį.

Nelabai mėgstu Binkio drama
turgiją, ypač melodramišką "Ge
neralinę repeticiją". Jos svarbiau 
šia yda, neskaitant sentimenta
lumo - ta, kad Binkis vaizduoja 
Antrąjį pasaulinį kara griebdama
sis klišių, išpopuliarėjusių po 
Pirmojo pasaulinio karo, kurios 
aiškiai neatitinka naujų aplinky
bių.

- Neretai kultūros herojai mini
mi poromis, trejetais ir t. t. - pra
dėjus kalbą apie vieną, beveik ne
išvengiamai prasitariama ir apie 
kitą. Vieni iš tokių poezijos Dios- 
kūrų - Aistis ir Brazdžionis. Braz
džioniui esate skyręs -monografinį 
straipsnį, kuriame matyti pozity
vus Jūsų dėmesys didžiojo tautos 
šauklio kūrybai. Šio dėmesio nėra 
susilaukęs Aistis. Vien tuo, kad tai 
yra, be kita ko, tautos sopulių dai
nius, Jūsų dėmesio stokos nepa
aiškinsi - nei Maironio, nei Braz
džionio deklaratyvus patriotinis 
patosas Jūsų akyse nėra užtemdęs 
grynosios jų poezijos vertės.

- Brazdžionį vertinu pirmiau
sia ne kaip tautos šauklį, kuriuo 
jis virto - ar bandė virsti - karo 
metais ir emigracijoje, o kaip 
ekspresyvų, virtuozišką ketvirto 
dešimtmečio poetą. Pokarinį 
Brazdžionį vertindamas, beveik 
sutikčiau su lankininkais. Bet 
kartų konfliktas ir literatūrinis 
"Edipo kompleksas" visada yra 

Balandžio 13 d. Lenkijos Respublikos konsulate Profesoriui Tomui Venclovai buvo 
jteiktas Lenkijos prezidento paskirtas ordinas, už dideli įnašą stiprinant kultūrinius 
ir socialinius ryšius tarp Lenkijos ir Lietuvos. Susirinkusi kviestinė publika negailėjo 
katučių rašytojui. S. Narkėliunaitės nuotr.

ekscesų šaltinis: manyčiau, lan
kininkai Brazdžionį pernelyg su
niekino, kaip savo metu Mai
ronį suniekino futuristai ir jiems 
artimi literatai. Jūsų minimame 
straipsnyje pavadinau Brazdžionį 
Pasternako ir Miloszo bendrake
leiviu. Turėjau gaivoje ne tai, 
kad Brazdžionis jiems prilygsta 
(nors prieškarinis kada ne kada 
prilygsta), o tai, kad jis grūmėsi 
su totalitarizmu už tradicines 
žmonijos vertybes, taigi dirbo tą 
patį darbą, kaip ir jie, tegu kitaip 
ir kitame lygmenyje. Taip pat 
parašiau, kad Brazdžionis - būti
na spalva lietuvių poezijos spek
tre, ir tų žodžių neatsisakau. 
Tačiau reikia pripažinti, kad jo 
patriotinė poezija dažnai silpna. 
"Vaidila Valiūnas" tiesiog neįma
nomai silpnas. Jau karo metais 
Brazdžionio eilėse suskamba ofi
ciali gaidelė, primenanti kone 
socrealizmą - žinoma, "atvirkš
čią". Bet katastrofistinis, biblinis 
Brazdžionis, tobulai (žymiai to
buliau už Mačernį) sunaudo
jęs savo eilėse giesmynų ir pos
tilių patirtį, yra didelis, netgi 
didžiulis poetas.

Aisčiui turiu didesnių rezervų 
negu Brazdžioniui. Jo vėlyvoji 
publicistika ("Milfordo gatvės 
elegijos") man atrodo kone pras
čiausia ir potencialiai pavojin
giausia lietuvių literatūros isto
rijoje. Skaičiau ją dar Lietuvoje, 
ir nors tada jau buvau aiškus 
"antitarybinis elementas", ji man 
nieko, išskyrus pasipiktinimą, 
nesukėlė. Šitoks mūsų problemų 
nesupratimas, šitokie, švelniai 
kalbant, abejotini išsivadavimo 
receptai! Aišku, buvo (ir gal tebė
ra) žmonių, kurie po "Milfordo 
gatvės elegijomis" būtų abiem 
rankom pasirašę, bet jie laisvė
jančioje ir nepriklausomoje Lie
tuvoje, laimė, vis dėlto negrojo 
pirmuoju smuiku.

Beje, Aisčio publicistiką (ir me- 
muaristiką) puikiai aptarė Nyka- 
Niliūnas, prie jo svarstymų sun
ku ką nors pridėti. Taip pat taik
liai jis įvertino ir vėlyvąją Aisčio 
poeziją. Tuo tarpu ankstyvąjį 
Aistį vertinčiau kiek santūriau, 
negu tai daroma "Temose ir va
riacijose". Žinoma, Aistis yra pa
rašęs šedevrų, kuriems beveik 
nieko neprikiši - tokių kaip "Ge
gutėlė", "Dolorosa", "Augo sode 
serbentą", "Kryžkelė", "Naktis" 
("O kaip tavęs man neminėti", 
"Fedrą", "Upeliai juokias po le
du", "Ratelis". Tačiau net jo prieš
karinėse knygose nestinga apy
tikrių, banalių, supermelodra- 
miškų eilėraščių, taip pat retori
kos, iš kurios išaugo vėlesniųjų 
knygų fragmentai. Kada skaitau 
"Pažvelgė naktis, lyg juodos akys 
per vualį / Su baltais taškais, / Ir 
nuėjo mėnuo baltas Persevalis, / 
Rymančiais miškais", matau ne 
naktį ir ne miškus, o Kauno 
operą su damų vualiais ir abe
jotino skonio dekoracijomis. (Be
je, Aisčiui nedavė ramybės Kipro 
Petrausko laurai, jis pats tai pri
pažino eilėraštyje "Ėjau laukais"). 
Lietuvių poezijos sueuropinimas, 

laikomas Aisčio nuopelnu, jo 
eilėse dažnai išvirsta paviršu
tinišku rafinuotumu, salonine 
ornamentacija, skambių, bet ste
reotipinių, dažnai irgi operiškų 
vardų bei motyvų kartojimu. 
Sopuliai ir graudumai kartais 
atrodo pertempti, jausmingumas 
persaldintas ligi nec plūs ultra, 
padvelkiąs falšu ir blogu skoniu 
("Caca lialia", "Ak, kaip gera 
man", "Našlaitis’, "Lopšinė", "Ke
lionė į naktį"). Beje, kada Aistis 
ironizuoja, bando "išeiti iš rolės", 
jis neretai darosi dvigubai teat
rališkas - ne pačia geriausia to 
žodžio prasme ("Kvailut, aš tik 
pasijuokiau, o tu ir patikėjai"). 
Taigi man Aistis atrodo kad ir 
autentiškas, bet nepakankamai 
"antlaikiškas" poetas, ne visada 
mokąs kontroliuoti savo talentą, 
neprilygstąs nei ankstyvajam 
Brazdžioniui, nei juo labiau Ra
dauskui.

- Esate prasitaręs apie keletą ar 
keliolika Jūsų mėgstamų Putino 
eilėraščių ("tik ne saldžiai banalų 
"Rūpintojėlį"). Kokių? Iš kurio laiko
tarpio? Kaip pakomentuotumėt 
Justino Mikučio pasažą, kad Puti
no kūryboje nėra tų keleto eilėraščių 
(tokių yra parašęs, pavyzdžiui, 
Maironis), kurie būtų tarsi visos jo 
poezijos ašis, apie kurią suktųsi 
visos kitos jo eiles?

- Esu kalbėjęs apie Putino vi
suomeninę laikyseną, kuri ne
buvo ideali. Bet poezija - kas kita 
(žinoma, ji kažkokiais sunkiai 
pastebimais ryšiais siejasi su 
visuomenine laikysena, bet kar
tais būna tos laikysenos paneigi
mas ir atpirkimas).

"Rūpintojėlis" tiek nučiupinė
tas entuziastiškų kritikų, kad į jį 
nebepajėgiu rimtai žiūrėti. Beje, 
jo eilutės man virto humoris- 
tišku priežodžiu. Susidūręs spau
doje ar buityje su kokia echt- 
lietuviška nesąmone, atsidusęs 
pats sau sakau: "Dievuli mano, 
kas per šviesios naktys ir kas 
plačių padangių per aukštumas!" 
Bet tiek to, gal "Rūpintojėlio" 
atžvilgiu nesu visiškai teisus. Už
tat mėgstu ir vertinu tokius ei
lėraščius kaip "Pavasario audra", 
"Tylūs ir nykūs", "Margi sakalai", 
"Žemei", "Tegu tave dievai", "El
getos dalia", "Teisėjui", "Bijau 
nakties", "Lėlių baladė", "Marche 
macabre”, kai ką iš "Vergo". Ge
riausias Putino periodas bene bus 
tarp 1936-1944 metų. Tiesa, tuo 
laikotarpiu parašyta labai lėkštų 
antibolševikinių eilių. Poetiniu 
požiūriu (turbūt ir kitais požiū
riais) vis viena, ar rašyti "Paver
gęs mūs žemę raudonas masko
lius mūs amžinas priešas ir buvo, 
ir bus", ar "Vyriausybė ir partija 
veda budriai tarybų tautas į ry
tojų laimingą", kaip rašė Putinas 
Stalino epochoje. "Vivos plan- 
go", žinoma, yra išimtis, nors jo 
nelaikyčiau aukščiausiu Putino 
pasiekimu.

(Bus daugiau)

TIK DARBININKE
Jūs galite rasti naujausių 
žinių iš Lietuvos ir viso 

pasaulio.



■ Tik 24% Latvijos valstiečių 
su viltimi laukia jų valstybės pri
ėmimo į Europos Sąjungą. Kiti 
nusiteikę skeptiškai ir mano, kad 
jų padėtis pablogės. Estijoje op
timistų dar mažiau - tik 21%, 
Lietuvoje - 23%. Šie duomenys 
pateikti ES leidinyje "Agra Euro
pa". Tyrimas buvo atliktas 10- 
yje Rytų Europos valstybių, ku
rios tapo asocijuotomis ES narė
mis. Tik 22-26% visų Baltijos 
valstybių gyventojų teigiamai 
atsiliepė apie Europos Sąjungą.
■ Dvidešimt kalnakasių, iška

susių tunelius į Japonijos am
basadoriaus rezidenciją Limoje, 
kur daugiau nei keturis mėne
sius buvo laikomi 72 įkaitai, din
go po balandžio 22 d. Peru spe
cialiųjų dalinių surengto štur
mo. Tai pranešė kalnakasių gi
minės ir Peru visuomenės infor
mavimo priemonės. Giminės tei
gia, kad Peru valdžia neteisėtai 
slepia kalnakasius. Neatmetama 
galimybė, kad kalnakasiai sle
piami bijant MRTA keršto. Šalies 
laikraščiai pranešė, kad kasdami 
tunelius du kalnakasiai žuvo.
■ Ukraina nutarė apriboti Rusi

jos karinių lėktuvų skraidymą 
virš savo teritorijos. Ukrainos 
Generalinio štabo viršininkas 
paaiškino, kad taip buvo reaguo
ta į nuolatinius oro erdvės pa
žeidimus, ir tuo faktiškai buvo 
uždarytas susisiekimas su Pad- 
nestre.
■ Amerikiečių mokslininkas 

geologas Kraig Hatfield teigia, 
kad pasaulio naftos ištekliai baig
sis maždaug po dvidešimties 
metų, taigi pasaulio šalių vy
riausybėms būtina susirūpinti 
busimaisiais padariniais jau da
bar. Jo tvirtinimu, prognozės, 
kad esamų naftos išteklių užteks 
dar mažiausiai šešioms de
šimtims metų, yra visiškai ne
realios.
■ Lenkijos saugumo tarnybos 

aktyviai ruošiasi būsimam po
piežiaus Jono Pauliaus II vizitui. 
Tarp įvairiausios įrangos už 3.2 
mln. dolerių, montuojami 
sudėtingi prietaisai, neleidžian
tys susprogdinti bombos per at
stumą, padedantys aptikti me
talinius daiktus, taip pat įrengi
niai akimirksniu patikrinantys 
maistą. Ši įranga bus naudoja
ma gegužės 31 - birželio 10 d. 
popiežiaus viešnagės vienuoliko
je gimtosios Lenkijos miestų 
metu.
■ Septyniasdešimtmetis kino 

aktorius Sidney Poitier, Bahamų 
valstybės ambasadorius Japoni
joje, įteikė savo skiriamuosius 
raštus imperatoriui Akihito.
■ Los Angeles meru didele bal

sų dauguma buvo perrinktas mi
lijonierius respublikonas Ric- 
hard Riodan, laimėjęs prieš kai
riųjų pažiūrų valstijos senatorių 
Tom Hayden, kuris, beje, nega
vo lauktos paramos net ir iš dar
bininkų profsąjungų.
■ Gegužės pradžioje Paryžiuje, 

Italijos kultūros institute, Jonui 
Mekui buvo iškilmingai įteikta 
vieno iš reikšmingiausių šio 
šimtmečio kino menininkų P.P. 
Paselini tarptautinė premija, kuri 
skiriama kasmet už didelius 
nuopelnus kuriant ir puoselė
jant kino meną.
■ Buvęs klaipėdietis, "meme- 

landeris" Raimondas Berkmanas, 
dabar gyvenantis Miker, Vestici- 
joje, dalyvavo jubiliejinėje savo 
mėlynosios keramikos darbų 
parodoje Kurklijoje, Vokietijoje. 
Keramiko darbus pristatė ir 
komentavo prof. Levo Ursevi- 
čius.

TAUTOS FONDO METINIO
SUSIRINKIMO NUTARIMAI

(atkelta iš 1 psl.)
atstovybės pirmininko paskaitos, 
įpareigoja Tautos Fondo tarybą:

1. Teikti paramą institucijoms 
ir organizacijoms, kurios ugdo 
visuomeninį sąmoningumą, tau
tinį susipratimą bei pagrindines 
demokratijai privalomas laisves, 
įskaitant ir laisvę nuo skurdo.

2. Teikti paramą Vilniaus kraš
to nutautėjusių sričių mokyk
loms, koordinuojant ją su kitų 
organizacijų veikla šioje srityje, 
per Tautos Fondo atstovybę Lie
tuvoje.

3. Tęsti "Gyvosios istorijos" dar
bo paramą.

4. Teikti paramą Lietuvos už
ribiuose veikiančioms mokyk
loms, ypatingą dėmesį skiriant 
Mažajai Lietuvai.

5. Remti APPLE ir kitų orga

Kažkada buvęs modernus 22 aukštų viešbutis "Lietuva" Vilniuje reikalauja skubaus 
remonto ir lig šiol dar neprivatizuotas. V. Kapočiaus nuotr.

Vilniaus "Stikliai" atitinka 5 žvaigždučių viešbutį
"Stikliai" nuo šiol atitinka 5 

žvaigždučių viešbutį, tvirtina vie
nas "Stiklių" bendrovės savininkų 
Romas Zakarevičius. Netrukus 
"Stikliai" turėtų būti priimti į Eu

KAIP PRISIDĖTI PRIE ANTROS KOVOS JTVIRTINTI 
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĘ?

(atkelta iš 2 psl.)
tiją Rusijos saugumo objektais. 
Šitoks rezultatas turėtų būti 
mums, visiems JAV lietuviams, 
nepriimtinas.

Šių metų sausio 21 d. kongres
menas Gerald Solomon įnešė 
Amerikos kongrese rezoliuciją 
"H. Con. Res. 10", kuri rekomen
duoja, kad Baltijos kraštai būtų 
integruoti į NATO kaip galima 
greičiau. Šiuo laiku JAV Lietuvių 
Bendruomenės nariai su savo de
legacijomis lankosi pas savo kon
gresmenus prašydami, kad jie 
taptų minėtos rezoliucijos rėmė
jais ("co-sponsors"). Taip pat pra
šome finansinės paramos padėti 
Lietuvai pasiruošti NATO narys
tei. Liepos mėnesį Madride 
NATO nariai nuspręs, ar praplės
ti NATO, ir kokius kraštus įvar
dyti plėtimo proceso metu. 
Užkulisiuose JAV valdžios pa
reigūnai pradeda mums aiškinti, 
kad Lietuva nebus pakviesta da
lyvauti toje pirmoje praplėtimo 
bangoje. Toks sprendimas yra 
JAV LB nepriimtinas, ir jums 
neturėtų būti priimtinas.

Kiekvienas JAV lietuvis turi pri
sidėti prie šios antros kovos, įt
virtinant Lietuvos nepriklauso
mybę ir užgarantuojant jos sau
gumą.

įtakingiausia valdžia NATO 
plėtimo procese yra JAV valdžia. 
Kai nori, JAV gali įtikinti kitus 
15 kraštų, kurie su JAV sudaro 
NATO. Ši tendencija išryškėjo pe
reitų metų Chicagos Universitete 
vykusioje konferencijoje, kurią 
suruošė JAV Valstybės ir Gyny
bos departamentai bei JAV Cen
trinės Žvalgybos Agentūra. Kon
ferencijoje buvo nagrinėjama 
Baltijos šalių saugumo padėtis ir 
ateitis. Visi Europos šalių atstovai 
pabrėžė, kad jie laukia ir teikia 
daug svorioJAV valdžios sprendi

nizacijų veiklą, siekiančią ugdy
ti dorovės ir demokratijos idėjas 
jaunųjų tarpe per mokyklą, nes 
čia glūdi demokratijai Lietuvoje 
ateitis.

6. Pirmiausia skirti stipendijas 
tų mokslo sričių studentams, 
kurios daugiausia padeda Lietu
vos ūkio, vadybos tobulinimui 
ir teisėsaugos atstatymui, kartu 
pirmenybę teikiant buvusių par
tizanų ir tremtinių vaikams.

7. Pritaria sprendimui remti 
organizacijas, kurios įtakoja JAV- 
jų politiką, siekdamos užtikrinti 
besąlyginės Lietuvos neriklauso- 
mybės išlaikymą, neperžengiant 
Tautos Fondo nuostatais nusta
tytų tokios paramos ribų.

8. Kviečia visus lietuvius ir to
liau remti Tautos Fondo veiklą 
patarimais, aktyvia talka, auko

ropos viešbučių - pilių asociaci
ją. Restauruotame XVI amžiaus 
rūsyje šis Vilniaus viešbutis įsi
rengė pirtį, baseiną, treniruoklių 
salę. Baseiną puošia vilnietės dai

mams.
Yra svarbu įtikinti JAV valdžią, 

t. y. Kongresą ir Vyriausybę, kad 
reikia remti Lietuvos pageida
vimą tapti NATO nare dabar, o 
ne vėliau. Daugelis JAV LB apy
linkių valdybų intensyviai dirba 
nuo š. m. pradžios reikalaudami 
iš savo kongresmenų ir senato
rių tinkamos paramos Lietuvos 
narystei. Kaip po minimumą pra
šome kiekvieno kongresmeno 
įsirašyti į rėmėjų sąrašą dėl kon
gresmeno Salomon rezoliucijos, 
"H. Con. Res. 10" (House Con- 
eurrent Resolution 10). Yra apy
linkių valdybų, kurios susidūrė 
su kongreso štabų apatija ar net 
arogancija, kad Lietuva netinka
ma partnerė JAV. Tos apylinkės 
turėtų kuo greičiau sudaryti dele
gacijas iš savo apylinkės narių 
(reprezentatyvę grupę) ir nueiti 
pasimatyti su pačiu kongres
menu.

Iš keleto apylinkių patirties 
galime Jus padrąsinti, kad toks 
apsilankymas turės gerus rezul
tatus. Pvz., JAV LB apylinkė 
Sioux City, IA, vadovaujama p. 
Danguolės Christopherson, nese
niai pasimatė su savo atstovu, 
kongresmenu Tom Latham, kai 
šisai buvo grįžęs iš Washingto- 
no. Kadangi jis nėra Atstovų Rū
mų Užsienio Reikalų Komiteto 
narys, jis nebuvo susipažinęs su 
Lietuvos pasiekimais demokra
tinio proceso ir ekonomikos sri
tyse, nei žinojo apie Lietuvos 
pastangas tapti atsakinga NATO 
nare. Ši apylinkės delegacija savo 
kongresmeną Latham perkalbė
jo ir jis prisirašė prie H. Con. 
Res. 10, pripažindamas, kad da
bar galvoja, jog Lietuva yra tinka
ma kandidatė į NATO.

Toks pat geras rezultatas buvo 
ir po JAV LB delegacijos apsi
lankymo pas Chicagos kongres

mis ir palikimais, atkreipiant 
dėmesį į tai, kad galima pasirink
ti aukos tikslą plačiose organiza
cijoms nustatytose ribose.

9. Skatina Tautos Fondo va
dovybę ir žada savo talką stipri
nant Tautos Fondo veiklą, įt
raukiant į jos narių tarpą viduri
nio amžiaus lietuvių visuomenės 
asmenis, bet neaplenkiant ir 
amerikiečių, kuriems artimi de
mokratijos ir žmogaus laisvių 
reikalai Lietuvoje.

10. Dėkoja visiems Tautos Fon
do rėmėjams, vienu ar kitu būdu 
prisidėjusiems prie Tautos Fon
do veiklos.

11. Dėkoja: Tautos Fondo tary
bai ir valdybai bei abiejų pir
mininkams, Revizijos komisijai, 
tarybos komisijų nariams bei 
Tautos Fondo teisės patarėjai dr. 
Marijai Šveikauskienei už darbą 
ir pasiaukojimą.

□

lininkės Editos Petnišnaitės fres
ka, vaizduojanti Pompėjos rūmų 
fasadą. Interjero dizainą sukūrė 
prancūzų dizainerė Anne Tou- 
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meną Henry Hyde, kuris yra 
Užsienio Reikalų Komiteto įta
kingas narys. Kongresmenas Hy
de, kuris jau ilgus metus remia 
Lietuvos nepriklausomybės sie
kius, priimdamas delegaciją prisi
pažino, kad jisai nebuvo susi
pažinęs su H. Con. Res. 10. Per
skaitęs tą rezoliuciją, jis sakė, 
kad tuojau pat įsirašys į tos rezo
liucijos rėmėjų sąrašą. Jis pri
žadėjo pasirūpinti, kad Kongre
sas skirtų daugiau dėmesio Lie
tuvai, nes, jo nuomone, Lietuva 
geriau pasiruošusi už Lenkiją įs
toti ir dalyvauti NATO struk
tūrose. Kongresmenas Hyde taip 
pat prižadėjo delegacijai išgauti 
Prezidento arba Kongreso suti
kimą įvardinti Lietuvą pagal pe
reitų metų įstatymą "kaip pa
siruošusią priimti daugiau finan
sinės paramos baigti pasiruošimą 
NATO narystei".

Jei kitos apylinkės sudarytų 
delegacijas, tikimės, kad trigubai 
daugiau kongresmenų remtų H. 
Con. Res. 10 rezoliuciją. Tada 
galėtume užgarantuoti rimtesnę 
politinę ir finansinę paramą Lie
tuvai iš JAV Kongreso ir Vyriau
sybės. Visos JAV LB apylinkės 
gavo tinkamos medžiagos š. m. 
vasario pradžioje. Jei JAV LB 
apylinkės, sudarydamos savo 
delegacijas, norėtų papildomos 
medžiagos, prašome kreiptis į 
JAV LB įstaigą VVashingtone. 
Jums galime išsiųsti, faksuoti ir 
kompiuteriu (e-mail) perduoti 
reikiamos medžiagos. Laiko iki 
liepos mėnesio viršūnių susitiki
mo liko nedaug. Lietuvos jauni
mas demonstravo Helsinkyje, 
per JAV ir Rusijos prezidentų su
sitikimą, reikalaudami, kad jų 
ateitis, jų teisė gyventi laisvame 
pasaulyje nebūtų palaidota su 
Rusijos ambicijomis kontroliuo
ti buvusios Sovietų Sąjungos

Doktoratas už Čiurlionį

Dr. Frances Covalesky - Kavaliauskaitė

Julius Veblaitis

Jei inžinierių, verslininkų, švie
timo darbuotojų lietuvių šiame 
krašte yra šimtai, tai muzikos 
profesionalų gausa pasigirti ne
galime. Tad kai kultūrinių pobū
vių rengėjams iškyla reikalas 
pasitelkti lietuvį pianistą ar 
akompanuotoją, tai taip ir pra
sideda ilgų nuotolių paieška. 
Dažniausiai ji baigiasi nesėkmin
gai ir tuomet tenka pasikviesti 
jau kitatautį.

Randolph miestely, New Jer- 
sey, gyvena trečios kartos lietu
vių kilmės pianistė Frances Co
valesky. Tėvas kartais ją Pranute 
vadina. Pažintis su fortepijonu 
prasidėjo jai būnant penkerių 
metų ir iki šiai dienai tebesitę
sia. Jau tada ji suvokė, kad šio 
meno reikia siekti nuosekliai ir 
metodiškai. Dar būdama pra
džios mokykloj, ji visuomet da
lyvaudavo Lietuvių Bendruo
menės- jaunimo talentų rengi
niuose Elizabethe, ir vis gana 
sėkmingai. Vėliau fortepijono 
meistrystės ji mokėsi pas pia
nistę Juliją Rajauskaitę.

Vėliau prasidėjo intensyvios 
studijos Rutgers Universitete, kur 
ji 1983 m. įsigijo muzikos baka
laurą. Taip jau nutiko, kad lai
mėjusi konkursą ji su univer
siteto orkestru buvo pakviesta 
kaip solistė atlikti Mendelsohno 
koncertą G-molL Gerai pamenu, 
su kokia aistra ji tuomet ryškino 
šio veikalo grožį. Toliau jau atei
davo vis daugiau koncertinių 
kvietimų į New Jersey, New 
Yorką, Kennebunkportą ir kitur.

Kurį laiką ji buvo ir New Yor- 
ko vokalinio lietuvių penketuko 
"Harmonija" akompanuotoja. 
Nuo 1983 ji studijas tęsė Man
hattan© muzikos mokykloje 
New Yorke ir čia įsigijo magis
trės laipsnį. Vėliau keletą metų 
dėstė muziką įvairiose mokyk
lose ir teikė privačias pamokas.

okupuotas žemes. Būtų didelė 
tragedija, jei tokiu kritišku laiko
tarpiu JAV lietuviai, ypač JAV 
LB nariai, nusigręžtų nuo šio 
jaunimo ir nepadėtų jiems ga
rantuoti Lietuvos nepriklauso
mybės. Ar dar vieną Lietuvos 
generaciją paaukosime, kad Rusi
jos imperialistai galėtų džiaugtis 
pasiekę savo tikslus?

Toliau eina H. Con. Res. 10 rė
mėjų sąrašas ir pasirašymo da
tos. Jei jūsų kongresmeno pa
vardės nėra šiame saraše, skam
binkite savo apylinkės valdybai 
pakjausti, kodėl jo/jos dar nėra, 
ir padėkite savo apylinkės na
riams sudaryti delegaciją ap
lankyti savo kongresmeną.

Cong. Gerald Solomon (NY), 
(1/21/97); Cong. Edolphus 
Towns (NY), (2/05/97); Cong. 
Ed Royce (CA), (2/05/97); Cong. 
Dan Burton (IN), (2/05/97); 
Cong. William Lipinski (IL), (2/ 
05/97); Cong. Richard Hastings 
(WA), (2/13/97); Cong. John 

Be to, savaitgaliais dar atlikdavo 
vargonininkės pareigas. Tačiau 
kasdienybės rutinoj ji nepasken- 
do. Ji pati ruošdavosi rečitaliams 
ir jos koncertai vykdavo County 
of Morris koledže. Kartą teko su 
ja man pamuzikuoti Nevvarko 
vyskupijos bažnyčioje, kur ji ėjo 
vargonininkės-chorvedės parei
gas. Supažindinusi mane su vys
kupu, prasitarė norinti siekti dar 
vienos mokslo pakopos - dok
torato. Susidurdama su lietuvių 
vokalistais ji vis daugiau domė
josi Lietuvos kompozitoriais. Kai 
1991 m. M. K. Čiurlionio kaip 
kūrėjo vardas buvo Šveicarijos 
priimtas į Tarptautinių kon
kursų draugiją, ji labai susidomė
jo šio iškilaus lietuvio kūrybiniu 
palikimu.

Ir štai po kiek laiko gavau jos 
laišką, kad Miami Universitete 
Floridoj ji esanti priimta į dok
torantūros programą. Teiravosi, 
ar aš galiu padėti jai surasti me
džiagos apie šio genialaus žmo
gaus kūrybą, nes tezę - disertaci
ją doktorato laipsniui įsigyti rašy
sianti apie M. K. Čiurlionį. Ka
dangi Čiurlionis Amerikoje be
veik visai nežinomas, jai teko 
nemažai kalbėtis ir aiškintis su 
muzikos fakulteto profesūra. Kai 
ji susipažino, kad Čiurlionis yra 
palikęs apie 270 muzikos kūrinių: 
jų tarpe - dvi simfonines poe
mas, styginį kvartetą, variacijas 
ir fugą styginiam kvartetui, apie 
170 kūrinių fortepijonui, 20 pre
liudijų ir fugą vargonams, 60 
liaudies dainų chorui, fortepi
jonui kantatą "De Profundis" ir 
polifoninių chorinės muzikos kū
rinių - tada jai buvo leista imtis 
akademinio darbo Čiurlionio 
kūrybos nagrinėjimui. Po dvejų 
intensyvaus darbo metų, ji ap
gynė disertaciją ir jai buvo su
teiktas doktorato laipsnis. Kiek 
žinau, tai bene yra pirmas atve
jis, kad už Čiurlionio muziką čia, 
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Shimkus (1L),(2/13/97); Cong. 
Clay Shaw (FL), (3/13/97); Cong. 
Jerry Weller (IL), (3/20/97); 
Cong. Porter Goss (FL), (3/20/ 
97); Cong. Nancy Johnson (CT), 
(4/09/97); Cong. Christopher 
Shays (CT), (4/09/97); Cong. 
Bobby Rush (IL), (4/09/97); 
Cong. Davė Camp (MI), (4/09/ 
97); Cong. Louise Slaughter (NY), 
(4/09/97); Cong. Doug Bereuter 
(NE), (4/09/97); Cong. Chris Cox 
(CA), (4/17/97); Cong. Tim Hold- 
en (PA), (4/17/97); Cong. Harris 
Favvell (IL), (4/17/97); Cong. 
Mike McNulty (NY), 4,17/97); 
Cong. Henry Hyde (IL), (4/23/ 
97); Cong. Glen Poshard (IL), 
(4/23/97); Cong. Sue Kelly (NY), 
(4/23/97); Cong. Vem Ehlers 
(MI), (5/01/97); Cong. Rosa 
DeLauro (CT), (5/01/97); Cong. 
Frank Mascara (PA), (5/01/97); 
Cong. Jim McDermott (WA), (5/ 
01/97); Cong. Tom Latham (IA), 
(5/01/97).

O



Tarp dviejų tėvynių
Aurelija M. Balašaitienė

Š. m. balandžio 2.1 dienos po
pietę j Clevelando Dievo Moti
nos parapijos kavinę susirinko 
didokas būrys knygos mylėtojų 
sutikti Edmundo Čapo knygą 
"Namie: JAV ir Lietuvoje". JAV 
kariuomenės pulkininkas leite
nantas, gimęs ir augęs bei išsi
mokslinęs Amerikoje, labai stip
riai jaučia savo lietuviškas šak
nis, gerbia savo kilmę ir savo 
gyvenimo filosofiją įgyvendina 
knygoje, kurioje išryškėja jo lo
jalumas, meilė ir įsipareigojimas 
dviem tėvynėm - Lietuvai ir JAV. 
Jo vaikystė ir ankstyvoji jaunys
tė praėjo grynai lietuviškoje ap
linkoje. Jis lankė Vysk. Valan
čiaus lituanistinę mokyklą, dai
navo "Aukuro" chore, buvo skau
tas, dalyvavo "Grandinėlės" tau
tinių šokių grupėje ir šoko tau
tinius šokius Čiurlionio Ansamb
lyje, o studijų metu buvo akty
vus Lietuvių Studentų Sąjungos 
narys.

Toje knygoje yra autoriui cha
rakteringas objektyvumas, abi
tėvynes analizuojant filosofijos 
magistro akimis ir labai realistiš
kai nurodant tai, ko viena šalis 
gali pasimokyti iš kitos. Atviras 
ir net negailestingai kritiškas, jis 
mato ir Lietuvos, ir JAV ydas, 
abi pažinęs iš arti, keliavęs po 
Lietuvą dviračiu "su barzda ir be 
darbo", o vėliau joje dirbęs kaip 
JAV kariuomenės ryšininkas. Jam 
brangiausias Lietuvos miestas yra 
Šiauliai, kuriame yra jo šeimos 
istorijos šaknys ir kuriame jis 
susipažino su savo žmona Olga, 
"Aušros" muziejaus darbuotoja.

Popietės programą atidarė pa
rapijos klebonas, kun. Gedimi-

Lietuvoje leidžiamo "Valstiečių laikraščio" vyr. redakto
rius Jonas Švoba (dešinėje) Chicagos lietuvių tarpe, be
sikalbantis su dr. Leonidu Ragu. Ed. Šulaičio nuotr.

Popiežius domėjosi Lietuvos 
gyvenimu

Gegužės 5 d. Vatikane priėmęs 
Lietuvos užsienio reikalų minis
trą Algirdą Saudargą, Popiežius 
Jonas Paulius II domėjosi Lietu
vos gyvenimu. "Šventasis Tėvas 
yra labai palankus Lietuvai, todėl 
Jo Šventenybei buvo įdomu su
žinoti apie pastarojo meto Lie
tuvos įvykius", - Eltos korespon
dentui sakė URM vadovas, au
diencija pas Popiežių Joną Paulių 
II pradėjęs trijų dienų vizitą Va
tikane ir Italijoje.

Ministro A. Saudargo žodžiais, 
susitikimas su popiežiumi buvęs 
"labai žmogiškas".

Tarpvalstybiniai Vatikano ir 
Lietuvos santykiai bei Lietuvos 
ryšiai su kaimyninėmis šalimis, 
taip pat Lietuvos siekis tapti 
NATO ir Europos Sąjungos nare 
buvo apsvarstyti tuomet, kai Lie
tuvos užsienio reikalų ministrą 
A. Saudargą priėmė Vatikano sek
retorius ryšiams su valstybėmis 
arkivyskupas Jean-Louis Tauran.

Gegužės 5 d. A. Saudargas 
pradėjo ir vizitą Italijoje. Tą pačią 
dieną surengtas susitikimas su 
Italijos Senato pirmininku Nico- 

nas Kijauskas, pristatydamas 
Henriką Stasą kaip egzotiškų 
kraštų keliautoją ir knygų auto
rių, kuriam buvo pavesta klau
sytojus supažindinti su knyga. 
Gerai išmąstytoje kalboje prele-

Knygos "Namie: Lietuvoje ir JAV" autorius Edmundas
Čapas su žmona Olga. V. Bacevičiaus nuotr.

gentas apžvelgė knygos turinį ir 
originaliai analizavo jos mintis, 
padarydamas pozityvias išvadas. 
Po to kun. Kijauskas papasakojo 
autoriaus biografiją, išvardino jo 
mokslo laipsnius ir laimėjimus. 
Dideliam publikos nustebimui, 
apsirengęs kariška, ordinais pa
puošta uniforma, į salę dviračiu 
įvažiavo Edmundas Čapas. Pub
lika jį pasitiko linksmais ploji
mais. Knygos autorius, pasis
veikinęs ir padėkojęs susirinku
siems, prigesinus šviesas, ekrane 
rodė skaidres iš vaizdų Lietuvo
je, komentuodamas asmenis, 
įvykius ar pastatus. Pirmoje 

la Mancino, prieš tai viešėjusio 
Lietuvoje. Pavakare ministras 
skaitė paskaitą Italijos Tarptau
tinių organizacijų Bendruo
menės rūmuose.

Gegužės 6 d. Lietuvos URM 
vadovas susitiko su užsienio 
reikalų ministru Lamberto Dini, 
o gegužės 7 jį priėmė Italijos 
Prezidentas Oscar Luigi Scalfaro, 
gegužės pabaigoje atvyksiantis į 
Lietuvą.

Užsienio reikalų ministras El
tai teigė, kad pagridinis jo vizito 
Romoje tikslas - pristatyti Lietu
vos poziciją artėjant Europos 
Sąjungos ir NATO viršūnių susi
tikimams, kuriuose bus spren
džiama dėl tolesnio šių orga
nizacijų plėtimosi. ELTA

Vilniaus "Stikliai" atitinka 5 žvaigždučių 
viešbutį

(atkelta iš 4 psl.)
lous. "Stiklių" viešbutis Vilniaus 
senamiestyje Gaono gatvėje res
tauruotame pastate įsikūrė prieš 
metus. įrengus baseiną, pastatas 
išnaudojamas visu 100 procentų.

skaidrėje jis su pasididžiavimu 
parodė savo seneli, Nepriklauso
mos Lietuvos kariuomenės ma-
jorą A. Čapkevičių, ir jo draugą 
pulk. Itn. Butkevičių. Skaidrių 
tarpe, šalia Kryžių kalno ir įvai
rių pastatų bei panoramų, taip 
pat matėme 1994 metų liepos 
gale vykusių karinių pratybų gru

pę su 75 lietuviais ir 11 ameri
kiečių karių, jų tarpe ir pačiu 
autoriumi. Kai pasirodė pastatas 
su iškaba "Spauda", Edmundas 
Čapas sentimentaliai pareiškė sa
vo padėką a. a. "Dirvos" redakto
riui Anicetui Bundoniui, kuris 
"Dirvoje" spausdino jo straipsnių 
seriją apie kelionę dviračiu po 
Lietuvą. To išdavoje gimusi jo 
knyga. Toliau autorius su ap
gailestavimu pareiškė, kad už
sienio lietuvių spaudoje nėra tik
ros spaudos laisvės kaip Lietuvo
je ir labai kritiškai išsireiškė apie 
spaudoje vykstantį sauvaliavimą 
ir sąmoningą kai kurių autorių 

Ekscentriškasis
i

Kolumbijos 
lietuvis

Ekscentriškumu garsėjantis 
buvęs Bogotos meras Antanas 
Mockus už interviu pagrindi
niam šalies žurnalui paprašė 
5500 JAV dolerių.

A. Mockus šį mėnesį atsisakė 
mero posto, kad galėtų pradėti 
nepriklausomo kandidato į Ko
lumbijos prezidentus rinkimų 
kampaniją. Neseniai jis paskel
bė, kad lėšų surinks, reikalau
damas didelių honorarų už bet 
kokį savo interviu.

Keli informaciniai leidiniai 
išjuokė tokius reikalavimus ir 
pareiškė, kad jie už komentarus 
nė peso nemokės žmogui, save 
vadinančiam "neoanarchistu".

Tačiau didžiausias šalies
savaitinis žurnalas "Semana" 
paėmė iš A. Mockaus interviu, 
kuris buvo išspausdintas 
balandžio 14 d. Jame kandidatas 
išdidžiai paskelbė, kad įkainavo 
savo interviu 5500 JAV dolerių. 
Suma buvo apskaičiuota pagal 
žurnalo reklamos įkainius.

Kartu buvo išspausdinta ir 
nuotrauka, kurioje A. Mockus 
viena ranka rodo iškeltą nykštį, 
o kitoje laiko storą banknotų 
pluoštą.

A. Mockus iki savo išrinkimo 
Bogotos meru 1994-aisiais buvo 
politinis autsaideris. Kai kurie 
intelektualai jį lygina su Peru 
prezidentu Alberto Fujimori.

Lietuvis Antanas Mockus gar
sėja ekscentriškais poelgiais. Dar 
kai dėstė universitete, protestuo
damas prieš studentų nepaklus
numą, jis prieš auditoriją nusi
movė kelnes ir parodė pliką 
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Jame yra 29 kambariai, restora
nas, vyno rūsys, aludė ir par
duotuvė.

Žymių žmonių įrašai viešbučio 
svečių knygoje patvirtina aukštą 
aptarnavimo lygį "Stikliuose".LR 

bei straipsnių boikotavimą ar 
autorių originalių tekstų sauva- 
lišką "taisymą".

Su pasididžiavimu Edmundas 
Čapas iškėlė faktą, kad jo anglų 
kalba rašytus tekstus į lietuvių 
kalbą išvertė jo žmona Olga, ir 
pabrėžė, kad toji knyga esanti 
judviejų bendro darbo vaisius. 
Deja, negalėjau tekste nepastebė
ti nereikalingų svetimžodžių, 
kaip "ferma", "skverai", kaimo 
stogai dengti "šiferiu". Kas tai? ■ 
Gal čerpės ar net gontai? Vietoj 
kaminų būtų lietuviškiau varto
ti "dūmtraukius", o paminklų 
biustai nestovi ant "postamen
to", bet ant pjedestalo, viešbučiai 
turi "holus", o vienas pedagogas 
"dėstytojauja". Randu ir "bosą", 
ir "servisą"...

Po autoriaus kalbos prabilo 
Olga Čapienė. Ji padėkojo Cleve
lando lietuviams už draugystę, 
talką ir moralinę paramą ir iš
vardino daug pavardžių, padėko
jo už jos vyro knygos pagerbimą 
ir trumpai nupasakojo savo lai
kiną darbą "Dirvoje", kai ligos ! 
pakirstam redaktoriui a, a. Ani
cetui Bundoniui sugrįžus į Lie
tuvą ir laikinai neturint jam pa
kaitalo, ji su keliomis talkininkė
mis tęsė "Dirvos" leidimą.

Pasibaigus ilgokai programai, 
autorių apsupo knygos pirkėjai, 
o kavinės šone paruoštos vaišės 
su kava, vynu ir lietuvišku like
riu popietę užbaigė jaukiai ir 
nuotaikingai.

Skaitytojai su dideliu dėmesiu 
seka "Darbininke" Edmundo Ča
po straipsnius, nes tiek jo leng
vas stilius, tiek tipingai skautiš
kas pastabumas verčia ir nusišyp
soti, pritariančiai linktelėti gal
va, ir susimąstyti. Tai Amerikos 
lietuvio gyvenimas tarp dviejų 
tėvynių ir to gyvenimo vykusi ir 
psichologiniai įtikinanti analizė.

AR KAS KLAUSO MOKSLININKŲ 
BALSO?

(atkelta iš 1 psl.) 
radikalūs ministerijų "pertvarky
mai", visiškai nesilaikant anks
tesnių nutarimų ar sutarimų. 
Kalbėjusieji šitai apibūdino kaip 
chotišką būvį ir siūlė laikytis tam 
tikrų sisteminio mąstymo prin
cipų. Tačiau visiems aišku, jog 
mūsų gyvenime svarbu ne prin
cipai, o interesai ir priemonės 
tiems interesams patenkinti. Kas 
dažnai prašalaičiui, tam "žmogui 
iš gatvės", atrado chaosas ar 
ekonominis absurdas (pavyz
džiui, nuolatinis mokesčių įsta
tymų kaitaliojimas ir sykiu 
didžiulės įstatymų "skylės", lei
džiančios nebijoti bausmės 
tiems, kurie iš bankų išvogė mili
jonus ar sau į kišenę susižėrė 
valstybės garantuotus kreditus), 
žinovui yra labai logiškas tam 
tikrų grupių veiklos rezultatas. 
Kada ekonominis ir politinis gy
venimas nusakomas "procesų", 
"krizinių reiškinių" ir kitokiomis 
sąvokomis, jis depersonalizuoja- 
mas: išnyksta konkretūs kon
krečių žmonių interesai, kurių 
derinys ir virsta tokiu procesu 
kaip, pavyzdžiui, "bankų krizė". 
Forume girdėtos kalbos rodo, kad 
mūsų mokslininkai kol kas ne
žino (ar apsimeta nežiną), kaip 
konceptualiai "įlįsti" į interesų 
sferą. Stebimasi, kodėl ignoruo
jami lyg ir akivaizdūs vadybos 
principai, institucijų veiklos de
rinimo būdai ir panašiai, nori
ma apšviesti politikus ir val
dininkus, tikintis, kad jie susi
pras. Tačiau nepagalvojama, jog 
tie politikai ir valdininkai jau 
seniai susiprato ir visais įmano
mais būdais stengiasi laiduoti sau 
per kuo trumpesnį laiką kuo "eu- 
ropietiškesnį" gyvenimą. Šitaip 
žvelgiant aiškėja, jog "landos", 
"skylės" ir kiti ekonominiu po
žiūriu nepaprastai nuostolingi 
dalykai yra kai kam labai nau
dingi. Ir naudingi visų partijų 
atstovams, pretenduojantiems 
būti aukšto lygio valdininkais.

Mokslininkai sako, jog visi po
litikai ir Valstybės valdovai nori

Doktoratas 
už Čiurlionį

(atkelta iš 4 psl.)
Amerikoje, buvo suteiktas toks 
laipsnis. Jos solidžiai išleistoje 
125 puslapių disertacinėje kny
goje yra sudėta daug Čiurlionio 
muzikos pavyzdžių, figūrų, aiš
kinimų. įdėtas ir Baltijos kraštų 
žemėlapis, deja, ne visai tikslus. 
Apskritai jos darbas yra labai 
įdomus. Savo aiškinimuose ji 
stengiasi parodyti kompozicijų 
vertę ir grožį. Skaitydamas nuo
lat junti, kad ji su didele meile 
purena šio genialaus žmogaus 
muzikinės kūrybos dirvą.

Praeityje ji yra atlikusi daugy
bę rečitalių ir koncertavusi su iš
kiliais dainininkais ir smuikinin
kais. Be abejo, turėjusi įvairių 
mokyklų mokytojus, ji pati yra 
įsigijusi rimtų profesinių įspū
džių, išsivysčiusių į muzikos lo
giką, susikaupimą scenoje ir kitų 
atlikėjų skambinimo vertinimą. 
Ir dabar, besiklausant jos mu
zikavimo, pajunti asmenybės 
bruožų raidą bei nuoširdų ben
dravimo būdą. O tai ir padeda 
atskleisti atliekamo veikalo dva
sią ir išryškina jos, kaip meni
ninkės, individualybę: garsų kul
tūrą ir grožio suvokimą.

Naujoji muzikos daktarė Co- 
valesky-Kavaliauskaitė vėl ruošia
si rečitaliui. Jis įvyks šeštadienį, 
gegužės 31 d., 7:00 vai. vakare, 
Baptistų bažnyčioje, Morristovvn, 
Newjersey. Per BALF'ą visas pel
nas bus skiriamas Lietuvos naš
laičių labdarai. Taigi tikslas yra 
tikrai kilnus ir jis mus turi paska
tinti šiame koncerte dalyvauti. 
Programą sudarys Franzo Liszto 
ir Fredericko Chopino kūryba.

Sveikiname daktarę Kavaliaus
kaitę!

matyti klestinčią Lietuvą, tačiau Į 
nežino, kaip šito pasiekti. Moks- ' 
lininkai dar kartą apsiriks, net Į 
sugalvoję gerą būdą, kaip po tam ; 
tikro ilgoko laiko padaryti Lietu
vą klestinčia valstybe. Jie nesu
pras, kodėl taip gerai sugalvota 
nauja reforma "nevyksta". O ; 
todėl, kad didelis sluoksnis įta- | 
kingų žmonių, visiškai sutikda
mi su reformos principais ir net 
aiškindami juos iš teleekranų, 
kasdieninėje veikloje stengsis ne 
valstybę daryti klestinčią, o pasi
naudoti valstybe, kad kuo grei
čiau patys suklestėtų. Tik žvilg
telėkime įdėmiau į tylų bruzdesį 
apie "Telekomą", - tikrieji re
formų "mechanizmai" kaip ant 
delno.

Mokslininkai sako, jog ateities 
vizijos nesukursime, nesuvokda
mi, kur dabar esame, neapmąsty- 
dami dabar vykstančių procesų. 
Šitai tiesa. Tačiau būtina ir ap
mąstyti Nepriklausomybės metų 
raidą, kitaip tariant, pabandyti 
suvokti, kokios sistemos kūdi
kiai mes esame.

Nepriklausomybės sąvoka, lais
vės išgyvenimas nuslepia ir už
tušuoja daugelį vykusių ekono
minių ir politinių procesų, nulė
musių dabartinį būvį. Mano gal
va, daug kas paaiškėtų, pa
bandžius atsakyti į klausimą, 
kaip buvusi sistema (nomen
klatūra, ryšiai, institucijos) su
gebėjo perimti į savo rankas Lie
tuvos ekonomiką ir kaip savo 
reikmėms pritaikė politinę struk
tūrą (iš amorfinio Sąjūdžio "nu
sikalė" savo politines partijas)? 
Tada galėtume įsivaizduoti, kur 
mes iš tikrųjų neišvengiamai ei
name, tada gal net ateities vizi
jos įgautų tikroviškų bruožų ir 
dėl jų būtų galima tartis visoms 
politinėms jėgoms.

TIK DARBININKE
Jūs galite rasti naujausių 
žinių iš Lietuvos ir viso 

pasaulio.

IŠ VISUR
- Dr. Antanas Razina mili- 

i joninio Lietuvių Fondo suma- 
i nytojas ir uolus jo globėjas, taip

pat besireiškiąs ateitininkų, Lie- 
I tuvių Fronto Bičiulių, Lietuvių 
Į Bendruomenės ir kitose organi- 
; zacijose, birželio 20 d. Chicago- 
; je švęs amžiaus 75 metų sukaktį.

- Kun. prof. dr. Antanas 
Liuima, SJ, ilgametis Lietuvių

! Katalikų Mokslo Akademijos pre- 
i zidentas ir Šv. Grigaliaus univer- 
i siteto Romoje profesorius, bir- 
! želio 13 d. švęs kunigystės 55 

metų jubiliejų.
- Saulius Kuprys, advoka- 

j tas, visuomenininkas, pasireiškęs 
i Amerikos Lietuvių Romos Kata- 
1 likų Federacijoje, Lietuvių Fonde,

ALTe, Lietuvių Katalikų Susivie
nijime bei lietuviškoje ir ame
rikiečių spaudoje, birželio 15 d. 
Chicagoje švęs amžiaus 45 metų 

į sukaktį.
- Lietuvių Fondo 34-tame 

metiniame suvažiavime, 
įvykusiame balandžio 5 d. Pa
saulio Lietuvių Centre, Lemont, 
IL, pranešta, kad šiuo metu LF 
yra 6,899 nariai ir 58,677,787 
kapitalas. Per 34 metus iš gauto
pelno LF lietuvybės išlaikymui 
išdalino 54,511,015.

- Stasys Šimoliūnas, Lietu
vos savanoris kūrėjas ir Klaipėdos 
krašto vaduotojas, gegužės 1 d. 
švęs 95-ąjį gimtadienį.

- Kanados Lietuvių Fondo 
metinis narių susirinkimas 
įvyks gegužės 10 d. Toronto Lie
tuvių Namuose, DLK Gedimino 
menėje.

- Dr. Zigmas Zinkevičius, 
Lietuvos švietimo ir mokslo mi
nistras, dalyvaus 41-joje Lietu
viškų studijų ir poilsio savaitėje 
Dainavoje, Michigano valstijo
je. Tokias savaites kasmet rengia 
Lietuvių fronto bičiuliai. Šiemet 
ji bus birželio 8-15 d. Ministras 
dr. Zinkevičius, prieš vykdamas 
į Dainavą, porą dienų praleis 
Chicagoje, kur turės progą susi
tikti ir su lietuviška visuomene.

- Kun. Pranas Gavėnas, sa
lezietis, daugelį metų talkinęs lie
tuvių sielovadoje Sao Paulo lie
tuviams, vyresnybės patvarkymu 
iš Brazilijos perkeltas į Lietuvą, 
kur dirba Marijos Krikščionių 
Pagalbos parapijoje, Alytuje, ir 
redaguoja žurnalą "Saleziečių 
žinios". Brazilijoje jis redagavo 
savaitraštį "Mūsų Lietuva".

- Lietuvių skautų ir skau
čių Kanados rajono stovyk
la įvyks rupjūčio 3-17 dienomis 
"Romuvos" stovyklavietėje. Šia 
proga bus paminėta ir stovykla
vietės 35-erių metų veiklos su
kaktis.

- Lietuvių Kunigų Vieny
bės vadovybė, kurios pirminin
kas yra kun. Albertas Kontautas, 
šių metų rekolekcijas lietuviams 
kunigams rengia birželio 9-13 
dienomis Nekalto Prasidėjimo 
vienuolyne, Putnam, CT. Rekole
kcijoms vadovaus Mons. Jonas 
Kauneckas, Telšių Kunigų Semi
narijos dvasios tėvas. Bolševi
kinės okupacijos metu jis buvo 
kovotojas už Lietuvos išlaisvi
nimą kaip Žmogaus Teisių Gyni
mo Komiteto narys. Rekolekci
jose taip pat kalbės Telšių vysku
pas ordinaras Antanas Vaičius.

- Prof. dr. Birutė Cipli jaus- 
kaitė savo motinos atminimui 
yra įsteigusi Elenos Ciplijaus- 
kienės stipendijų fondą.



Pagalbos
Sopama širdimi ir didžiu su

sirūpinimu skaitau kažkadaise 
mano auditorijoje sėdėjusio, bu
vusio Kauno tarpdiecezinės ku
nigų seminarijos klieriko, dabar 
jau Domeikavos klebono kun. 
Roberto Skrinsko laišką: "Lietu
vių tautos kančioms įamžinti 
statome paminklinę bažnyčią. 
Deja, iki šiolei nė viena Lietuvos 
bendrovė, nė vienas užsienio lie
tuvis mūsų neparėmė... Mūsų 
bažnyčios finansinė padėtis itin 
sunki, todėl prašau, jei neužpyk- 
site, pagal išgales mums padėti. 
O mes už Jus melsimės".

Nejaugi Lietuva neturi geros 
valios ir dar neprakiurusios ki
šenės žmonių? Ypač tie, kurie 
po visą pasaulį pasklidusieji do- 
meikaviškiai! Nejaugi neišgirs šio 
darbštaus, kūrybingo ir drąsaus 
kunigo skausmingo balso!.. Juk 
išties ilgus metus Domeikavos 
tikintieji, kaip rašo "Laikinoji 
sostinė", nepriklausomas Kauno 
dienraštis (1997.1.30, nr. 20), 
neturėjo savo bažnyčios, tad "po 
Nepriklausomybės atkūrimo bu
vo nuspręsta pradėti ją statyti. 
Pagal architektų K. Pempės ir R. 
Muloko projektą statyba prasidė
jo 1993.VI. 14, - kaip tik tą dieną 
buvo pašventintas Domeikavos 
bažnyčios kertinis akmuo". Anot 
šios parapijos klebono R. Skrins
ko, tai būtų pirmoji Lietuvoje 
Kankinių šventovė. Tokiu pat

šauksmas
vardu tėra Kanadoje, Anapilyje, 
lietuviškos parapijos šventovė. 
Tačiau šiai didelei, - daugiau kaip 
tūkstančio kvadratinių metrų 
ploto, - šventovės statybai pa
baigti pristigo pinigų. O kas 
pavojingiausia - skolingam kle
bonui gresia teismas. Kai Lietu
voje trūksta tūkstančio kunigų, 
kai jų dažnai kur stokoja ir už
sienio bendruomenės. Nejaugi 
Lietuvoje ir užsienyje gyveną lie
tuviai dėl pinigų stokos leis gerų 
užmojų parodžiusiam išsaugoti 
negimusią gyvybę, išleidusiam 
šiuo tikslu knygą ir kupiną kitų 
gerų sumanymų kunigą, tiek dar
bo, laiko ir nemigo naktų pralei
dusiam prie statybų, sėstis į ka
lėjimą?!

Todėl, nepaisant dažnų pagal
bos balsų, įvairių skundų iš visų i 
pusių, dar kartą su didžiu ir nuo
širdžiu prašymu kreipiamės į vi
sus geros valios, jautriaširdžius 
lietuvius, kurie tiki savo krašto 
Bažnyčios, viso krašto šviesia 
ateitimi, išgirsti Lapių ir Domei
kavos parapijos klebono Rober
to Skrinsko ir visų šio krašto ti
kinčiųjų prašymą pasiųsti jiems 
pagalbos tokiu adresu: "Litim- 
peks" bankas A/S 701315 (litais). 
Kodas 260101780 Kauno filialas 
(valiuta) 707070860. Gavėjas - 
Domeikavos bažnyčia.

Kun. K. J. Ambrasas,
Montrealis, Que.

16 amžiaus Šv. Onos gotikinė bažnyčia Vilniuje žavi savo 
grakštumu ir lengvumu. V. Kapočiaus nuotr.

Kur gyventi nemiela?
Amerikiečių požiūriu Maskva

ne pats blogiausias miestas pa
saulyje, nors jame gyventi ir dirb
ti labai sunku.Tokią išvadą pa
darė viena JAV firma, sudariusi

sąrašą miestų ir valstybių, kur 
amerikiečiai verslininkai patiria 
sunkumų.

Šis reitingas buvo nustatomas 
( nukelta į 7 psl.)

1997 SKRYDŽIAI j VILNIŲ

iki gegužės 31 birž. 1 - rugsėjo 30
Iš N.Y. (JFK) $631. $750.
Iš Detroito $663. $778.
Iš Chicagos $663. $778.
Iš L.A. ir San Francisco $813. $916.
Iš Tampa, Orlando $740. $800.*
*$800. birž. 10-23; $860. birž. 24 - rugp. 31.

Plius mokesčiai. Papiginti skrydžiai iš visų 
JAV miestų. Vietų skaičius ribotas.

Vytis Travel 
40-24 235 St. 
Douglaston, NY 11363 
Tel.: 718-423-6161 
1-800-77-VYTIS

Internet http://www.travelfile.com/get/vtours.html

- J

VVASHINGTONAS UŽTIKRINA
VIDURIO-RYTŲ EUROPĄ

Skaitytojai rašo
JAV LB Vakarų Apygardos Jums 

atsiųstame pranešime apie kan
didatus į JAV LB Tarybą yra pra
leista duomenys, kad esu buvusi 
JAV LB XII-sios Tarybos Prezi
diumo Pirmininkė.

Be to, buvau: JAV LB Vakarų 
Apygardos Vice-pirmininkė; JAV

LB Vakarų Apygardos Pirmi
ninkė; JAV LB Tarybos narė (ilga
metė); JAV LB Tarybos Prezidiu
mo Vykdomoji Vice-pirm. (Pirm, 
pavaduotoja); JAV LB Vakarų 
Apyg. Vice-pirm.; JAV LB atstovė 
PLB Seimuose (Toronte ir Chi- 
cagoje).

Angelė Nelsienė

NATO išplėtimas nebus užtęs
tas - jo eiga nepriklauso nuo 
JAV-Rusijos chartijos pasirašy
mo. Tai balandžio 30 d. Was- 
hingtone įvykusioje konferenci
joje užtikrino prezidento Clinto- 
no ypatingasis padėjėjas ir JAV 
Valstybinio Saugumo Tarybos 
vyr. direktorius Daniel Fried.

Kalbėtojas išvardino penkis 
"NE": JAV nevilkins NATO iš
plėtimo; Rusija neturės teisės

PASINAUDOKITE PAPIGINTOMIS
KAINOMIS

pavasari ir vasarą, skrisdami į 
Vilnią 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

VILTIS LITHUANIAN RELIEF PARCEL SERVICE, Ine.
368 West BroQdway, Boston, MA 02127 

TEL . (617) 269-4455

vetuoti jokio nario, jokia šalis 
nebus nustumta į "antraeilių 
piliečių" grupę; NATO nebus pa
valdi jokiai kitai organizacijai; 
jokia Europos demokratija ne
bus palikta už NATO durų.

Konferenciją suruošė Vidurio- 
Rytų Europos Koalicija (Central 
and East European Coalition), 
apjungianti 19 JAV veikiančių 
organizacijų, kurios atstovauja 
22 milijonams iš tos Europos 
dalies kilusių amerikiečių. Koali
cijai priklauso ir JAV Lietuvių 
Bendruomenė, Amerikos Lietu
vių Taryba, JAV Baltų Fondas 
bei Jungtinis Amerikos Baltų 
Komitetas.

Pagrindinę kalbą pasakęs JAV 
Kongreso atstovas Frank Pallone 
pabrėžė, kad jo kolegas dar reikia 
apšviesti apie Vidurio-Rytų eu
ropiečių poreikius. Tuo būdu iš 
ten kilusieji amerikiečiai gali 
paveikti Kongresą ir padėti iš
plėsti NATO.

JAV administracijos politiką 
kritikavo JAV Senato užsienio 
veiklos pakomitečio pirmininko 
senatorius Mitch McConnell. 
Anot jo, Washingtono finansinė 
parama iš buvusios imperijos 
iškilusioms valstybėms yra labai 
kukli, nes per daug lėšų nukrei
piama į Rusiją. Jis perspėjo, kad 
Rusijos ankstesnysis atviras kari
nis militarizmas tapo pakeistas

(nukelta i 7 psl.)

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

Garantuotas, greitas ir saugus 
siuntinių pristatymas 

nuo DURŲ iki DURŲ 
Siuntiniai pasieks gavėją per 6 savaites, 

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

MAY 1997 SCHEDUE

MAY 22 THUR NEVVARK, NJ 11 - 12 PM

MAY 23 FRI PHILADELPHIA, PA 11 - 12 PM

MAY 24 SAT BROOKLYN, NY 12 - 1 PM

MAY 27 TUES NEW BRITAIN, CT 11 - 12NOON

MAY 27 TUES NEW HAVEN, CT 2 - 3 PM

MAY 27 TUES WATERBURY, CT 4-5PM

MAY 29 THUR KEARNY, NJ 11 - 12NOON

MAY29 THUR PATERSON, NJ 1 - 2 PM

ECONOMY A1RFARESTO VILNIUS

New York-Vilnius-New York $690 r.t.

One way to Vilnius $465

TIESIOGINIAI SIUNTINIAI 
IŠ BOSTONO Į LIETUVĄ

BIRŽELIO MĖNESI siuntinius paimsime šiose vietovėse:

1 Sacy B
Wm. Anastasi, B. S.

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

VVoodhaven, N. Y. 11421 
WE DELIVER 

Tel.: 296 - 4130 J

FREGATA TRAVEL
250 West 57th Street, 1211 

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

NORWOOD, MA JUNE 17 6:00 - 4:00 PM
CAPE CODE, MA JUNE 18 3:00 - 5:00 PM
BROCKTON, MA JUNE 19 4:00 - 6:00 PM
LOWELL, MA JUNE 20 12:00 - 1:00 PM
LAVVRENCE, MA JUNE 20 2:00 - 3:00 PM
NASHUA, NH JUNE 20 4:00 - 5:00 PM
VVATERBURY, CT JUNE 21 9:30 - 11:00 AM
VVORCESTER, MA JUNE 21 11:00 - 2:00 PM
HARTFORD, CT JUNE 21 12:00 - 2:00 PM
GARDNER, MA JUNE 23 4:00 - 6:00 PM
KENNEBUNKPORT, ME JUNE 24 11:00 - 12:00 PM
PUTNAM, CT JUNE 25 1:00 - 2:30 PM
PROVIDENCE, RI JUNE 25 4:00 - 6:00 PM
ALBANY, NY JUNE 26 6:30 - 7:30 PM
BINGHAMTON, NY JUNE 27 9:00 - 11:00 AM
SCRANTON, PA JUNE 27 12:00 - 1:00 PM

MES SIŪLOME
PIGIAUSIAS KELIONES Į VILNIŲ 

IŠ BET KOKIOS VIETOVĖS 
AMERIKOJE AR KANADOJE

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

(617) 269 - 4455

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

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

http://www.travelfile.com/get/vtours.html


46 metai New Yorko Lietuvių Gydytojų 
Draugijai

New York Liet. Gydytojų draugijos valdyba (iš kairės): Paulius Švitra, Ramunė Pliu- 
rienė, J. Tomas Dičpinigaitis, Konstancija Šimaitienė - Paprockaitė, Regina Čiurlienė ir 
Saulius Skeivys. j. Kriaučiūno nuotr.

Jonas Kriaučiūnas

Imigrantai lietuviai gydytojai 
New Yorke 1951 m. gruodžio 6 
d. įkūrė New Yorko Lietuvių 
Gydytojų Draugiją, gyvuojančią 
jau 46 metus. Dauguma draugi
jos kūrėjų ir jos narių jau am
žinybėje, bet bent pora tų kūrėjų: 
dr. Juozas Dičpinigaitis ir dr. Jo
lita Trojanas (Trojanienė) yra ir

Daytona Beach dailininkui 80
Vienas iš daugelio šviesių as

menybių šiam Floridos telkiny 
yra Juozas Sodaitis. Nuo pat jau
nystės jis veržėsi atlikti tai, ką 
jautė esant reikalingu asmens, 
visuomenės ir tautos gerovei. 
Gimęs Kudirkos Naumiestyje ir 
baigęs Marijampolės Rygiškių 
Jono gimnaziją, Sodaitis išsiskyrė 
gabumais sporte ir rašyboje. 
Sporto viršūnę pasiekė 1938 m. 
pirmojoj Lietuvos olimpiadoj, 
kur gavo sidabro medalį. Ilgai
niui jo pilną dėmesį atkreipė 
spaudos darbas. Bendradarbiavo 
keliuose laikraščiuose, redagavo 
vietinio pobūdžio leidinius, rašė 
noveles. Jau karo metu organiza
vo ir administravo Marijampolės 
miesto teatrą.

J. Sodaitis buvo aktyvus skau
tas Lietuvoj, o vėliau ir Vokieti
joj. Pasitraukusių iš tėvynės sto
vyklose jis vėl ėmėsi spaudos 
darbo. Pradžioj įsteigė ir redaga
vo gana plačios apimties laikraštį 
"Apžvalgą", o 1946-49 m. su Al
binu Valentinu ir Pulgiu And- 
riušiu leido ir redagavo jumoris
tinį laikraštį "Dievo Paukštelis". 
Kultūriniam gyvenimui stovyk
lose vystantis, Sodaitis įsteigė 
knygų leidyklą "Gabija", kurioje 
buvo išleista apie 60 tūkstančių 
įvairių leidinių. Persikėlus į JAV,

VVASHINGTONAS UŽTIKRINA 
VIDURIO-RYTŲ EUROPĄ

(atkelta iš 6 psl.)
subtilesne ir galimai dar pavo
jingesne strategija, siekiant do
minuoti buvusios sovietuos ūki
nius išteklius ir politiką. Rusijos 
siekis esąs užvaldyti milžiniškas 
naftos atsargas Kaspijos jūros sri
tyje - tenai ir Kaukaze JAV ir 
Rusija riedančios į susidūrimą.

Diskusijų dalyviai sutarė, kad 
JAV turi nepasiduoti Rusijos 
spaudimui ir kad plečiant NATO 
Europoje negalima nubrėžti nau
jų, valstybes padalijančių, sienų

Kur gyventi nemiela?
(atkelta iš 6 psl.)
atsižvelgiant į tokius veiksnius 
kaip politikos stabilumas, nu
sikaltimai ir terorizmas, valdžios 
korumpuotumas, ekonominė ri
zika. Štai tie nugalėtojai: Bogota 
(Kolumbija), Kali (Kolumbija), 
Karakasas (Venesuela), Karačis 
(Pakistanas), Lima (Peru), Ma
nila (Filipinai), Maskva (Rusija) 
ir kt.

dabar draugijos veiklūs nariai. 
Pastaraisiais metais draugijoje 
yra 25-30 narių.

Š. m. balandžio 27 d. Kultūros 
Židinyje, Booklyne (New Yorke), 
vyko draugijos metinis susirinki
mas. Susirinkimas pradėtas pa
maldomis lietuvių pranciškonų 
koplyčioje (prie Kultūros Židi
nio). Šv. Mišias atnašavo tėvas 
kun. Pranciškus Giedgaudas,

OFM. Pamoksle jis teigė, kad gy
dytojai jau savo darbu daro mei
lės darbus kitiems žmonėms ir 
tai gali įskaityti į Dievo garbini
mą. Jis priminė ir amžinybėn 
pašauktus gydytojus, pakvies
damas susirinkusius už juos pa
simelsti, nes kai kuriems iš jų gal 
dar mūsų maldos reikalingos.

Tuoj po pamaldų susirinkimo 
dalyviai susirinko į mažąją Ži-

"Gabija" buvo atgaivinta Brook- 
lyne, kur išleista apie 45 tūks- j 
tančiai grožinės literatūros kny
gų-

Leidyklos neužteko pragyveni- į 
mui, todėl Juozas ėjo inžinerijos 
mokslus ir ilgą laiką dirbo New i 
Yorko miesto susisiekimo prie
monių sistemoje asist. architek- i 
to pareigose. Planavimo bei gra
finės informacijos uždaviniai So- 
daitį patraukė į dailės sritį. Jo 
labai skirtingi lietuviškos simbo
likos ir tautinės mitologijos pa
veikslai amerikiečių visuomenėj 
sukėlė nemažai dėmesio. Daly
vaudamas grupinėse ir asmeni
nėse parodose, laimėjo premijas 
ir stipendijas Brooklyn Museum 
Art School bei New York Art 
Students League. Ne kartą So- 
daičio paveikslai savo ryškiom 
spalvom ir patraukliom temom ! 
puošė Brooklyno Kultūros Židi
nio bei kitų išeivijos miestų pa
rodų sales.

Dabar Juozas ir Aldona So- 
daičiai - Ormond Beach pensi
ninkai. Juozui 80 metų, bet jis 
nuo darbų neatsitraukia. Praeity 
dainavęs "Aitvarų" kvartete, da
bar dainuoja "Sietyno" chore, ta
po paveikslus ir rengia parodas - 
saviems ir svetimiems. Balandžio 
13 Daytona Beach lietuviams 

ar "pilkųjų zonų". Lietuviams 
gerai žinomas "Laisvosios Euro
pos" radijo direktoriaus pavaduo
tojas Paul Goble priminė, kad 
NATO pati viena neišspręs Euro
pos saugumo problemų, kai ku
rios šalys turės pačios prie to j 
prisidėti.

Prezidentas Clinton eina gera 
linkme, pareiškė lietuvių kilmės 
senatorius Richard Durbin. Jis 
pagyrė JAV prezidentą už Vidu
rio-Rytų Europai palankių sluo
ksnių Amerikoje apjungimą. Se
natorius taip pat pasidalino įs
pūdžiais iš savo nesenos viešna-; 
gės Lenkijoje ir Lietuvoje.

Keli kalbėtojai pagyrė Koalici
ją už jos pastangas ir išreiškė 
viltį, kad ji taps tiltu tarp JAV ir 
naujųjų nepriklausomųjų valsty
bių. Mūsų visų uždavinys dabar 
yra įtikinti Amerikos viešąją 
nuomonę ir informacijos tiekė
jus, kad JAV turi remti Vidurio- 
Rytų Europos šalis, pareiškė 
Clintono patarėjas Daniel Fried.

LER 

dinio salę susirinkimui tęsti ir 
bendriems pietums. Susirinkimą 
atidarė draugijos valdybos pirm, 
dr. Konstancija Šimaitienė Pa
prockaitė. Ji išvardino metų eigo
je mirusius draugijos narius: Rūta 
Jaunikienė, Ona Vilpišauskiene, 
Stasė Bintakienė ir Apolinarija 
Radzivanienė. Mirusios prisi
mintos ir pagerbtos visų atsisto
jimu ir susikaupimu. Pristatytas 
susirinkusiems susirinkiman at
vykęs "Darbininko" redaktorius 
Julius Keleras, rašytojas ir poe
tas, priimtas visų plojimu. Su
sirinkimas nutrauktas, nes buvo 
pateikti pietūs, kuriuos prade
dant kun. Giedgaudas sukalbė
jo, dalyviams pritariant, padė
kos maldą.

Baigus pietus, tęstas susirinki
mas. Dr. Saulius Skeivys, ligo
ninės skubios pagalbos kabineto 
(emergency room) gydytojas, pa
teikė žinių apie galvos smege
nyse kraujo indų užsikimšimą 
(stroke), to diagnozavimą ir nau
ją gydymą užkimšimą, užkim
šimo kamštį tirpinančiais enzi
mais, jei tas kamštis nėra se
nesnis kaip 3 valandos. To gydy
mo rezultatas labai geras. Žmogų, 
ištiktą "stroko", ar bent įtarus 
tai, reikia skubiausiai nukreipti į 
ligoninę skubiam diagnozavimui 
ir, jei reikia, skubiam gydymui. 
Dr. Skeivys po pranešimo atsakė 
į klausimus ir diskutavo pra-

Algimantas Didžiulis už paramą stiprinant Lietuvos 
ekonomika 1996 metais buvo apdovanotas Gedimino 
ordinu. V. Kapočiaus nuotr.

suruošė sėkmingą savo darbų 
apžvalginę parodą, kurioje at
sispindėjo senesnių ir naujųjų 
kūrinių besikeičianti tematika ir 
stiliai. Tai jo šešioliktoji asme
ninė paroda. Dailininko Sodaičio 
populiarumu abejoti netenka, 
nes jo paveikslai puošia apie du 
trečdalius čia gyvenančių lietu
vių namų.

Daytona Beach Lietuvių klubo 
globojamos Sodaičio parodos

proga pirm. Jonas Daugėla lanky- j 
tojus supažindino su dailininko 
įdomia praeitimi, o buvęs "Ait
varų" kvarteto narys Juozo bi- i 
čiulis Vilius Bražėnas, akompa- j 
nuojant muz. Antanui Skridu
liui, programą paįvairino trejetu 
seniai begirdėtų dainų. Dėko- ; 
jame už parodą ir linkime Juo
zui Sodaičiui dar daug kūrybingų 
metų.

Alg. Šilbajoris

Juno Beach, FL
Balfo gegužinė buvo ba

landžio 4 d. Atsilankė per šimtinė 
svečių. Pirmininku yra Jonas 
Mildažis. Dalyvavo ir Balfo cen
tro valdybos pirmininkė Marija 
Rudienė, kuri čia iš Chicagos daž
nai atvyksta pailsėti. M. Rudie
nė pasidžiaugė skyriaus veikla ir 
nurodė reikalą remti pagalbos 
reikalingus žmones Lietuvoje.

Vytautas ir Eglė Dudėnai 
gyvena Lietuvoje ir čia. Čia lan
kosi švenčių metu, čia atosto
gauja. Vytautas yra Lietuvos 
Seimo narys. Jis kalbėjo Balfo 
gegužinėje apie padėti Lietuvo

je, priminė, kad užsienio lietu
vių parama labai reikalinga. Lie
tuva turi deficitinį biudžetą, tai 
nėra taip lengva pagerinti žmo
nių padėtį. Eglė su vyru įsteigė 
Labdaros fondą, kurio tikslas 
kovoti su skurdu, remti skurs
tančias šeimas, benamius vaikus, 
senelius, invalidus. Eglė yra to 
fondo valdybos pirmininkė. Fon
das laukia paramos iš užsienio 
lietuvių.

LB apylinkės valdyboje 
pasikeitė iždininkas. Naujasis 
iždininkas yra Vytautas Kulpa, 
gyvenęs New Yorke, buvęs 
iždininku įvairiose organizacijo
se. p. j.

Ekscentriškasis Kolumbijos lietuvis
(atkelta iš 5 psl.)
pasturgalį. Jau tapęs meru, jis 
surengė savo vestuves cirko 
arenoje, kur, apsuptas laukinių 
žvėrių ir ryšėdamas tautinę juos
telę, susituokė su savo išrinktą
ja. Iš cirko arenos jaunavedžiai 
išjojo ant dramblio.

Neseniai atlikta visuomenės

nuomonės apklausa parodė, kad 
dabar A. Mockus yra labai popu
liarus, nes kolumbiečiai yra nu
sivylę įprasta politika. Šalis nua
linta korupcijos ir smurto, o po
litikoje daugiau kaip keturis de
šimtmečius dominuoja dvi tradi
cinės partijos. 

BNS

nešime pateiktu reikalu.
Dr. Paulius Švitra trumpai pa

pasakojo apie Išeivijos Lietuvių 
Gydytojų Sąjungos suvažiavimą 
praėjusį rudenį Lemonte (prie 
Chicagos). Suvažiavimas buvo 
gerai organizuotas ir darbingas. 
Pasigesta gausesnio gydytojų da
lyvavimo, taip pat gausesnio vi
suomenės dalyvavimo medici
niniuose pranešimuose, nors ba
liaus vakarienėje buvo daugybe.

"Darbininko" redaktorius Ke
leras pateikė santrauką apie Pen 
klubo (tarptautinis rašytojų klu
bas) suvažiavimą praėjusį rudenį 
Meksikoje, kuriame atstovavo 

(nukelta į 8 psl.)

Nekrologas

Atsisveikinant su Eugenija 
Vainiene

kiti giminės Amerikoje ir Lietu
voje.

Gegužės 12 d., pirmadienį, po 
11-tos valandos šv. Mišių Ap
reiškimo parapijos bažnyčioje, 
palaidota Cypress Hills kapinėse 
šalia vyro ir sūnaus.

Laidotuvėmis rūpinosi Marytė 
Shalins.

Pagal velionės norą, šeima pa
geidauja jos atminimui aukas 
skirti Lietuvių Našlaičių globos 
komitetui, nurodant, kad aukos 
būtų naudojamos Lietuvos naš
laičių maitinimui. Adresas: Lit- 
huanian Orphan Care, 27111 
West 71st St, Chicago, IL 60629 
arba Lietuvių Katalikų Religinei 
Šalpai. Adresas: Lithuanian Cat- 
holic Religious Aid, 351 High- 
land Blvd, Brooklyn, NY 11207.

Eugenija Marcinkevičiūtė-Vai- 
nienė, kilusi iš Betygalos prie 
Dubysos, gimusi 1916-ais me
tais birželio 12 d., gyvenusi pas
kutiniu laiku Malverne, PA, pas 
sūnų Petrą ir marčią Loretą, kur 
ir mirė gegužės 9 d. 1997 m., iš
varginta sunkios reumato ligos, 
sulaukusi 80 metų amžiaus. 
Savo gyvenime turėjo didelių 
sukrėtimų: 1995-tais metais tra
giškai mirė sūnus Antanas.

Eugenija priklausė Liet. Katal. 
Moterų Kultūros draugijai, buvo 
didelė rėmėja Ateitininkų orga
nizacijos, rėmė Kultūros Židinį 
ir rėmė Tėvų Pranciškonų veiklą.

Liko sūnus Petras su žmona 
Loreta. Anūkai: Antanas, Petras 
ir Aldona. Liko sūnus Jonas, bro
lis Jonas su žmona Vilniuje ir

Skulptoriui

Dalia ir Algis Augunai 
Ann Dainan ir Algis Kaupas

Žymiam lietuvių skulptoriui

A.+ A.
VYTAUTUI KAŠUBAI

mirus, jo žmonai Aleksandrai, dukrai Guodai su 
šeima ir artimiesiems reiškiame gilių užuojautų.

Valentina ir Petras Vaškiai

A.t A.
EUGENIJAI VAINIENEI

mirus, sūnus Jonų ir Petrų su šeima bei kitus arti
muosius nuoširdžiai užjaučiame.

Leonilė ir Juozas Giedraičiai
Kristina ir Rimas Giedraičiai

VYTAUTUI KAŠUBAI
mirus, žmonai Aleksandrai, dukrai Guodai su šeima ir 
kitiems artimiesiems reiškiame giliausių užuojautų.

PADĖKA
A.t A.

MYKOLUI MOLYNUI 
mirus

"Kaip skaidriausios ugnys blanksta ir nyksta saulės 
šviesoje, taip protą, net genialumą ir grožį nuskelbia 
širdies gerumas".

H. Šopenhaueris

Šluos žodžius skiriame p. Aldonai Mackevičienei, p. 
Irenai ir Jonui Vilgaliams, o taip pat visiems draugams, 
buvusiems su a. a. Mykolu Molynu iki pat paskutinės 
jo gyvenimo minutės.

Nuoširdžiausias ačiū už rūpestį, pagalbų, paaukotų 
brangų laikų ir didelę kantrybę tvarkant daugybę 
reikalų.

Visų a. a. Mykolo Molyno artimųjų
iš Lietuvos vardu

Danutė ir Valantinas Binkiai

Juno Beach, FL

Rinkimai į JAV LB tarybų 
vyks gegužės 24 ir 25 d., nuo 10 
ir 1 vai. rinkimų būstinėje, J. 
Garlos namuose, 410 Jupiter La- 
ne, Juno Beach, FL 33408, tel. 
626-8893. Rinkiminę komisiją 
sudaro: M. Sodonis - pirm., A. 
Solienė ir J. Garla. Netrukus bus 
išdalyti balsavimo lapeliai, ku
riuos bus galima atiduoti rin
kimų būstinėje nurodytu laiku, 
pietų metu Piccadilly restorane 
gegužes 13 d., arba pasiųsti paš
tu. Balsuoti - visų garbinga pa
reiga! Būkime aktyvūs.
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Lankėsi 
"Žemaičių akademijos" 

pirmininkas
Lietuvoje veikia mokslo orga

nizacija, pasivadinusi "Žemaičių 
akademija", kuri kasmet rengia 
moksline konferenciją žemaičių 
praeities klausimais. Be to, lei
džia mokslinius veikalus - "Že
maičių praeities" seriją. Jau išleis
tos 6 knygos. (Apie jas kitą kar
tą.)

Tos akademijos pirmininkas 
dr. Adomas Butrimas, Vilniaus 
dailės akademijos prorektorius 
ir docentas, kartu su akademijos 
rektoriumi Arvydu Šalteniu atvy
ko į Ameriką susipažinti su lie
tuvių dailininkų palikimu ir nu
spręsti, ką iš jo galima pervežti į 
Lietuvą. Jiedu lankėsi pas dail. 
K. Varnelį, apžiūrėjo jo lituanis
tinius rinkinius ir nutarė juos 
pergabenus į Lietuvą perduoti 
Vilniaus dailės akademijai.

Taip pat buvo sustoję New 
Yorke, svečiavosi pas Joną ir Auš
rą Jurašus. Prof. Adomas Butri
mas balandžio 22 apsilankė pas 
dail. Juozą Bagdoną Woodha- 
vene. Jį pažįsta iš dailininko 
rengtų parodų Lietuvoje.

Svečias supažindino su savo 
kelionės tikslais, taip pat su pa
skelbtu tarptautiniu konkursu 
Mažvydo Katekizmo sukakties 
proga. Atvežė ir medalį, kurį iš
leido Vilniaus dailės akademija 
pirmosios lietuviškos knygos ju
biliejaus proga. Balandžio 23 jis 
su A. Šalteniu išskrido į Chi- 
cagą, kur praleido keletą dienų. 
Iš ten grįžo į Vilnių.

Religinio konkurso ko
misiją šiais metais sudaro: kun. 
R. Krasauskas, Dr. Mirga Girniu- 
vienė, Sesuo O. Mikailaitė, Eligi- 
jus Sužiedėlis ir Sesuo M. Berna
deta Matukaitė.

Konkurso medžiagą siųsti iki 
1997 m. rugsėjo 1 d.: Religinė 
Komisija, 600 Liberty Highvvay, 
Putnam, CT 06260.

Vilniaus radijas praneša, 
kad nuo gegužės 5 d. jų pro
gramos lietuvių ir anglų kalbo
mis bus girdimos 9875 kiloher- 
cų dažniu.

"Darbininko" straipsnio 
konkurso išsiuntimo data pra
tęsiama iki gegužės 31 d.

"Sauja medaus", 1996 me
tais Lietuvių Rašytojų Draugijos 
premijuota knyga, kurios auto
rius Julius Keleras, gaunama 
"Darbininko" administracijoje, 
341 Highland Blvd., Brooklyn, 
NY, tel. 718 - 827-1351. Kaina - 
12 dol. su persiuntimu.

Skelbiamas "Darbininko" konkursas
"Darbininko" laikraštis skelbia atvirą, ugdantį krikščio

niškus idealus konkursą "Ko tikiuosi iš Lietuvos Bažnyčios ir 
ką aš galiu duoti jai?"

Straipsnio ilgis nuo dvylikos iki penkiolikos dviguba inter- 
linija mašinėle rašytų puslapių.

Konkurso laureatams skiriamos šios premijos:
I premija - 300 dol.,
II premija - 200 dol.,
III premija - 100 dol.

Straipsniai turi būti gauti iki gegužės 31d. (pagal pašto 
antspaudo datą ant voko).

Kūriniai siunčiami konkursui įprasta tvarka, pasirašomi 
slapyvardžiu. Pridedamas uždaras vokas, pasirašytas 
slapyvardžiu, o jo viduje yra autoriaus tikroji pavardė, 
vardas, adresas, telefonas ir autoriaus pastaba: "Leidžiu savo 
kūrinį išspausdinti DARBININKE".

Vertinimo komisija rankraščių konkurso dalyviams ne
grąžina. Siųsti šiuo adreso:

"Darbininko" straipsnio konkursas
341 Highland Blvd.
Brooklyn, NY 11207

JAV LB Great Necko, 
Queens ir "Versmės" apylin
kės ruošia šaunią gegužinę 
birželio 1 d., sekmadienį, 
Kultūros Židinio kieme bei 
patalpose. Tą dieną veiks ir 
Kultūros Židinio kavinė, kur bus 
galima skaniai papietauti ir pa
sigardžiuoti naminiais kepsniais. 
Yra pageidautina, kad būtų ir 
prekybiniai stalai. Jeigu turite 
prekių pardavimui, galite užsi
sakyti stalą paskambinę Vidai 
Jankauskienei vakarais (718) 849- 
2260. Šokiams gros visiems gerai į 
pažįstamas Romas Telšinskas. 
Vaikams ir jaunimui bus prave
dami įvairūs žaidimai. Veiks gau
si ir turtinga loterija. Tą dieną, 
birželio 1, 12:30 p. p., maloniai 
visi, nuo mažiausio iki amžium 
garbingiausio, kviečiami į šaunią 
pavasario gegužinę!

Kun. Vytautui Pikturnai 
šių metų gegužės 16 d. buvo 
sėkmingai padaryta sunki nuga
ros operacija. Sveiksta Good Sa- 
maritan ligoninėje, West Palm 
Beach, FL.

Vincė Januškaitė - Zaunie- 
nė, žymi Lietuvos Operos pri- į 
madona, mirė sekmadienį, ge
gužės 18 d., 1997 m., Santa 
Monica, CA, slaugos namuose. 
Laidotuvių apeigos - penktadie
nį, gegužės 23 d. Pelenai bus 
pervežti į Lietuvą.

Antanas (Anthony) Kajris, 
gimęs 1907 m. Gardner, MA, 
gyvenęs Vvoodhaven, NY, mirė 
savo namuose balandžio 24 d. 
Buvo pašarvotas Shalins laidoji
mo koplyčioje. Atsisveikinimas 
buvo balandžio 25 d., o šešta
dienį, balandžio 26 d., po šv. 
mišių Apreiškimo par. bažnyčioje 
palaidotas Šv. Jono kapinėse, ša
lia savo mylimos žmonos Jozefi- į 
nos, mirusios vos prieš mėnesį.

Velionis buvo labai mielas 
žmogus, priklausė Vyčiams, la
bai mylėjo apleistus gyvuliukus į 
ir Forest parke juos maitindavo. Į 
Netekęs žmonos, su kuria išgyve- | 
no 58-rius metus, buvo labai ' 
pasimetęs, nors ir buvo draugų ■ 
bei kaimynų lankomas ir guo- i 
džiamas.

Liko mirusios žmonos sesuo 
Joana, kiti giminės ir daug drau
gų, kurie jį lankė koplyčioje ir 
dalyvavo šermenyse.

Laidotuvėmis rūpinosi jų bi
čiulė Joy Richmond, kuri yra tes
tamento vykdytoja.
"Darbininko" administra

cija nuoširdžiai prašo visų skai
tytojų laiku pratęsti prenumeratą 
ir sumokėti atsilikusi mokestį.

Literatūros ir premijų popietė K. Židiny
Paulius Jurkus

(Pabaiga. Pradžia Nr. 20)

Icchoko Mero kūryba
Laureatas Icchokas Meras ne

galėjo atvykti. Nuotoliai per di
deli. Jo fotografija, padaryta Vy
tauto Maželio, buvo pastatyta 
ant stalo, taigi, simboliškai ir jis 
dalyvavo.

Pradžioje P. Jurkus perskaitė 
laureato laišką, kuriame jis rašo: 
"Brangūs bičiuliai! Nors ir žiema, 
nors tūkstančiai mylių skiria 
mus, vis tiek jaučiu jūsų šilumą. 
Jūsų dėmesys, jūsų rūpestis, jūsų 
palankumas šildė ir šildo mane 
beveik ketvirtį šimtmečio. Rašy
tojų Draugijos premija, kuria 
buvau apdovanotas, - irgi tosios 
geros šilumos dalis". Toliau svei
kina savo kolegą laureatą, valdy
bos narius ir visus. Laišką baigia: 
"Rašykime, skaitykime, šildyki- 
mės, gyvuokime!"

Apie jo kūrybą ir knygą "Apver
stas pasaulis" kalbėjo literatūros 
kritikė Alina Staknienė. Prisimi
nė ir jo knygą "Striptizas", kuri 
irgi buvo gavusi Draugijos premi
ją, autoriaus pasisakymus apie 
kūrybą, kalbėjo, kas toje knygo
je pavaizduota - žmonės Lietu
voje ir Izraelyje. Visur daug nege
rovės, vargo. Visur pasaulis ap
verstas, bet jame gyvena ir geras 
žmogus.

Laureatas Icchokas Meras yra 
geras stilistas, gerai apvaldęs for
mą ir kompoziciją. Lietuvių kal
ba turtinga ir sodri, puošianti jo 
kūrybą. Ta kūryba ne realistinė,

46 metai New Yorko Lietuvių Gydytojų Draugijai

"Darbininko" redaktorius Julius Keleras ir Ramunė
Pliurienė LGD suvažiavime. J. Kriaučiūno nuotr.

(atkelta iš 7 psl.)
jis Lietuvos Pen klubą. Dalyvavi
mas praplečia dalyvaujančio 
visuomeninį ir kūrybinį akiratį, 
bet taip pat teikia galimybę kelti 
Lietuvos kultūrą, mokslą, valsty
bingumą kitų tautų rašytojuose. 
Šią vasarą Pen klubo suva
žiavimas vyks Airijoje. Lietuvos 
penklubiečiai prašė jį tame su
važiavime atstovauti lietuvius, ką 
jis pasiruošęs daryti, jei suras 
paramos išlaidoms padengti.

Dr. Juozas Kriaučiūnas, Ame
rikos Lietuvių Kultūros Archyvo
(ir muziejaus - Alkos, Putname), 
direktorius ir tvarkytojas, kalbė
jo apie archyvuose talpinamos 
medžiagos rinkimą, ypač asme
nų, pasireiškusių visuomenine, 
moksline, kultūrine ar kitokia 
veikla. Ta medžiaga: dokumen
tai, profesiniai daiktai, ypač se
nesni ir retesni, korespondenci
ja, raštai, ypač spaudoje, kitų 
asmenų pateiktos žinios apie as
menį ir jo veiklą. Surinktą ir ren
kamu archyvinę medžiagą tal
pinti archyvus priimančiose in
stitucijose, kur ji būtų prieina
ma publicistams, istorikams, 
kultūrininkams ir kit. Tokios in
stitucijos yra Alka, Chicagos Li
tuanistinis Institutas, dr. M. Bud
rienės vedamas Gydytojų archy
vas, o Lietuvoje yra jau daug 
įsteigtų ar steigiamų archyvų. 
Jam pačiam teko naudotis Alko
je esamais dr. V. Tercijono ar
chyvais, rašant New Yorko gy
dytojų draugijos istoriją. Alko
je patalpinti ir dr. J. Trečioko bei 
gausūs dr. D. Jasaičio archyvai.

t • Neringa, Ine. su Nek. Pr, Margos Seserims
C organizuoja ir praveda stovyldaa, ^r 

a • Neringos MuvyUavktifc, Vcnaoufe. * 

1997 M. NERINGOS STOVYKLOS
Įl IKH FVTTJKATRAI LIEPOS 13-27 d.<± - Vaikams nuo 10-16 meru 
—————— liepos 27 d. - Seserų gegutynė Pumara'e 
LIEPOS 27-RUGP. 2 d.d_ - Vaikams nuo 6-9 meru A
LIEPOS 27-RUGP. 2 d.d - Vaikams nuo 13-16 metų jf Q J 
RUGP. 2-RUGP. 9 d.d. -šėmoms su jaunais vaikučiais

BIRŽELIO 29 - LIEPOS 12 - Vaikams nuo 7-16 metu 
RUPG. 14 - 17 - šėmoms su jaunais vaikučiais

LRD premijų įteikimo vakaro dalyviai (iš kairės): L. Lėtas, 
L. Andriekus, OEM, A. Landsbergis, R. Rastauskas.

bet pakelta į savotišką simbo
lizmą, kur forma ir vaizdai su
glaudžiami, ryškiais kontūrais 
apibrėžiami veikėjai.

Jo kūrybos pavyzdį perskaitė 
Algirdas Landsbergis, kuris gerai 
pažįsta jo stilių. Perskaitė aiš
kiai, patraukliai, išlaikydamas au
toriaus stilių.

Nuotraukų parodėlė
Šventė buvo savitai papuošta. 

Salės gale, kur vyko programa, 
buvo pakabintas skydas su LRD 
įrašu, stilizuota laurų šakele. Iš 
abiejų pusių buvo išstatyta įdo
mi nuotraukų paroda. Jos gi vaiz
davo New Yorke gyvenusius ir 
dabar gyvenančius rašytojus, jų 
veiklą. Buvo išstatyti 8 skydai, iš 
viso - 42 nuotraukos. Tai mūsų 
žymaus fotografo Vytauto Ma
želio nuotraukos, paskolintos šiai 
parodėlei. >

Gydytojai skatinami rinkti ar
chyvus - jie yra dalelė Lietuvos 
istorijos.

Dr. Kriaučiūnas dar kalbėjo ir 
apie gydytojų, o ir kitų lietuvių, 
bibliotekose reikalingas knygas, 
aprašančias išeivijos lietuvius 
gydytojus bei jų visokeriopą 
veiklą. Tos knygos: "Amerikos 
Lietuvių Gydytojų Vardynas", 
"Amerikos Lietuviai Gydytojai" 
ir "Lietuviai Gydytojai Šešiuose 
Kontinentuose". Knygos paruoš
tos dr. Mildos Budrienės (Bud
rys), išleistos Lietuvių Tyrimo ir 
Studijų Centro.

Praėjusių metų susirinkimo 
protokolą perskaitė sekr. dr. Regi
na Čiurlienė, protokolas priim
tas. Priimtas ir iždininkės Leo- 
nos Giedraitienės pranešimas. 
Pasiūlyta ir visų priimta palikti 
esamą valdybą dar vieniems 
metams, bet iždininkei Giedrai
tienei atsisakius, iždininke išrink
ta dr. Ramunė Pliurienė. Draugi
jos valdybą sudaro: dr. Konstan
cija Šimaitienė-Paprockaitė -

S. Narkėliūnaitės nuotr.

Parodėlė susilaukė daug dėme
sio. Visi apžiūrinėjo, skaitė įrašus. 
O gražus ir didelis buvo tas gy
venimas. Kokie jauni ir gražūs 
žmonės, susitikimai, šventės, 
poetai, dramaturgai, beletristai, 
filosofai, kritikai, skaitytojai...

Apžiūrėjus parodą, skubėta fo
tografuotis ir sėstis prie stalų. 
Čia buvo kavutė, vaišės, vynas, 
bičiuliška nuotaika. Pati progra
ma užtruko pusantros valandos, 
apie porą valandų dar pasisve
čiuota. Vaišes parengė dr. Mari
ja Žukauskienė su savo talki
ninkėmis, įėjimo reikalus tvar
kė Malvina Klivečkienė. Rašyto
jų Draugijos valdyba nuoširdžiai 
dėkoja visiems, kurie padėjo šią 
šventę suruošti.

Tegyvuoja lietuviškojo žodžio 
kūryba!

(P-j)

pirm., dr. J. Tomas Dičpinigaitis
- vicepirm., dr. Regina Čiurlienė
- sekr., dr. Ramunė Pliurienė - iž- 
din., dr. Saulius Skeivys ir dr. 
Paulius Švitra - nariai. Dr. Jolita 
Trojanienė (Trojanas) palikta 
Kontrolės komisijos pirmininke. 
Palinkėta naujai valdybai sėk
mingai darbuotis, ypač į draugi
ją įtraukiant jaunus gydytojus.

Susirinkimas teikė progą gy
dytojams pagilinti medicinines 
žinias, pabendrauti ir atsigaivin
ti savųjų tarpe.

Juozas Kriaučiūnas

Šventas Raštas
Lietuvių tauta, pergyvenus 

skaudžią fizinio ir dvasinio geno
cido sovietinę okupaciją, susi
laukia didžiulės dovanos. Man- 
hattano kolegijos profesorius, 
mons. Antanas Rubšys užbaigė 
Senojo Testamento knygų ver
timą iš originalių graikų ir heb
rajų kalbų. Kun. Česlovas Kava
liauskas Lietuvoje yra išvertęs 
Naująjį Testamentą. Šios dvi kny
gos yra suredaguotos į vieną 
Šventojo Rašto leidinį, kurį ti
kimasi dar šiais metais išleisti.

Dievo knygos spausdinimą at
liks Lietuvos Vyskupų konferen
cijos "Adomo Jakšto" spaustuvė. 
20,000 tiražo spausdinimas kai
nuos $217,000.00, todėl dėkoju, 
kad prisidėjote prie šios di
džiosios dovanos lietuvių tautai, 
siekiančiai dvasinio, moralinio 
ir socialinio atgimimo.

Paaukoję $100.00 ar daugiau 
gaus 2 Šv. Rašto egzempliorius: 
vieną asmeniškai, o kitas, auko
tojo vardu, bus įteiktas Lietuvos 
bibliotekoms.

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

Lietuviškos Skautiįos išsa
mi knyga apie 1945 - 1985 m. 
veiklą jau atspausdinta ir plati
nama. New Yorko apylinkėje 
knygą platina v.s. Vida Jankaus
kienė. Užsakymus galima pa
reikšti ir telefonu, skambinant 
(718) 849-2260 vakarais ir savait
galiais, arba rašant: 84-14 89th 
St. Woodhaven, NY 11421. Kny
gos kaina 30 dol. (sk.)

Ieškomi seniau išvykę iš Lie
tuvos Pietariu giminės pa
likuonys, tėtės brolio John Pe- 
ters (Jono Pietario), gyvenusio 
1934 m. sekančiu adresu: 125 
West 9 Street, Bayo.nne, New 
Jersey. Jeigu yra kas likę iš tos 
šeimos narių, prašome atsiliepti 
arba patys, arba apie juos ži
nantieji. Ieško Lietuvoje vie
nintelis iš Pietariu giminės likęs 
gyvas: Mečislovas Pietaris, 4275 
Keturvalakiai, Vilkaviškio rajo
nas, Lithuania. (sk.)

"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. 630 986- 
1613.

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

Cecilija Podgalsky, Watchung, 
NJ - 25 dol.;

Emilija Poškuvienė, Ridge- 
wood, NJ - 10 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.

ATLANTA Import Export, 
Ine., siuntinių į Lietuvą persiun
timo bendrovė, siuntinius vėl 
priims gegužės 24 d., šeštadie
nį, nuo 12 vai. iki 1 vai. popiet 
Kultūros Židinio kieme. Dėl in
formacijų skambinkite tel. (914) 
258-5133.

ATLANTOS atstovas New 
Yorke yra Ramūnas, skambin
kite minėtu telefonu ir susitar
kite. Jis mielai paims Jūsų siun
tinius iš namų.

"VILTIES" siuntinių agentū
ros atstovas siuntinius vėl pri
ims Brooklyne, Kultūros Židinio 
kieme, buv. spaustuvės patal
pose, birželio 28 d., šešta
dienį, nuo 12 vai. iki 4 vai. po
piet.

Brooklyne mūsų atstovas yra 
Algis Jankauskas, tel. (718) 849- 
2260. Jis paims siuntinius iš 
namų.

Siuntiniai į Lietuvą laivu 
arba oru. Pinigai pervedami 
doleriais per 2-5 dienas. Mais
to siuntiniai: šventinis $39.;

55 svarų įvairaus maisto siun
tinys už $98.

TRANSPAK, 4545 W. 63rd 
St.

Chicago, IL 60629 tel. 
(773) 838-1050.
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