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flETUVOjto
S.___ ir apie ę
lietijvąJ

- — J
- Krašto apsaugos minis

tras Česlovas Stankevičius 
Jungtinių Valstijų senatorių kvie
timu viešėjo Washingtone ir 
dalyvavo Kongreso rengiamuose 
tradiciniuose Maldos pusry
čiuose. Ministro vizito metu su
sitiko su JAV Kongreso nariais ir 
lietuvių kilmės JAV senatoriumi 
Richard Durbin.

- Lietuvoje lankėsi Švedijos 
užsienio reikalų ministrė Lena 
Hjelm-Wallen. Su lietuvių diplo
matais ir parlamentarais ji ap
tarė Europos Sąjungos plėtros, 
saugumo, regioninio bendradar
biavimo ir dvišalių santykių klau
simus.

- Nuo vasario 1-osios pa
brango JAV vizos ir konsul
tacinės paslaugos. Iki šiol JAV 
ambasadoje pateikiant doku
mentus vizai gauti tekdavo 
mokėti 20 JAV dolerių arba 80 
litų, o dabar ši rinkliava bus 45 
JAV doleriai arba 180 litų. 200 
JAV dolerių (800 litų) kainavusi 
imigracinė JAV viza pabrango 
iki 325 dolerių (1300 litų).

- Lietuvos užsienio reikalų 
ministerijos Politikos de
partamento direktoriui Vy- 
gaudui Ušackui suteiktas aukš
tesnis - nepaprastojo pasiunti
nio ir įgaliotojo ministro - diplo
matinis rangas. Toks pat rangas 
Prezidento Algirdo Brazausko 
dekretu suteiktas ir Daliai Gry
bauskaitei, Lietuvos ambasadoje 
JAV einančiai įgaliotosios mi
nistrės pareigas.

- Vilniuje sausio paskutinį 
savaitgalį vyko Baltijos jaunimo 
forumo metinis posėdis. Jame 
aptarta galimybė parengti ilga
laikį Baltijos jūros regiono jauni
mo organizacijų bendradarbia
vimo projektą bei įsteigti Balti
jos jūros Jaunimo fondą.

- Valdas Adamkus, naujasis 
Lietuvos prezidentas, vasario 4 
d. susitikęs su valdančiajai koa
licijai priklausančios Krikščion
ių demokratų partijos vadovais, 
paprašė teikti savo kandidatus į 
busimąją prezidento komandą. 
Abi pusės sutiko, jog biurokra
tinis valdymo aparatas turėtų bū
ti mažinamas.

- Gabrielius Žemkalnis, 
naujasis Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės valdybos atstovas 
Lietuvoje, netrukus atvyksta į 
Vilnių. Australijoje gyvenantis 
69 metų išeivijos veikėjas taip 
pat yra PLB valdybos pirminin
ko pavaduotojas. Dirbti Lietu
vos Seimo rūmuose įsikūrusioje 
PLB atstovybėje jis pradeda va
sario 13 dieną. Seimo pirminin
ko Vytauto Landsbergio brolis 
pakeis daugiau kaip ketverius 
metus šiame poste dirbusį Juozą 
Gailą.

- Seimo Nacionalinio sau
gumo komiteto nariams va
sario pradžioje buvo pademon
struotos Vokietijoje kokybės ser
tifikatus gavusios lietuviškos ne
peršaunamos liemenės. Jas api
būdinusi Lietuvos tekstilės insti
tuto direktorė Aušra Abraitienė 
teigė, jog savos neperšaunamos 
liemenės gali visiškai patenkinti 
Lietuvos policijos saugumo 
struktūrų bei armijos poreikius. 
Kokybe jos nenusileidžia vaka
rietiškoms ir yra daug patiki
mesnės už dabar naudojamas 
senas sovietines liemenes.

"ŠVARIŲ RANKŲ" POLITIKOS KRACHAS?

Vytautas Rubavičius
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Laimėję prieš metus vykusius 
Seimo rinkimus ir tvirtai paėmę 
valdžią į savo rankas, konserva
toriai iškilmingai pasižadėjo vyk
dyti "švarių rankų" politiką. Lie
tuvos žmonės neklausė laimėju
sios partijos vadovų, ką tai reiš
kia, ką reiškia žodis "švarus", kaip 
teisiškai apibūdinamas žodis 
"ranka" ir "rankos", kokius įsta
tymus reikės priimti ar pakeisti, 
kad būtų įteisintos "švarios ran
kos". Žmonės intuityviai nuvokė, 
jog "švarios rankos" - tai mora
lios politikos, gal tiksliau - mora
laus ir atsakingo valdininkų elge
sio, perspektyva. Dorovingumo 
ir ypač teisingumo ilgisi ir tie 
rinkėjai, kurie į Lietuvos prezi
dento postą atvedė Valdą Adam
kų. Tačiau "švarios rankos" taip 
ir liko su tikrove nesusijęs, gal 
net tikrovę nuslepiantis, šūkis, 
nes jau pirmieji konservatorių 
vyriausybės žingsniai keistai 
disonavo su skelbiama "švaros" 
programa. Prisiminkime kad ir 
liūdnai pagarsėjusį kelias savaites 
finansų ministru išbuvusį tokį 
Matiliauską, kuriam buvo iškel
ta byla, tiesa, kol kas tebena- 
grinėjama. Premjeras viešai buvo 
pažadėjęs, jog ministro skolas 
apmokėsianti konservatorių par
tija, tai, matyt, turėjo reikšti 
"rankų plovimą". Po metų Prem
jeras prisipažino jog tokie paža
dai nėra geras dalykas. Nedaug 
"švarių rankų" moralės bei pa
prasčiausios politinės išminties 
buvo parodyta ir tąsantis su V. 
Kvietkausku dėl Lietuvos televi
zijos ir radijo generalinio direk
toriaus posto. Seimas per vieną 
vakarą sugebėjo priimti net tris 
įstatymus, padėjusius išguiti V. 
Kvietkauską, teismo sprendimu 
grąžintą į tą postą. O juk iki šiol 
daug mūsų gyvenimo, ekonomi
kos sferų dar reguliuoja sovieti
niai įstatymai, reglamentuoja so
vietinės procesinės procedūros. 
Seimas vis neranda laiko, nesu
geba sukaupti jėgų, kad išguitų 

1989 m. vasario 16 d. Vilniuje, pirmą kartą po 50-ties 
okupacijos metų, iškilmingai buvo pažymėta Lietuvos 
Nepriklausomybės diena - Vasario 16-oji

iš mūsų gyvenimo sovietinės 
teisės palikimą, tačiau stebėtinai 
jaunatviškai darbuojasi, kai reikia 
įteisinti savus partietiškus ar savo 
lyderių interesus.

Šitą "švarių rankų" šūkį prisi
miniau klausydamas sveikatos 
apsaugos ministro J. Galdiko 
samprotavimų apie tarnybinę 
etiką ir ypač stebėdamas jo ne
blėstančią nepakaltinamo žmo
gaus šypseną. Lieka tik traukyti 
pečiais. Kita vertus, galima ma
nyti, jog J. Galdikas išsakė kon
servatorių partijos gelmėje tvy
rantį požiūrį į savo pačių pro
paguojamą "švarių rankų" poli
tiką. Ministras pasirodo, visiškai 
nesupranta tarnybinės etikos; jo 
paties žodžiais tariant, "kas yra 
pareiginė etika - niekur neparašy
ta". Bet juk niekur neparašyta ir 
kas yra paprasčiausias padoru
mas. Gal dėl to kai kurie valdžios 
paragavę vyrai ir moterys taip 
greitai nusimeta išorinio padoru
mo skraistę. Šitaip viešai aiškina 
ne koks partijos valdininkėlis, o 
Lietuvą į Europą vedančios vy
riausybės ministras. Iš jo žodžių 
matyti, jog jokiam ministrui nie
kur neparašyta, kas yra pareiginė 
etika, jog visas kabinetas iš es
mės neturi supratimo apie šitą 
dalyką. Premjeras G. Vagnorius, 
tiesa, greit sureagavo - buvo su
daryta komisija, kuri patvirtino, 
jog ministras J. Galdikas sau už 
teisinių sveikatos reformos aktų 
rengimą pasiskyrė ir išsimokėjo 
22 tūkst. litų. Apdovanota ir 
daug ministerijos darbuotojų. 
Skandalas kilo vienam apdo
vanotam Seimo nariui atsisakius 
priimti dovanėlę ir pareikalavus 
paaiškinti, už ką ir kas taip gau
siai apdovanojami. Galima įsi
vaizduoti, jog didžiuma konser
vatorių partijos "grietinėlės" tokį 
Seimo nario žingsnį laiko poli
tine provokacija, tačiau skanda
lo užgniaužti nepavyko. Prem
jeras savo stiprų ėjimą (komisi
ja, aiškios išvados) susilpnino

A. Žižiūno nuotr.

savais sveikatos apsaugos minis
tro poelgio teisinimais. Pats min
istras aiškino, jog pinigus paėmęs
už kūrybinę veiklą, nes Seimo 
statutas nedraudžiąs gauti atlygį 
už kūrybinę ir konsultacinę 
veiklą. Premjero nuomone, mi
nistro klaida buvusi ta, kad kūry
bines konsultacines sutartis jis 
sudarinėjęs su savo ministerija. 
Tad atsiveria puikiausios neribo
tos galimybės visiems minis
trams vieniems su kitais suda
rinėti tokias "kūrybines ir kon
sultacines" sutartis, tereikia tam 
tikrus savo darbus "apiforminti" 
kitoje draugiškoje ministerijoje, 
o jau po to sudaryti su ja kon
sultavimo sutartį. Ir, kaip mūsų 
Prezidentas anksčiau mėgdavo 
sakyti, - "Vsio zakonno". Prezi
dentas ne per seniausiai aiškino, 
jog ir korupcijos Lietuvoje nėra, 
nes niekur neparašyta, kas ta 
korupcija yra. Tiesa, tai buvo 
nepamirštamo "stabilizatoriaus" 
valdymo metais.

Nemanau, kad Premjeras pats 
gerai įsivaizdavo, ką jis išties 
įtaigauja, o ir ne tai galų gale 
svarbu. Esmė ta, kad Lietuvos 
valdininkai, net paties aukščiau
sio rango, niekaip nesugeba su
rasti, kokios dorovinės, teisinės 
kolizijos glūdi jų viešose kalbose. 
Štai tas pats J. Galdikas, aiškin
damas, jog teisės aktų kūrimas 
jam esąs kūrybinis darbas, už 
kurį jis pats sau galįs susimokėti, 
nes valstybė kol kas dar deramai 
nevertinanti tokio darbo, nepa
galvoja, jog kūrybinį darbą ir 
atlygį už jį reglamentuoja auto
rių teisės įstatymas, kuris teigia, 
jog autoriaus teisė netaikoma 
oficialiems dokumentams (įsta
tymams, teismų sprendimams, 
nuosprendžiams ir kt.). Jau vien 
tai rodo, kokia yra "kūrybiško" 
sveikatos reformos teisinių aktų 
rengėjo teisinė nuovoka. J. Galdi
kas sako nedalyvausiąs būsimos 
vyriausybės veikloje, tačiau kon
servatorių partija nesiteikia žmo
nėms paaiškinti juridinių šio 
skandalo kolizijų ir ypač atsaky
ti į klausimą, ar vis dėlto Lietu
voje egzistuoja bent jau "parei
ginės etikos" daigeliai?

Skandalas Sveikatos apsaugos 
ministerijoje beveik nepastebi
mas Lietuvą apėmusio nusikal
tėlių siautėjimo fone. Sprogdi
nami komisariatai, Klaipėdos 
aukščiausi valdžios pareigūnai 
prisipažįsta nekontroliuoją padė
ties ir kviečia gyventojus eiti 

(nukelta i 6 psl.)

LIETUVA JAU GALĖS 
OFICIALIAI VADINTIS 

ASOCIJUOTA 
ES NARE

Vasario 1 d. įsigaliojo Lietuvos 
pasirašyta Europos (Asociacijos) 
sutartis. 1998 metų vasario 1-ąją 
pagrįstai galima vadinti istorine 
data, kadangi tik dabar Lietuva 
oficialiai taps asocijuota Euro
pos Sąjungos nare.

Europos (Asociacijos) sutartį 
tuometinis Lietuvos ministras 
pirmininkas Adolfas Šleževičius 
Liuksemburge pasirašė 1995 me
tų birželio 12 dieną. Savo para
šais tokį dokumentą tada pa
tvirtino ir Latvijos bei Estijos 
šalių premjerai.

Šią sutartį diplomatai vadina 
pagrindiniu dokumentu, kuris 
apibrėžia Lietuvos ir Europos 
Sąjungos bendradarbiavimą aso
cijuotos narystės laikotarpiu.

ELTA

LIETUVOS TARYBA 
skelbia 

Lietuvos nepriklausomybę
Lietuvos Taryba savo posėdyje vasario m. 16 d. 

1918 m. vienu balsu nutarė kreiptis: j Rusijos, Volfie* 
tijos ir kitų valstybių vyriausybes šiuo pareiškimu:

Lietuvos Taryba, l^aipoJvienintelė lietuvių tautos 
atstovybė, remdamos pripažintąja tautų apsispren
dimo teise ir lietuvių Vilniaus konferencijos nutarimu 
rugsėjo m. 18—23 d. 1917 metais, skelbia atsta
tanti nepriklausoma, demokratiniais pa
matais sutvarkyta Lietuvos valstybe 
su sostine VILNIUJE ir tą valstybę atskirianti 
nuo visų valstybinių ryšių, kurie yra buvę su Ritomis 
tautomis.

Drauge Lietuvos Taryba pareiškia, kad LietllVOS Valstybės pa
matus ir jos santykius su kitomis valstybėmis privalo 
galutinai nustatyti kiek galima greičiau sušauktas Steigia
masis Seimas, demokratiniu būdu visų jos gyventojų išrinktas.

Vilnius, vasario 16 d. 1918 m. Lietuvos Tarybos nariai:
Dr. J. Basanavičius, K. Bizauskas, M. Biržiška, S. Banaitis, P. Dovydaitis. St. 
Kairys, P. Klimas. D. Malinauskas, V, Mironas, St. Narutavičius, A. Petrulis, 
Dr. J. Šaulys, K Šaulys, J Šernas, A. Stulginskis, A Smetona, J. Smilgevi
čius, J. Staugaitis, J. Vailokaitis. J. Vileišis.
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"Lietuvos Aidas", Vilniaus dienraštis, taip paskelbė Lietu
vos nepriklausomybės atstatymo aktą, paskirdamas visą 
pirmąjį puslapį. Paskelbta 1918 vasario 19 d., antradienį.

Los Angeles arkivyskupas kardinolas Roger Mahony sau
sio 10 d. poetui Bernardui Brazdžioniui įteikia Šv. Gri
galiaus Didžiojo Riterių Komandieriaus ordiną

VIENAS TARP ŠEŠIASDEŠIMT

Popiežiaus ordinas poetui Bernardui Brazdžioniui

Juozas Kojelis

Sausio 10 d. laikinojoje Los 
Angeles archidiecezijos katedro
je kardinolas Roger Mahony 
šešiasdešimčiai vyskupijos žymių 
žmonių, vyrų ir moterų, įteikė 
Popiežiaus skirtus Šv. Grigaliaus 
Didžiojo Riterių Komandieriaus 
ordinus. Tarp šešiasdešimties 
žymūnų buvo vienas lietuvis - 
tai mūsų poetas Bernardas Braz
džionis, Vytauto Didžiojo uni
versiteto garbės daktaras ir Kau
no miesto garbės pilietis.

Oficialiai šie ordinai teikiami 
asmenims už nuopelnus visuo
menei, Bažnyčiai ir Šventajam 
Sostui.

Įspūdingos iškilmės katedroje 
tęsėsi dvi valandas. Vėliau Sher- 
aton viešbutyje vyko puota, da
lyvaujant kardinolui, vysku
pams, daugeliui kunigų, ordi
nais pasipuošusioms damoms ir 
riteriams.

Los Angeles dienraštis "Los 
Angeles Times" kitą dieną, ap
rašęs iškilmes, atskirai pamini 
tik kai kuriuos pagerbtuosius: tris 
nekatalikus - komiką Bob Hope, 
media magnetą Rupert Murdoch 
ir Disney pramogų korporacijos 
vadovą Roy Disney. Jų visų žmo
nos irgi tuo pačiu ordinu pagerb
tos. Dienraščio korespondentas 

apie mūsų Bernardą išsireiškia 
taip: "Devyniasdešimtmetis losan- 
gelietis Bernardas Brazdžionis, po
etas laureatas iš Lietuvos, buvo 
pagerbtas už jo patriotinį pasiauko
jimą savo gimtajam kraštui".

Tokio įvertinimo poetas Ber
nardas Brazdžionis yra nusipel
nęs. Malonu, kad apie tai žino ir 
amerikiečių visuomenę infor
muoja amerikietis žurnalistas. Iš 
tikro, lyginant su kitais, Bernar
das Brazdžionis tokio pagerbi
mo turbūt labiausiai yra nusipel
nęs, nes daugelis kitų "riterių" 
yra žinomi tik kaip stambūs 
aukotojai Los Angeles arkivysku
pijai, o Murdoch ir kaip erotinių 
filmų gamintojas.

Iškilmių organizatoriams įspū
dį padarė ir tai, kad puotos salėje 
Brazdžionio vardu buvo užsakyti 
keturi stalai. Nė vieno kito ap
dovanotojo toks didelis skaičius 
gerbėjų į iškilmes nepalydėjo. 
Iškilmių organizatoriai net buvo 
pasiūlę Poetui tartį žodį ir pas
kaityti bent vieną eilėraštį. Bet 
pritrūko laiko, mat programos 
vedėjas panoro ilgai linksminti 
publiką ne taip jau juokingais 
juokais.

Ne tik Šventasis Tėvas, bet ir 
visa Lietuva gerbia savo Poetą 
"už jo patriotinį pasiaukojimą 
savo gimtajam kraštui".
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Amerikos lietuvis LR Užsienio reikalų ministerijos labirintuose
Juozas Gaila

Pasaulio Lietuvių Bendrui

1997 metų lapkričio mėn. "Pa
saulio lietuvio" žurnale rašoma, 
kaip vasarą vykusiame Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės seime iš 
viso pasaulio suvažiavę užsienio 
lietuvių atstovai plojo ir dėkojo 
Seimo pirmininkui V. Landsber
giui už tai, kad Seimas pripažino 
Lietuvos pilietybę ir iki 1940 m. 
turėjusių Lietuvos pilietybę as
menų vaikaičiams. Visa tai ska
mbėjo labai gražiai, bet kas iš 
tikro įvyksta, kai tą pilietybę ir 
pasą bandoma gauti ne vaikams 
ar vaikaičiams, bet gimusiems 
Lietuvoje ir išsaugojusiems turėtą 
pilietybę? PLB atstovybei Vilniu
je yra tekę girdėti daug skundų, 
su kokiais sunkumais ir su kokia 
biurokratija susiduria užsienio 
lietuviai, norėdami gauti lietu
višką pasą arba net jau turėdami 
tą pasą. Bet pagaliau ir man pa
čiam teko su tuo susidurti.

Kalifornijoje gyvenantis lietu
vis, turintis Lietuvos Respubli
kos pasą, besirūpinantis žemės 
atgavimo reikalais Lietuvoje, bu
vo Agrarinės reformos tarnybos 
paprašytas atsiųsti savo lietuviš
ko paso kopiją. Kreipėsi jis Ame
rikoje į notarą, kuris padarė to 
paso kopiją ir ją patvirtino. Pa
tvirtinta kopija buvo atsiųsta į 
Vilnių giminaitei, kuri nunešė į 
vertimų biurą išversti į lietuvių 
kalbą notaro tvirtinimą, po to - 
į Užsienio reikalų ministerijos 
Konsulinį departamentą to paso 
kopiją legalizuoti. Pareigūnei at
sisakius legalizuoti, giminaitė 
kreipėsi pagalbos į mane, kaip į 
to paso savininko jaunystės drau
gą. Nuėjęs į Konsulinį departa
mentą, išgirdau tą patį atsakymą 
- Daso koDiios negalima legali
zuoti, nes Amerikos notaro pat
virtinimo nepakanka, tą turėjo 
atlikti Amerikoje valstijos sekre
torius. Kitaip tariant, paso sa
vininkas turėjo vykti pas savo 
gyvenamos valstijos sekretorių, 
kad šis patvirtintų, kad jo turi
mo lietuviško paso kopija yra 
tikra! Man tai atrodė kažkokia 
nesąmonė, taigi paskambinau 
Konsulinio departamento direk
toriui Rimantui Šidlauskui, kuris 
pakvietė mane vėl ateiti, iššaukė 
pareigūnę ir paprašė dokumentą 
legalizuoti. Aišku, dar turėjau 
sumokėti banke 64 litų konsu
linį mokestį ir dar kartą ateiti su 
užmokesčio kvitu už šį patar
navimą. Buvau veik tikras, kad 
pareigūnė buvo papeikta, o aš, 
nors tris kartus priverstas eiti į 
Užsienio reikalų ministeriją, dėl, 
mano nuomone, tokio menk
niekio, galvojau, kad bent ateity 
kitiems to neteks daryti. Bet pa
sirodo, kad klydau ir dar kaip...

Į Lietuvą nuolatiniam apsi
gyvenimui iš JAV atvyko Alek
sandra ir Liudas Sagiai. Jie 1953 
metais Clevelande įkūrė tautinių 
šokių grupę "Grandinėlė", kuri 
tapo lietuvių pasididžiavimu ir 
per kurios eiles perėjo virš 600 
jaunuolių. Koncertais aplankyta 
JAV, Kanada, Europa, Australija,

ienės atstovas Vilniuje

Lapkričio 15 d. aplankau juos 
ir paimu visus jų dokumentus 
paso gavimui. O tų dokumentų 
visa šūsnis: ir metrikai, ir už
sienio pasai, ir kiti įvairūs doku
mentai su nuotraukomis iš Lie
tuvos, Vokietijos ir JAV. Lap
kričio 18 d. nunešu visus doku
mentus į Migracijos departa
mentą. Vyr. inspektorė kalba su 
akcentu, tačiau labai mandagi ir 
tikrai stengiasi viską išaiškinti. 
Yra visi reikalingi dokumentai, 
tačiau Sagiai yra Amerikoje pa
sikeitę pavardę iš Sagevičių į Sa- 
gius, todėl reikia pavardės keiti
mo dokumentus nunešti į JAV 
konsulatą patvirtinimui, po to į 
vertimo biurą išversti į lietuvių 
kalbą, o tada į Užsienio reikalų 
ministerijos Konsulinį departa
mentą legalizavimui ir tik tada 
vėl atnešti į Migracijos departa
mentą. Be to, ji duoda ir kelias 
formas, kurias Sagiai turės už
pildyti. Viena iš jų - prašymas 
įgyti Lietuvos Respublikos pilie
tybę. Kodėl gi jie turi prašyti pi
lietybės? Juk jie ją išsaugoję. Kaip 
bebūtų, nuvežu tas formas Sa- 
giams užpildyti ir vykstu j JAV 
konsulatą. Deja, JAV konsulatas 
tokiais reikalais priima tik ket
virtadienio popietę ir penktadie
niais, tad turiu laukti savaitės 
pabaigos. Ketvirtadienį maloniai 
mane priima konsule. Nenorė
dama rašyti ant dokumento ori
ginalo, ji padaro jo kopiją ir pat
virtina. Už patarnavimą visgi ten
ka sumokėti 80 litų. Kitą dieną 
nuvežu tuos dokumentus į ver
timų biurą. Čia sumoku 48 litus, 
o vertimą gausiu kitą savaitę. Už 
kelių dienų gaunu vertimą, su
moku banke konsulinį mokestį - 
200 litų dviems dokumentams 
ir nuskubu į konsulinį departa
mentą. (Už patarnavimus Kon
suliniame departamente kainos 
ne piliečiams yra šios: 100 litų, 
jei dokumentą norima gauti kitą 
dieną, 80 litų, jei už 72 valandų 
ir 40 litų - po penkių darbo die
nų.)

Konsuliniame departamente 
10 vai. ryto vėl tos pačios dvi 
jaunos moterys. Viena jų perž
velgia dokumentus ir tuoj pa
reiškia, kad JAV konsule nėra už
dėjusi "afidavito", o ji be to ne
galinti legalizuoti. Negaliu pa
tikėti, kad vėl norima mane gai
nioti. Perpykęs tariu, kad pas 
konsulę tikrai vėl neisiu ir prašau, 
kad tuoj pat legalizuotų. Ji prade
da man aiškinti kažką apie Ha
gos konvenciją. Nutraukiu ją ir 
prašau, kad skambintų departa
mento direktoriui Rimantui Šid
lauskui. Jo nėra, bet bus už va
landos. Vienuoliktą valandą aš 
vėl ministerijoje. Dabar man pa
sakoma, kad ateičiau 12 vai. ir 
bus duotas atsakymas raštu. Taip 
pat užsirašo mano adresą ir tele
fono numerį. Išeinu su mintimi, 
kad sąmoningai esu tų moterų 
gainiojamas, tačiau tikiuosi, kad 
šis reikalas pasieks departamen
to direktorių Rimantą Šidlauską

ir sulauksiu jo skambučio. Nesu
laukęs skambučio nei tą, nei kitą 
dieną, ketvirtadienį skambinu 
pats. Jis nustemba, kad aš ne
gavęs jo paaiškinimo raštu (pa
sirodo, turėjau ateiti ir pasiimti), 
bet pakviečia mane ateiti už va
landos.

Departamento direktoriaus 
Rimanto Šidlausko kabinete ne 
tik jis, bet ir jo pavaduotojas 
Artūras Šurauskas ir Dalia Šal
kauskienė, viena iš tų dviejų 
anksčiau sutiktų moterų. Aš pra
dedu nuo mano pirmojo atsi
lankymo, kai buvo atsisakyta le
galizuoti lietuviško paso kopiją. 
Direktorius tuoj pareiškia, kad 
jis, legalizuodamas tą kopiją, pra
sižengė įstatymams ir net gali 
būti baudžiamas. Kitaip tariant, 
rizikuodamas padarė man pa
slaugą, tačiau daugiau to daryti 
negalįs ir dėl to Sagių pavardės 
keitimo dokumentų negali le
galizuoti. Lietuva yra pasirašiusi 
Hagos konvenciją dėl užsienio 
valstybėse išduotų dokumentų 
legalizavimo ir šis dokumentas 
turėjo būti legalizuotas JAV, tos 
valstijos sekretoriaus. Sagių atve
ju: Office of Secretary of Statė, 
Columbus, Ohio. Bet ar iš tikro 
tik taip. Išsitraukiu atsineštą Lie
tuvos Respublikos Generalinio 
Konsulato JAV-se informacinį la
pelį. Jame rašoma:

"Dokumentų, išduotų JAV-se, 
kopijos turi būti patvirtintos JAV 
notaro. Tik notariškai patvirtintos 
dokumentų kopijos bus legalizuo
tos LR Generalinio Konsulato New 
Yorke".

Taigi net kopijos, patvirtintos 
JAV notaro, gali būti legalizuo
tos konsulate, o čia ne kopijos, 
bet originalai, patvirtinti JAV 
konsulės. Jie nutraukia mane, 
teigdami, kad konsule tik pat
virtino, kaip notarė, jog doku
mentų kopijos yra tikros. Jie turė
jo būti legalizuoti konsulinėje 
įstaigoje arba JAV patvirtinti 
pažyma "Apostille" ir 1.1. Tiesiog 
nuostabus jų trijų sugebėjimas 
surasti vieną po kitos kliūtis 
kodėl jie negali legalizuoti. Paga
liau aš atsiverčiu "Valstybės ži
nių" 1997 m. rugpjūčio 22 d. Nr. 
78 ir cituoju Konsulinio doku
mentų legalizavimo instrukciją, 
patvirtintą Užsienio reikalų mi
nisterijos 1997 m. liepos 21 d. 
įsakymu Nr. 39:

"Nesant abejonių dėl pateikto 
legalizavimui dokumento teisėtu
mo ir pagrįstumo, Konsulinio de
partamento pareigūnas turi teisę jį 
legalizuoti ir be minėtojo tarpinio 
legalizavimo".

Perskaitęs klausiu, kokias abe
jones jie gali turėti dėl šių doku
mentų. Juk čia yra originalai su 
Sagių nuotraukomis ir senųjų, ir 
pakeistų pavardžių parašais. Juos 
labai lengva palyginti su jų 
užsienio pasais su senąja pavarde 
ir amerikietiškais pasais su nau
jąja pavarde. Sagiai yra žinomi 
visai išeivijai, jie yra apdovanoti 
paties Lietuvos Prezidento A. 
Brazausko... Čia departamento 
direktorius Rimantas Šidlauskas 
mane nutraukia, nes aš remiuosi 
emocijomis, o jie turi vadovau

tis įstatymais. Apskritai mes, 
užsienio lietuviai, jį stebiname 
savo emocingumu ir jis pamini 
atvejį, kai vienas užsienio lietu
vis atgaudamas pilietybę atsisakė 
pasirašyti pasižadėjimą. Dabar 
jau tikrai tampu emocingas ir 
jam atrėžiu, kad tai manęs visai 
nestebina. Greičiausia tas lietu
vis pabėgo iš Lietuvos artėjant 
antrajai bolševikų okupacijai, nes 
pirmosios metu jau buvo išve
žamųjų sąraše. Išeivijoje per pus
šimtį metų jis ne tik išliko lietu
viu, bet aukojo savo sunkiai 
uždirbtas lėšas lietuvybės reika
lams, varstė Amerikos senatorių 
duris, kad okupuotos Lietuvos 
byla nebūtų numarinta ir Lietu
va nebūtų ištrinta iš pasaulio 
žemėlapio. O tikėti, kad sovie
tinė imperija subyrės ir Lietuva 
taps laisva, reikėjo vadovautis 
ne protu, bet jausmais. Ir štai - 
Lietuvai atgavus laisvę, pasiro
do, kad jis nėra jos pilietis ir turi 
prašyti pilietybės.

Grįžtu į atstovybę nežmoniškai 
sukrėstas. Ar būčiau kada tikėjęs, 
kad to susilauksiu savoje tėvy
nėje. JAV konsulate, nunešęs 
Sagių dokumentus, buvau malo
niai konsulės sutiktas. Ji domė
josi Sagių gyvenimu, sužinojusi 
apie jo ligą reiškė užuojautą, 
prašė perduoti linkėjimus lai
mingai čia įsikurti. Lietuvos kon
suliniame departamente lanki
ausi penkis kartus, ir nors direk
toriaus pavaduotojas Artūras 
Šurauskas man dėstė, koks tie
siog fantastinis dokumentų 
skaičius legalizuojamas, nema
čiau ten nė vieno lankytojo. 
Kabinete sėdėjo dvi jaunos mo
terys, jų veidai - tartum be
jausmės kaukės. Jos neparodė nė 
mažiausio susidomėjimo, kad tie 
žmonės, norintys apsigyventi 
Lietuvoje, neparodė nė mažiau
sio noro paieškoti įstatymuose 
būdo legalizuoti jų dokumen
tams. O juk tas būdas yra ir jos 
turi teisę jį pritaikyti. Tačiau la
biausiai stebinantis yra departa
mento direktoriaus Rimanto Šid
lausko elgesys. Jis dalyvavo Lie
tuvos Respublikos Prezidento A. 
Brazausko sudarytoje PLB ir LR 
Seimo komisijoje, kurioje buvo 
svarstomos pataisos Pilietybės 
įstatyme, taigi puikiai susi
pažinęs su užsienio lietuvių sun
kumais ir jų skundais. "Veido" 
žurnale skaičiau apie jo sugebė
jimus derybose su Rusija ir net 
ambasadorystę ateity. Argi gali 
tikėti, kad toks asmuo galėtų 
teigti, kad JAV gyvenantis lietu
vis turi kreiptis į savo valstijos 
Amerikoje sekretorių, kad šis le
galizuotų jo lietuviško paso ko
piją? Pasui išgauti Lietuvoje buvo 
reikalingos trys nuotraukos: vie
na pase, o kam kitos dvi? Išeivi
joje juokaujama, kad jei viena 
buvo pasiųsta į Maskvą, tai vis 
tiek viena liko Vilniuje. Tad ko
dėl Vilniuje negalima patikrinti, 
ar pasas tikrai buvo išduotas tam 
asmeniui ir ar paso kopija yra 
tikra? Palyginkime, kaip Ameri
ka elgiasi su savo piliečiais. Štai 
1997 m. liepos mėn. Vilniuje 
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Tautos atgaivintojo, mokslininko, "Aušros" įkūrėjo dr. Jo
no Basanavičiaus kapas Vilniaus Rasų kapinėse
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Islande: vasario 15 d., 11:00 v. ryto, 
"Ar meilė buvo 'išrasta' 12-me šimt
metyje"? Trubadūrai ir meilės kalba". 
Unitarian Congregation of Centrai Nas- 
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New York; vasario 24 d., 2:15 v., "Mie
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lietuvybę 
Amerikoje

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

JONAS V. STRIMAITIS, advokatas, patarnauja teisiniuose 
reikaluose, kurie liečia testamento paruošimą ir jo vykdymą, o 
taip pat nekilnojamo turto pirkimą ar pardavimą bei įvairius 
reikalus, susijusius su mokesčių (tax) mokėjimu. Advokatas dirba 
Connecticut valstijoje ir kalba lietuviškai. 134 West St., Simsbury, 
CT 06070. E-mail: sigcycle @aol.com

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

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

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

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

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

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

Pietų Amerika ir Lietuva. Sagiai 
apdovanoti JAV LB kultūros pre
mija, Aleksandrai Sagienei su
teiktas Clevelando miesto Gar
bės merės titulas, Liudui Sagiui 
įteiktas miesto auksinis raktas, 
abu apdovanoti Ohio valstijos 
lietuvių gydytojų draugijos 
kultūrine premija. 1994 m. Lie
tuvos Respublikos Prezidentas A. 
Brazauskas apdovanojo Liudą 
Sagį DLK Gedimino IV laipsnio 
ordinu, o Kultūros ministerija 
paskyrė Sagiams Juozo Lingio 
premiją. Ir štai Sagiai, amžių 
naštos slegiami, atsiduria savo 
tėvynėje. Jis - ligos prikaustytas 
prie lovos ir reikalingas nuola
tinės priežiūros. Abu nori gauti 
Lietuvos pasus ir aš džiaugiuosi,

Lietuvos kariai Vasario 16-osios minėjime Vilniuje V. Kapočiaus nuotr.

Lietuvos Krikščionišką DEMOKRATIJĄ 
ir jos spaudą paremkime dabar: 

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

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

Fax/Tel. 708-636-9562 Klauskite informacijų

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI 
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

PRISTATOMI Į VISAS KAPINES 
NEW YORK, NEW JERSEY 

IR CONNECTICUT VALSTIJOSE. 
IŠTAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIŲ.
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Nepriklausomybės troškimas laimėjo
Nepriklausomybės atstatymo aktas paskelbtas prieš 80 metų. 

Sakytum, tai senas ir tolimas reikalas, nuėjęs į istoriją. Taip, jis 
yra nuėjęs į istoriją, į pačius dramatiškiausius istorijos lapus. Bet 
iš ten jis tebespinduliuoja į mūsų jausmus, mintis ir pasiryžimus. 
Ir ne tik mūsų. Jei išeivijos lietuvių dėka JAV gubernatoriai 
skelbė proklamacijas, Kongreso nariai sakė kalbas, Kongresas 
priėmė rezoliucijas, tai reiškia, kad anas aktas nėra praeityje 
miręs. Ne, jis tebegyvas ir iš ten jis tebeveikia dabartį net 
tarptautiniu plotu.

Nepriklausomybės akto signatarai buvo visokio amžiaus - tarp 
67 ir 25 metų, visokių profesijų. Netgi brendę nevienodame 
kultūriniame klimate - dalis "rytų", dalis "vakarų". Bet jie surado 
tarp savęs vienybę. Nelengvai, bet surado.

Nelengvai, nes tada, kaip ir visais laikais, skirtingi charakteriai 
skirtingai reagavo į sutinkamas kliūtis. Kai Lietuvos Taryba 1917 
m. sutiko Lietuvą okupavusios Vokietijos reikalavimą, kad Tary
ba susietų Lietuvą tam tikrais ryšiais su Vokietija, dalis susvyra
vo. Susvyravo ir leidosi į kompromisus: tegul mažiau negu pilna 
nepriklausomybė, bet vis dėlto arti nepriklausomybės. Ir tokių 
Taryboje buvo dauguma. Netgi pirmininkas. Šios dienos žodžiu, 
sakytume, kad tai buvo pragmatikai: šį tą duoti, kad šį tą 
gautum. Kita dalis, Tarybos mažuma, nesileido į nuolaidas, 
laikėsi tiesios principingos linijos - už aiškią nepriklausomybę. 
Pasipriešinimą daugumos nuolaidoms keturių mažuma sudra
matino, pasitraukdama iš Tarybos. Grįžo tada, kai dauguma 
grįžo prie jų nusistatymo, kuriuo ir buvo grįstas 1918 m. vasario 
16 d. nepriklausomybės aktas.

Sakytume, tai buvo mažumos "diktatūra". Bet taip dažnai esti 
- aiški ir kietai ginama linija, nors ir mažumos atstovaujama, 
laimi daugumą. Ir dėl to nepriklausomybės aktas buvo visų 
vieningai pasirašytas.

Vienybę išlaikyti padėjo Tarybos narių nusimanymas, kad 
Taryba nėra visa išmananti, nei visagalinti. Ji ieškojo ryšio su 
lietuviais už Lietuvos ribų. Pasisekė 1916 ir 1917 m. susitikti 
Šveicarijoje su lietuvių veikėjais iš vakarų Europos, Amerikos, 
net su lietuviais iš Rusijos. Ir jau 1916 m. konferencijoje vienin
gai buvo prieitas nusistatymas - siekti nepriklausomybės.

Tiesa, šalia Tarybos ir šalia konferencijos buvo tokių, kurie 
atmetė nepriklausomybę, reikalaudami dėl Lietuvos likimo 
atsiklausti Rusijos liaudies valios. Buvo tokių, kurie tuo keliu 
pasuko. Ir Kapsuko-Mickevičiaus, Aleksos Angariečio likimas 
rodo ano kelio finalą - jie virto Rusijos įrankiais lietuvių tautai 
įlieti į rusų tautą.

Signatarai buvo ne atsitiktinai iš fabrikų, ūkių, raštinių, parapi
jų, redakcijų surankioti žmonės šiam konkrečiam raštui pasirašy
ti. Šalia savo profesijos visi jie seniai dirbo visuomenės reikalams. 
Vieni organizavo politines grupes, kiti ūkines pajėgas, kiti švie
timą, kiti kovojo dėl kalbos bažnyčiose. Ilgi metai dar prieš aktą 
juos treniravo būti sąmoningais patriotais, rizikuoti, eiti prieš 
srovę, pūsti prieš vėją. Daugelis net ir profesiją buvo pasirinkę 
tokią, kuri leistų jiems išlikti Lietuvoje, nors tos profesijos 
nemėgo ir nepraktikavo, atsidėdami visuomenei, pozityviai kelda
mi visuomenės sąmonę iki jos naujo laipsnio - valstybinės 
sąmonės.

Prieš 80 metų 20 vyrų pasirašė Lietuvos Nepriklausomybės aktą

Kun. dr. Kornelijus Bučinys

Lietuvos Nepriklausomybės 
atstatymą paskelbė Vilniuje 1918 
metais vasario 16 dieną Lietu
vos Taryba, kuri buvo išrinkta iš 
įvairių Lietuvos vietų į konfe
renciją Vilniuje 1917 m. rugsėjo 
18-22 dienomis. Nepriklausomy
bės aktą pasirašė visi 20 Tarybos 
narių.

Praėjo 80 metų ir daug kas 
primiršta. Šios dienos skaityto
jui tenka priminti, kas buvo tie 
vyrai, kurie tada labai nepalan
kiose sąlygose ir grasinimuose 
išdrįso neišsigąsti, išdrįso pasi
sakyti už nepriklausomą Lietu
vą.

-o-
Jonas Basanavičius - kilęs 

iš Ožkabalių kaimo, Vilkaviškio 
apskr., gydytojas, "Aušros" laik
raščio steigėjas, 25 metus išgy
venęs Vakaruose, nuo 1905 m. 
persikėlęs į Vilnių ir iš jo niekur 
nepasitraukęs - nei nuo vokiečių, 
nei nuo bolševikų, nei nuo len
kų. Savo jėgas skyręs Lietuvos 
praeičiai bei tautosakai rinkti ir 
tirti, vadinamas Lietuvos atgimi
mo patriarchu. Nepriklausomy
bės aktą pasirašė eidamas 67 
metus, mirė 1927 m. vasario 16 
d., taigi 9 metai nuo akto pasi
rašymo.

Saliamonas Banaitis - kilęs 
iš Sintautų v., Šakių apskr., "Var
po" ir "Ūkininko" slaptas ben
dradarbis, nuo 1905 m. suorga
nizavęs savo spaustuvę Kaune. 
1919 m. buvo apskrities virši
ninku, 1920-22 m. organizavo 
Žemdirbių sąjungą ir leido jos 
laikraštį, vėliau buvo Kauno už
miesčio autobusų stoties virši
ninkas. Aktą pasirašė, eidamas 
54 metus, mirė Kaune 1933 m. - 
15 metų nuo akto pasirašymo.

Mykolas Biržiška - kilęs iš 
Viekšnių v., Mažeikių apskr., bai
gęs teisę Maskvoje, atsidėjęs lite
ratūros istorijos ir visuomenės 
darbams. Nuo 1907 m. Vilniuje, 
bet advokatu nepatvirtintas, 
dirbo žemės banke, veikė social
demokratuose. Nuo 1915 m. Vil
niaus lietuvių gimnazijos direk
torius, vadovėlių autorius. Nuo 
1922 m; su kitais 22 iš Vilniaus 
lenkų ištremtas į laisvą Lietuvą. 
Kauno Aušros gimnazijos direk
torius, humanitarinių mokslų 
fakulteto profesorius, dekanas, 
universiteto rektorius, daugelio 
organizacijų aktyvus veikėjas. 
Aktą pasirašė, eidamas 36 me

tus, mirė Los Angeles, CA, 1962 
m., 44 metai po akto pasirašy
mo.

Kazimieras Bizauskas - ki
lęs iš Kuldingos, Latvijoje. Kau-

no gimnazijoje 1911 m. vienas 
■iš ateitininkų organizacijos 
steigėjų, pirmojo karo metu Pa
nevėžy gimnazijos mokytojas. 
Nuo 1919 m. Lietuvos delegaci
jos Anglijoje patarėjas. 1920 m. 
taikos su sovietais delegacijos 
sekretorius, steigiamojo seimo 
narys, švietimo ministeris. Nuo 
1922 m. atstovas prie Šv. Sosto, 
atstovas JAV, Latvijai, Anglijai. 
Nuo 1939 m. ministerio pirmi
ninko pavaduotojas, vyriausybės 
įgaliotinis Vilniuje, dalyvavo 
1940 m. derybose Maskvoje dėl 
Sovietų ultimatumo, 1940 m. de
portuotas. Likimas nežinomas. 
Aktą pasirašė, būdamas 25 metų.

Pranas Dovydaitis - kilęs iš 
Višakio Rūdos, Marijampolės 
apskr. Nuo 1911 m. kartu su 
kun. A. Dambrausku išleido 
"Ateitį" ir tapo pirmuoju atei
tininkų ideologu. Nuo 1913 m. 
"Vilties" redaktorius vietoje A. 
Smetonos. Vokiečių pirmos oku
pacijos metu direktorius Kaune 
Saulės gimnazijos, kuri 1919 m. 
buvo suvalstybinta ir gavo 
Aušros vardą. 1919 m. ministras 
pirmininkas. Pasitraukęs nuo 
politikos, atsidėjo universitetui, 
gausiems žurnalams redaguoti ir 
veikti jaunimo bei darbininkų 
tarpe. 1925 m. išrinktas pirmu 
ateitininkų vadu, nuo 1934 m. 
Krikščionių darbininkų sąjungos

Lietuvos Taryba, pasirašiusi Nepriklausomybės aktą. Iš kairės j dešinę sėdi: J. Vileišis, 
dr. J. Šaulys, kun. J. Staugaitis, St. Narutavičius, dr. J. Basanavičius, A. Smetona, kan. 
K. Šaulys, Stp. Kairys ir J. Smilgevičius; stovi: K. Bizauskas, J. Vailokaitis, D. Malinaus
kas, kun. V. Mironas, M. Biržiška, kun. A. Petrulis, S. Banaitis, P. Klimas, A. Stulginskis, 
J. Šernas ir Pr. Dovydaitis

pirmininkas. Už veikimą tarp 
ateitininkų ir pavasarininkų 
1932 m. kalintas, atleistas iš pro
fesorių. 1941 m. su šeima bolše
vikų deportuotas. Aktą pasirašė, 
būdamas 32 metų. Mirė Sibire.

Steponas Kairys - kilęs iš 
Kurklių vis., Ukmergės apskr.

Inžineriją-technologiją baigė 
Petrapilio institute. Nuo 1911 
m. apsigyveno Vilniuje, dirbo 
savivaldybėje. Priklausė social
demokratų partijai. 1917 m. da
lyvavo Berno konferencijoje. Lie
tuvos taryboje atmetė nuolaidas 
vokiečiams ir dėl to laikinai buvo 
pasitraukęs iš tarybos kartu su 
Biržiška, Narutavičiumi ir Vi
leišiu. Pirmose vyriausybėse mi- 
nisteris ir visuose seimuose na
rys, 1926 m. seimo vicepirminin- 
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sios bolševikų okupacijos metu, 
1944 m. buvo išvežtas į Sibirą, 
kur išbuvo 10 metų. Mirė Kaune 
1969 m. sausio 16 d.

Donatas Malinauskas gimė 
1869 m. vasario 23 d. (kovo 7 
d.) Krėslaukyje, Latgaloje. Vi
suomenės veikėjas, Valstybės

Tarybos narys. Mokėsi Vilniuje, 
Minske, Galicijoje ir Čekijoje. 
Dalyvavo keliuose komitetuose 
ginant lietuvių kalbą Vilniaus 
bažnyčiose. 1917 m. Vilniaus 
konferencijoje išrinktas Valsty
bės Tarybos nariu. Juo išbuvo iki 
Steigiamojo Seimo. Bendradar
biavo lietuviškoje spaudoje. 1941 
m. birželio 14 d. iš Alvito bolše
vikų išvežtas į Sibirą.

Vladas Mironas gimė 1880 
m. birželio 22 d. Panemunio vis.,

Mes grįžtam gyventi j miestą 
sunkiausiu laiku

Lietuvos poetą Edmondą Kelmicką 
kalbina literatūros kritikas
Liudvikas Jakimavičius

E.K.: Ar atkreipei dėmesį, aš pradedu klausimu ir baigiu klausimu?
L.J.: Tai pastebėjau (ir tai yra visai normalu), bet kokie motyvai Tave 

paskatino imtis šio žanro?
E.K.: Man buvo įdomu išbandyti šią formą. Soneto vainikas yra 

lyg kažkokios prigimties savybės - sakykim, tu turi balsą ir klausą - 
ko dar trūksta? Ar šia forma galima ką nors sukurti? Kaip ištrūkti iš 
tos formos ją pasirinkus? Ką tau diktuoja pati prigimtis? Prigimtis 
- aš gimiau, subrendau ir miriau. Viskas, tiek ir liko manęs. Ar yra 
kas nors, kas nemiršta, kai miršta kūnas. Pavyzdžiui, man yra labai 
svarbus eilėraštis "Ahasferas”. Ahasferas yra žydų tauta, pasirinkusi 
savo likimą, kelionę. Žydai turėjo labai gerą protėvį, kuris atsiliepė 
Dievo šaukiamas. Juk buvo pasirinkta ne žydų tauta, buvo pasirink
tas Abraomas. Ir visa tauta buvo genetiškai išvesta iš Abraomo 
strėnų.

L.J.: Bet aš noriu kitaip pakreipti klausimą. Vilnius buvo Šiaurės 
Jeruzalė. Ar tai implikavo tavo poezijos motyvus?

E.K.: Labai branginu mūsų dvasines žydiškas šaknis, kurių taip 
pigiai atsisakom. Iš esmės mes esam katalikai, mes turim žinot. 
Paulius savo laiške kalba: "Tu laukinis, alyvmedi, tapai šaknies 
riebalų dalininku". Ir tada nesididžiuok prieš savo prigimties šakas. 
Įdomu, kur tuo metu buvome mes kaip tauta, kai čia buvo Šiaurės 
Jeruzalė. Kur buvo mūsų sostinė? Reikia nesinervinant, su tauriu 
pavydu vertinti žydų tautą. Mes, turėdami viską, taip lengvai to 
išsižadam.

L J.: Žydai visada labai jautriai jausdavo aplinką. Kartais net pavydu, 
kaip žydą poetai, pvz., P. Celanas, jautė sunkiausią dieną dvelksmą ir 

įtampą. Ar galėtum pasakyti, kad gyvenimo realijos taip pat veržiasi į 
tavo poeziją? Ar biografijos faktai čia ką nors lemia?

E.K.: Esu ne miesto vaikas, ne kaimo, - esu priemiesčio vaikas. 
Puikiai atsimenu, kur gimiau. Aš gimiau Klaipėdoje, Butkų Juzės 
gatvėje, kur dabar yra autobusų stotis. Tai buvo pats miesto galas. 
Tie dideli laukai, žiogai čirpia. Buvau įsitikinęs, kad, pvz., ežys yra 
baisiai didelis. Kartą mama pasakė, kad darže yra ežys, ir aš šokau 
jo žiūrėti. Man įstrigo į atmintį: buvo graži vasara, tas mėlynas ežys 
toks didelis, nes pats esi mažas. Todėl man buvo ir yra gražios Sigito 
Gedos "Rudens ir vasaros giesmės". Iš jų aš supratau, kokia gali būti 
motinėlė gamta. Gera poezija man įsirėžia į atmintį kaip tas ežys, 
- klausei apie mano mokytojus. Paskui atrandi Bobrovskį ir supran
ti, kad jis - Gedos mokytojas, o Bobrovskis irgi turėjo savo moky
toją. Buvo laikas, kai mane gelbėjo Gedos poezija, paskui atėjo 
laikas drausmei. Pavargsti nuo Gedo>s poezijos, nes jis nori būti 
vienas. Būtų galima kalbėti ir apie Tomą Venclovą, jis puikus 
poetas. Tokios tvirtos rankos grafiko lietuvių poezijoje aš nežinau. 
Paskui pamatai, iš ko jis mokėsi, pasiimi į rankas Mandelštamo 
poeziją... Nėra nė vieno tokio šilto poeto. Jis ėmė ir išmoko italų 
kalbą taip, kad tirpsta burnoj Dantės čiurlenimas. O Churginas to 
čiurlenimo taip ir neperteikė. Yra daugybė knygų, kurias skaitei, ir 
nieko negali pasakyti. Būtų neteisybė, jei sakyčiau, kad man patin
ka tas ar kitas poetas. Yra daugybė poetų, kurie man vienu ar kitu 
metu patiko. Keičiasi laikas, keičiasi atsakomybės suvokimas, ir 
tavo mokytojais tampa kiti. Kaip ta Magdalietė sako: "Mano moky
toją paėmė, Viešpatį mano, kape buvo, nebėra". Stebuklingiausią 
yra tai, kad ateini prie kapo, o tame kape mirusiojo nebėra, jis 
prisikėlė.

L.J.: O prie ko tu kaip poetas norėtum glaustis?
E.K.: Esam apie tai kalbėję su Aidu Marčėnu. Jis man sako: "Tu esi 

iš Venclovos, iš Mandelštamo". O aš jam sakau: "O tu esi iš manęs", 
ir mes baigėm tą šneką. Visi mes nesam patys iš savęs. Nėra tokio 
mėšlo, kuris pats save tręštų. Jeigu savitumas būtų vertybė, tai 
savičiausias būtų blogai pagamintas batas, kurio negali apsiauti. O 
ko negali naudoti, tai nėra jokia vertybė. Štai kokia tau, Liudvikai, 
išvada.

Namas Vilniuje, Pilies gatvėje, kuriame 1918 m. vasario 16 
ąją buvo pasirašytas Lietuvos Nepriklausomybės aktas

V. Kapočiaus nuotr.

Užrašė Liudvikas Jakimavičius

kas. Antros vokiečių okupacijos 
metu buvo pirmas VLIKo pir
mininkas. Aktą pasirašė, eidamas 
40 metus, mirė Amerikoje 1964 
m. - 46 metai po akto.

Petras Klimas gimė 1891 m. 
vasario 23 d. Kušliškių km., 
Marijampolės apskr. Baigęs Mar
ijampolės gimnaziją, Maskvos 
universitete studijavo teisę. Gim
nazijoje ir universitete įsitraukė 
į žurnalistiką ir politinę veiklą. 
Buvo Vilniaus konferencijai 
šaukti organizacinio komiteto 
narys, aktyvus Lietuvių Tarybos 
narys. Pradėjus leisti "Lietuvos 
aidą", buvo jo faktinasis redak
torius. Išleido daugelį knygų ne 
tik lietuvių, bet ir kitomis kalbo
mis. Nuo 1918 m. pradėjo dirbti 
užsienio reikalų ministerijoje ir 
įvairiais titulais išbuvo iki II pa
saulinio karo. Kaip įgaliotasis 
ministras, atstovavo Lietuvai Ita
lijoje, Prancūzijoje, Belgijoje, Is
panijoje, Portugalijoje. 1942 m. 
vokiečių nacių okupacinė vy
riausybė Prancūzijoje jį suėmė ir 
kalino. Grįžęs Lietuvon antro-

Rokiškio apskr. Kunigas, visuo
menės veikėjas, politikas. Baigęs 
Vilniaus kunigų seminariją, 1901 
m. pasiųstas į Petrapilio dvasinę 
akademiją. Ėjo įvairias pastoraci
jos pareigas parapijose, buvo vyr. 
kariuomenės kapelionu, 1938-39 
m. vienerius metus buvo minis- 
teriu pirmininku. 1940 m. bolše
vikams okupavus Lietuvą, suim
tas, bet 1941 m. partizanų išlais
vintas. Į lietuvišką veiklą įsijungė 
jau Mintaujos gimnazijoje. Ei
damas dekano pareigas Vilniaus 
krašte, ypač pasireiškė lietuvių 
teisių gynime. 1917 m. Vilniaus 
konferencijoje išrinktas į Lietu
vos tarybą ir buvo vicepirminin
kas. Taryboje atstovavo vilti- 
ninkų-pažangiųjų krypčiai. Ne
priklausomoje Lietuvoje prik
lausė Tautos pažangos partijai ir 
1926 m. išrinktas į III seimą tau
tininkų sąraše. 1947 m. ištrem
tas į Sibirą, 1954 m. mirė Vla
dimire.

Stanislovas Narutavičius 
gimė 1862 m. rugsėjo 2 d. 
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I Azorų salose, Atlanto van
denyne, vasario 4 d. sudužus 
krovininiam pašto lėktuvui, 
žuvo visi septyni lėktuvu skridę 
žmonės. Gelbėjimo tarnybų 
pareigūnai vasario 5 d. pra
nešė, kad surasti trys žuvusiųjų 
kūnai. Sovietų Sąjungoje ga
mintas lėktuvas An sudužo ir 
užsiliepsnojo netoli JAV ka
rinių oro pajėgų Lažeso bazės 
Terseiros saloje. Lėktuvas, kurį 
nuomojo Portugalijos pašto 
tarnyba, gabeno paštą iš Azorų 
į Portugaliją. Katastrofos prie
žastis kol kas nežinoma.
■ Šri Lankos karinių jūrų pa

jėgų laivai vasario 5 d. rytą 
užpuolė "Tamilų tigrų" suki
lėlių bazę šiaurės rytinėje pa
krantėje. Bazė buvo apšaudyta 
iš jūros. Greitųjų laivų "Dvo- 
ra" grupė atakavo "Jūros tigrų" 
bazę. "Jūros tigrai" yra vieni iš 
"Tamil Llamo išlaisvinimo tig
rų" sukilėlių. Sukilėliai buvo 
užpulti netikėtai ir nesiprieši
no. Bazėje "tigrai" laikė ir re
montavo savo katerius, mo
torus ir saugojo maisto atsar
gas.
■ Maskvos centre nužudytas 

vienas grožio salono "L'Oreal" 
savininkų, Sankt Peterburgo 
gyventojas Vladimiras Mušo- 
nas. Du nežinomi asmenys 
vasario 4 d. vakarą nenustaty
tu ginklu apšaudė V. Mušono 
vairuojamą automobilį "Mer
cedes 230" prie 26-ojo namo 
Kutuzovo prospekte. V. Mušo- 
nas mirė nuo daugybės krū
tinės ir galvos žaizdų. Kutuzo
vo prospekto 26-ajame name 
sovietmečiu gyveno aukšti par
tijos pareigūnai, tarp jų - SSKP 
CK generaliniai sekretoriai 
Leonidas Brežnevas ir Jurijus 
Andropovas. Dabar šiame na
me tarp buvusių sovietinių 
partinių darbuotojų šeimų gy
vena ir nemažai žinomų Rusi
jos verslininkų.
■ Šiaurės Korėjos diplomatas 

pasiprašė politinio prieglobsčio 
Pietų Korėjos ambasadoje Ro
moje. Diplomatas, įsėdęs į au
tomobilį prie Jungtinių Tautų 
Maisto ir žemės ūkio organiza
cijos (FAO), nuvažiavo į Šiau
rės Korėjos misiją. Italijos 
policija palydėjo diplomatą į 
Fiumičino oro uostą, iš kur jis 
vasario 5 d. išskrido į Pietų 
Korėją.

■ Čečėnijos vidaus reikalų 
ministerija bus reorganizuota 
remiantis šariato teisės nor
momis. Tai vasario pradžioje 
žurnalistams pareiškė Čečėni
jos vyriausybės vicepremjeras 
Kazbek Machašev, respublikos 
ministrų kabinete kuruojantis 
jėgos struktūras. "Vidaus rei
kalų ministerija reformuojama 
ne todėl, kad neatlieka savo 
funkcijų, bet todėl, kad pra
sideda naujas gyvenimo eta
pas", - pasakė K. Machašev.

Prieš 80 metų 20 vyrų pasirašė Lietuvos 
Nepriklausomybės aktą

(atkelta iš 3 psl.)
Alsėdžių vis., Telšių apskr. Mokėsi 
Liepojos gimnazijoje. Petrapilio 
universitete baigė teisių fakultetą. 
Nepriklausomoje Lietuvoje gyve
no savo ūkyje ir dalyvavo ūkinėse 
organizacijose bei savivaldybės 
veikloje - ilgametis Telšių apskri
ties tarybos narys. Mirė 1932 m. 
Kaune.

Alfonsas Petrulis - iš Vabal
ninko vis., Biržų apskr., kunigas, 
baigęs seminariją Vilniuje ir aka
demiją Petrapily. Vikaraudamas 
Vilniaus vyskupijoje, kovojo dėl 
lietuvių kalbos teisių bažnyčiose, 
steigė lietuviškas mokyklas. 1916 
m. dalyvavo Lozanos konferenci
joje, taip pat delegacijoje pas nun
cijų Mūnchene, kad Vilniui būtų
paskirtas lietuvis vyskupas. Aktą 
pasirašė, eidamas 45 metus. Mirė 
Musninkuose, 10 metų po akto.

Jonas Smilgevičius - iš Alsė
džių vis., Telšių apskr. Ekonomiką 
studijavo Karaliaučiuje ir Berlyne. 
Nepriklausomoje Lietuvoje orga
nizavo ūkines bendroves, savo 
dvarą pavertė pavyzdiniu ūkiu. Ak
tą pasirašė, būdamas 48 metų. Mirė 
Kaune 1942 m. - 24 metai po akto.

Justinas Staugaitis - kilęs iš 
Šakių apskr., kunigavęs Varšuvoje, 
Lomžoje, nuo 1905 m. Marijam
polėje. Nuo 1909 m. Seinuose lei
do "Vadovą", 1917 m. dalyvavo 
Berno konferencijoje. Nepriklau
somoje Lietuvoje seimų atstovas, 
seimo pirmininkas. Nuo 1926 m. 
Telšių vyskupas. Aktą pasirašė, ei
damas 52 metus. Mirė Telšiuose 
1943 m. - 25 metai po akto.

Antanas Smetona - iš Taujė
nų vis., Ukmergės apskr. Baigė teisę 
Petrapilio universitete. 1904 m. 
dalyvavo Vilniaus seimo prezidi
ume kaip demokratų partijos at
stovas. Dirbo "Vilniaus žinių" 
redakacijoje, redagavo "Lietuvos 
ūkininką". įsteigė su kun. J. Tumu 
"Viltį", nuo 1914 m. leido "Vairą", 
1916 m. pirmininkavo Lozanos 
konferencijoje. Kaip Lietuvos Tary
bos pirmininkas, buvo vienas iš 
daugumos, kuri ieškojo kompro
misų su vokiečiais. Tarybos išrink
tas pirmu prezidentu. Aktą pasi
rašė eidamas 44 metus. Mirė Cleve
lande 1944 m. - 26 metai po akto.

Aleksandras Stulginskis - iš 
Kaltinėnų vis., Tauragės apskr. 
Agronomas, mokslus baigęs Halles 
institute. 1916 m. ėmė leisti "Ūki
ninką". Vienas iš krikščionių de
mokratų partijos steigėjų ir 1917 
m. centro komiteto pirmininkas. 
Pradedant nuo pirmosios, eilėje 
vyriausybių ministeris, Steigiamo
jo seimo narys, nuo 1920 iki 1926

Atgimsta vėjiniai 
malūnai

Radviliškio rajone Pakalniškių 
kaime vėl pradėjo suktis unikalaus 
kepurinio vėjinio malūno, statyto 
1884 metais, sparnai. Šis malūnas 
stovi netoli Šeduvos, kultūros ir 
istorijos muziejaus draustinyje, įsi
kūrusiame prie Daugyvenės upės. 
Kleboniškio kaimo buities mu
ziejui šį unikalų eksponatą pado
vanojo malūno paveldėtoja, bu
vusio malūnininko žmona Mo
nika Zinkuvienė. Lietuvos kultūros 
vertybių apsaugos departamentas 
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m. prezidentas. 1941 m. depor
tuotas į Sibirą, iš kurio grąžintas 
1956 m. Aktą pasirašė, turėdamas 
33 metus.

Jurgis Šaulys - iš Švėkšnos 
vis., Tauragės apskr. Ekonomi
nius mokslus baigė Berne. Nuo 
1912 m. dirbo Vilniaus žemės 
banke, o 1914 m. "Vilniaus žinių" 
redakcijoje, taip pat "Lietuvos ai
do" redakcijos narys. Lietuvos Ta
rybos generalinis sekretorius ir 
pirmasis vicepirmininkas. Neprik
lausomoje Lietuvoje diplomatas 
- Vokietijoje, Šveicarijoje, Italijo
je, Vatikane, Lenkijoje, vėl Švei
carijoje. Bibliofilas, jo biblioteką 
supirko Philadelphijos universite
tas. Aktą pasirašė, eidamas 39 
metus. Mirė Šveicarijoje 1948 m.
- 30 metų po akto.

Kazimieras Šaulys - kilęs iš 
Švėkšnos vis., Tauragės apskr. 
Kunigas, vėliau prelatas, baigęs 
Kauno seminariją ir Petrapilio 
akademiją, profesorius Kaune, 
vyskupo kancleris, gen. vikaras. 
Veikė labdaros ir švietimo orga
nizacijose. 1904 m. Vilniaus sei
me kaip teisininkas dalyvavo 
redakcinėje komisijoje. Steigia
mojo seimo narys, krikščionių 
demokratų centro komiteto na
rys. Aktą pasirašė, būdamas 46 
metų. Mirė Lugane, Šveicarijoje 
1964 m. - 46 metai po akto.

Jokūbas Šernas - kilęs iš 
Nemunėlio-Radviliškio vis., Bir
žų apskr. Teisės mokslus baigė

Amerikos lietuvis LR Užsienio 
reikalų ministerijos labirintuose

(atkelta iš 2 psl.)
besilankąs Amerikos lietuvis 9 vai. 
ryto apsižiūri, kad pametęs savo 
amerikietiškąjį pasą, o jo skrydis 
į Ameriką už trijų valandų. Nuei
na jis į JAV konsulatą, tačiau 
Amerikoje tuo laiku 2 vai. nak
ties ir konsule negali susisiekti su 
Washingtonu ir patikrinti, ar tas 
asmuo tikrai yra JAV pilietis. 
Paskambina ji man ir kitam Vil
niuje gyvenančiam JAV lietuviui 
pasitikrinti, ar mes tą asmenį 
pažįstame ir galime patvirtinti, 
kad jis JAV pilietis. Mūsų dviejų 
teigiamo atsakymo pakanka ir 
konsule išduoda pasą, kad šis 
galėtų laiku išvykti. Argi ana
logišku atveju taip pasielgtų de
partamento direktoriaus Riman
to Šidlausko vadovaujama įs
taiga?

Tai ir yra skirtumas tarp dviejų 
valstybių. Vienoje žmogus yra 
gerbiamas ir vyriausybės pa
reigūnai jam tarnauja, kitoje, 
deja, mano tėvynėje, valdinin
kas elgiasi tartum prokuroras. Jis 
kuo kruopščiausiai ieško įstatyme 
skirsnio, kuriuo pasiremdamas
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Petrapily. Nuo 1914 m. "Lietu
vos žinių" redaktorius. Pirmose 
vyriausybėse ministras, daugiau
sia rūpinosi savivaldybių orga
nizavimu. Pramonės banko di
rektorius, veiklus protestantų 
bažnytiniame gyvenime. Aktą 
pasirašė, eidamas 30 metus. Mi
rė Kaune 1926 m. - 8 metai po 
akto.

Jonas Vailokaitis - kilęs iš 
Sintautų vis., Šakių apskr. Baigęs 
Petrapilio pramonės institutą, 
1914 m. kartu su broliu kun. 
Juozu suorganizavo brolių Vai
lokaičių banką. Vokiečių oku
pacijos metu buvo kalintas. Po 
pirmo pasaulinio karo su broliu 
suorganizavo Ūkio banką, ak
cinę bendrovę "Maistas", pastatė 
mėsos fabriką su skerdyklom, 
įsteigė Metalo akcinę bendrovę, 
Palemono plytinę. Aktą pasi
rašė, eidamas 32 metus. Mirė 
Blankenburge, Vokietijoje, 1944 
m. - 26 metai po akto.

Jonas Vileišis - kilęs iš Pas
valio vis., Biržų apskr. Teisės 
mokslus baigė Petrapily. 1904 
m. leido "Lietuvos ūkininką". 
Nepriklausomoje Lietuvoje vi
daus reikalų, finansų ministras, 
vadovavo delegacijai Ameriko
je siekiant Lietuvos pripažinimo, 
vienas iš valstiečių liaudininkų 
vadų, Kauno burmistras. Aktą 
pasirašė, eidamas 46 metus. 
Mirė Kaune 1942 m. - 34 metai 
po akto.

galėtų į jį besikreipiantį atstum
ti, gainioti ir tai daro ne kokie iš 
sovietmečio likę pareigūnai, gal 
ir jaučią neapykantą išeivijai, 
bet jauni žmonės, iš kurių norė
tum tikėtis vakarietiško požiū
rio. Skaudu yra užsienio lietu
viui, pusšimtį metų svajojusi
am apie laisvą, nepriklausomą 
Lietuvą, o ypač skaudu yra tam, 
kuris ten ne dolerius kalė, bet 
savo jėgas ir laiką skyrė lietuvių 
kultūros skleidimui ir lietuvy
bės išlaikymui. Ir štai su kuo jis 
susiduria grįžęs į savo išsvajotą 
tėvynę.

Žiema V. Kapočiaus nuotr.

Liudytojų apsauga
Švedijos valstybės policijos 

valdyba rengia bandomąjį pro
jektą suteikti prieglobstį liudy
tojams iš Baltijos valstybių ir 
Lenkijos, jei jų gyvybėms gresia 
pavojus. Tai pranešė Švedijos 
agentūra TT. Baltijos jūros vals
tybių ministrų pirmininkų pot
varkiu buvo sudaryta speciali 
komisija, kurios vienas iš darbų 
yra liudytojų apsaugos projekto 
rengimas. Švedijos teisingumo 
ministerija dabar tikrina, ar nėra 
juridinių kliūčių tokiai liudyto

Lietuvoje daugėja jaunų bedarbių
Pernai kas ketvirtas į Lietuvos 

darbo biržas besikreipiantis žmo
gus buvo iki 25 metų. Katastro
fiškai jaunimo nedarbas didėja 
provincijoje. Specialistai aps
kaičiavo, kad kas antras jaunas 
bedarbis neturi jokios profesi
jos. Pasak specialistų, Lietuvoje 
nėra ryšio tarp ekonomikos 
plėtros ir nedarbo. Tik Vilniuje, 
Kaune ir Klaipėdoje yra ekono
mikos augimo centrai, o "pro
vincija vis dar apimta depresi
jos". Konservatorių vyriausybė, 
nustačiusi minimalų 400 litų mė
nesio atlyginimą, pati padidino 
jauną bedarbių skaičių. Vilniuje 
už 400 litų jaunas žmogus gal
būt nedirbs, tačiau rajonuose gal 

jų apsaugos programai. Baltijos 
valstybės yra nedidelės, todėl liu
dytojus paslėpti yra sunku. Liu
dytojų apsaugos programa pra
dės veikti tuomet, kai jai pritars 
visos programos dalyvės - Švedi
ja, Suomija, Danija, Vokietija, 
Islandija, Norvegija, Lenkija, 
Rusija, Estija, Latvija, Lietuva, 
Europos Sąjungoje pirmininkau
janti šalis ir Europos Komisija. 
Programoje kol kas nedalyvauja 
Europos Sąjunga ir Rusija.

R

susigundytų ir už 200 litų, svars
to socialinių mokslų daktaras 
Gediminas Černiauskas. Specia
listai kaltina ir Lietuvos švieti
mo sistemą, kuri fietiria rinkos 
ir rengia paklausos neturinčius 
specialistus. Aukštesniosios mo
kyklos labiau atitinka vakarie
tiškus standartus, tačiau pro
fesinių mokyklų abiturientų 
darbdaviai vengia, nes juos rei
kėtų iš naujo mokyti savo sąs
kaita. Tuo tarpu ekspertai teigia, 
kad aukštąjį mokslą baigę jau
nuoliai gali įsidarbinti gerokai 
lengviau. Pavyzdžiui, Šiaulių 
apskrityje tik 5% aukštojo mok
slo diplomus turinčio jaunimo 
yra bedarbiai. LR
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Ronald Reagan greitai nepažins žmonos
Vasario 6 d. buvusiam JAV prezidentui Ronald Reagan 
sukako 87 metai. Ta proga turbūt bus įdomu sužinoti, 
kuo dabar gyvena legendinis Prezidentas.

Atmintis vis silpsta
Ronald Reagan greitai viską 

pamirš. Net tai, kad jis - Reagan. 
Žiaurią ligą - laipsnišką, bet 
neišvengiamą atminties nete
kimą - buvęs JAV prezidentas 
Ronald Reagan išgyvena oriai ir 
tauriai, rašo Rusijos laikraštis 
"Komsomolskaja pravda".

87 metų R. Reagan kiekvieną 
rytą pradeda mankšta ir sunku

Buvęs JAV prezidentas Ronald Reagan su savo ištikima 
gyvenimo drauge Nancy

mų kilnojimu. Jo fizinės sveika
tos šiandien galėtų pavydėti ir 
jaunesni žmonės. Tačiau besi
mankštindamas jis gali staiga 
sustoti ir paklausti: "Kodėl aš tai 
darau?" Arba kreiptis į savo ilga
metį padėjėją klausdamas: "O kas 
jūs toks?"

Alzheimer ligos aukos iš pra
džių kenčia tik trumpus atmin
ties susilpnėjimus, užmiršta, kaip 
užsirišti kaklaraištį arba užsisegti 
sagas. Ilgainiui jie pradeda ne
bepažinti artimųjų, užmiršta sa
vo praeitį. Gali staiga nebemokė
ti nuryti ir tuomet juos maitina 
per specialų vamzdelį.

Kasdien - darbas biure
Rūstus "blogio imperijos" -

Svarbi papildoma Tautinės 
Olimpiados ir Vl-jų PLSŽ-nių 

informacija
Il-sios Lietuvos Tautinės Olim

piados ir Vl-jų Pasaulio Lietuvių 
Sporto Žaidynių pradinės (pre
liminarinės) dalyvių registracijos 
terminas pratęstas iki 1998 m. 
vasario 16 d. (buvo iki vasario 
1 d.).

Primename, kad JAV-jų spor
tininkai registruojasi pas ŠAL- 
FASS-gos gen. sekretorių Al
girdą Bielskų, 3000 Hadden 
Rd., Euclid, OH 44117-2122; 
tel. 216-486-0889; faksas 216- 
481-6064 arba 216-943-4485.

Kanadiečiai registruojasi pas 
Kanados Sporto Apygardos va
dovą Rimą Kuliavą, 297 Ken- 
nedy Avė., Toronto, Ont. 
M6P 3C4; tel. 416-766-2996; 
faksas 416-766-5537; E-mail: 
kuliavas@compuserve.com

Lietuvos piliečiams, pastoviai 
ar laikinai gyvenantiems JAV, 
Kanadoje ar kitose šalyse, yra 
leidžiama dalyvauti II Lietuvos 
Tautinėje Olimpiadoje ir atsto
vauti VI PLSŽ-se tų kraštų lietu
vių sporto organizacijas, klubus, 
etc.

ŠALFASS-gos siūlomą jaunių B 
(1982-83 m. gimimo), jaunučių 
C (1984-85 m.) ir jaunučių D 
(1986 m. ir jaunesnių) įtraukimą 
į Vl-jų PLSŽ-nių programą nus
pręs Lietuvos Krepšinio Federaci
ja, atsižvelgiant į pradinės regis
tracijos duomenis.

SSRS priešas, garsėjęs savo feno
menalia pavardžių atmintimi, 
įžengė į antrąją ligos stadiją, 
kuriai vaistų nėra. Jis dažnai už
miršta kur ir kodėl esąs, neprisi
mena, kas buvo vakar, ir be 
žmonos Nancy, kurios dėmesys 
jam dabar reikalingas kaip nie
kada, atpažįsta labai nedaug 
žmonių.

Sekdama medikų patarimais,

Nancy stengiasi, kad jos vyras 
gyventų ritmingai, tolygiai ir be 
netikėtumų. Po mankštos ir pus
ryčių jų namo Los Angeles stik
linėje verandoje su vaizdu į ba
seiną Reagan, lydimas dviejų 
sargybinių iš slaptos tarnybos, 
išvyksta į savo biurą, esantį ver
slo centro "Century City" dan
goraižio paskutiniame aukšte.

Reagan ten praleidžia 3-4 va
landas pasirašinėdamas knygas, 
nuotraukas ir atsakydamas į retų 
lankytojų pasveikinimus. Žmo
nių, kuriems leista pabendrauti 
su buvusiu prezidentu, prašoma 
neklausinėti sudėtingesnių klau
simų.

Du kartus per savaitę jis žaidžia 
golfą aikštelėje šalia namų. O

ŠALFASS-gos siūlymą įtraukti 
futbolo (soccer) varžybas į Vl-jų 
PLSŽ-nių programą svarstys ir 
nuspręs žaidynių direktoratas, jei 
gaus pradinės registracijos lapus.

Užsienio šachmatininkams 
neprivaloma dalyvauti kvali
fikacinėse pirmo etapo PLSŽ-nių 
varžybose, jie galės žaisti visi, 
kas atvyks, finalinėse varžybose, 
birželio 28-30 d. Vilniuje. Am
žiaus grupės: vaikai - iki 14 m., 
jauniai 15-18 m. imtinai, jauni
mas 19-22 m. imtinai, suau
gusieji 23-60 m. ir senjorai - virš 
60 m.

Tautinės Olimpiados ir PLSŽ- 
nių organizacinis komitetas su
tiko leisti Tautinėje Olimpiado
je dalyvaujantiems užsienio 
kraštų krepšinio rinktinių žai
dėjams kartu žaisti ir už savo 
klubus PLSŽ-se.

Pagal nuostatus, į Vl-jų PLSŽ- 
nių galutinę programą bus įt
raukiamos tos sporto šakos, į 
kurias iki pradinės registracijos 
termino užsiregistruos ne ma
žesnis kaip pagal sporto šakos 
kvotą nustatytas užsienio kraštų 
dalyvių bei komandų skaičius. 
Prašome į tai atkreipti dėmesį ir 
pasistengti laiku atlikti pradinę 
registraciją!

ŠALFASS-gos Centro Valdyba 

sekmadieniais kartu su senais 
draugais Thom Sellack ir Walter 
Annenberg važiuoja į priemies
čio golfo klubą, kur, liudytojų 
tvirtinimais, Reagan vis dar de
monstruoja puikų smūgį, po ku
rio kamuolys nuskrieja daugiau 
kaip šimtą metrų.

Reagan, kaip ir anksčiau, die
vina pasivaikščiojimus su Nan
cy paplūdimiuose ir gretimuose 
parkuose. Beveik pamiršęs, už 
ką jį myli tėvynainiai, vienas 
populiariausių prezidentų JAV 
istorijoje tebėra malonus ir nuo
širdus pašnekovas.

Praėjusį mėnesį Reagan labai 
nustebino turistus iš sustojusio 
šalia jo namų autobuso, išei
damas su jais pasisveikinti ir 
maloniai sutikdamas kartu nusi
fotografuoti.

Eksprezidentą globoja 
žmona

Visada rūpestinga Nancy da
bar gyvena savo nykstančio vyro 
gyvenimą. Nors šalia Reagano 
visada yra medicinos seserys ir 
sargybiniai, ji beveik nepalieka 
namų.

Jei Nancy kviečia vakarieniau
ti, ji pirmiausia pavakarieniauja 
su Ronaldu ir tik po to eina į 
svečius. Toliau išvyksta tik tais 
atvejais, kai Reaganui būtina da
lyvauti renginyje.

Taip buvo ir Philadelphijoje, 
kur praėjusį balandį į savanorių 
judėjimo forumą susirinko likę 
dar gyvi prezidentai. Nancy prie 
vieno stalo sėdėjo su Gerald For
du, George Bushu ir Bill Clin- 
tonu.

Šeimos draugai pastebėjo šešėlį 
veide, liūdesį ir nuovargį 76 
metų Nancy akyse. Artėja valan
da, kai žmogus, kuriam ji viso
mis jėgomis mėgina pratęsti 
prasmingą gyvenimą, nebepa
žins ir jos pačios.

Iki šio neišvengiamo momen
to Reaganų šeimai geriausiu atve
ju liko pusantrų metų. Liga rašo 
paskutinį ir dramatiškiausią sky
rių jų 45 metus trukusio roma
no, verto rašytojo plunksnos ir 
filmo. Reagano vardu rengiama
si pavadinti gatves, tiltus, oro 
uostus, kalnus ir pradėtą statyti 
lėktuvnešį.

Pratęsta žaidynių 
Lietuvoje pradinė 

registracija
II-sios Lietuvos Tautinės Olim

piados ir Vl-jų pasaulio lietuvių 
sporto žaidynių pradinės (pre
liminarinės) dalyvių registracijos 
terminas pratęstas iki 1998 m. 
vasario 16 d. (buvo iki vasario 
1 d.).

Primename, kad JAV-jų spor
tininkai registruojasi pas ŠAL
FASS-gos gen. sekretorių Al
girdą Bielskų: 3000 Hadden 
Rd., Euclid, OH 44117-2122; 
tel. 216-486-0889; faksas 216- 
481-6064 arba 216-943-4485.

Kanadiečiai registruojasi pas 
Kanados Sporto Apygardos 
vadovą Rimą Kuliavą: 297 
Kennedy Avė., Toronto, Ont. 
M6P 3C4; tel. 416-766-2996; 
faksas 416-766-5537.

ŠALFASS centro valdyba

Lietuviški anekdotai
(Pasijuokime)

Metrikacijos biuro duris virs
teli suvalkietis:

- Miela panele, gal pasaky
tumėte, ar labai brangiai kai
nuoja užregistruoti naujagimį?

- Nė cento.
- Tikrai?!
- Tikrai...
- Tada, - nušvinta vyriškis, - 

malonėkite užregistruoti dar tris 
anksčiau gimusius mano vaiku
čius.< _______ /

Š. m. sausio 10-tą Detroite lankėsi Lietuvos užsienio reikalų minis
tras Algirdas Saudargas ir Lietuvos ambasadorius JAV Stasys Saka
lauskas. Svečiai apžūrėjo Dievo Apvaizdos lietuvių parapijos šven
tovę, Kultūros Centrą, lituanistinę mokyklą, susitiko su Detroito 
lietuviais ir amerikiečiais, padarė pranešimus. Nuotraukoje: Lietu
vos ambasadorių JAV Stasį Sakalauską, Lietuvos užsienio 
reikalų ministrą Algirdą Saudargą sveikina bei linkėji
mus perduoda JAV senatoriaus Spencer Abrakam asisten
tas Joe Cella. Svečius Detroite globojo LB-ės Michigano 
apygardos valdyba Jono Urbono nuotr.

Iš Lietuvos užsienio reikalų ministro Algirdo Saudargo ir Lietuvos 
ambasadoriaus JAV Stasio Sakalausko apsilankymo Detroite, 1998 
m. sausio 10 d. Nuotraukoje matyti dalis detroitiečių, atvykusių 
jų pasiklausyti ir su jais susitikti. Priekyje: Saulius Šimoliū- 
nas, Vytautas Kutkus, Algis Zaparackas, Nijolė Zelwinder 
ir Joe Cella, JAV senatoriaus Spencer Abrabam asistentas 

Jono Urbono nuotr.

II Lietuvos Tautinės Olimpiados ir VI Pasaulio 
Lietuvių sporto žaidynių, įvyksiančių 1998 m. 

birželio mėnesį Kaune, organizacinis komitetas

Arvydas Vidžiūnas - Lietuvos Respublikos Seimo pirmininko 
pavaduotojas (Organizacinio kumilelu pirrniriirikas)
Rimas Kurtinaitis - Kūno kultūros ir sporto departamento prie 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktorius (Organizacinio 
komiteto pirmininko pavaduotojas)
Artūras Poviliūnas - Lietuvos tautinio olimpinio komiteto 
prezidentas (Organizacinio komiteto pirmininko pavaduotojas) 
Saulius Šaltenis - kultūros ministras
Irena Degutienė - socialinės apsaugos ir darbo ministrė 
Juozas Galdikas - sveikatos apsaugos ministras
Edmundas Žilevičius - finansų viceministras
Romualdas Pusvaškis - švietimo ir mokslo viceministras
Julius Adomaitis - vidaus reikalų viceministras
Algirdas Šakalys - susisiekimo viceministras
Alis Vidūnas - Vilniaus apskrities viršininkas
Kazimieras Starkevičius - Kauno apskrities viršininkas 
Juozas Jankauskas - Valstybinio turizmo departamento direk
torius
Alfonsas Andriuškevičius - Kauno miesto meras
Rolandas Paksas - Vilniaus miesto meras
Audrius Šileika - Šiaurės Amerikos lietuvių fizinio auklėjimo ir 
sporto sąjungos pirmininkas
Antanas Laukaitis - Australijos lietuvių fizinio auklėjimo 
sąjungos atstovas
Arūnas Kazlauskas - Kūno kultūros ir sporto departamento 
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus pirmasis pa
vaduotojas
Algirdas Raslanas - Kūno kultūros ir sporto departamento prie 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus pavaduotojas 
Petras Statutą - Lietuvos tautinio olimpinio komiteto generali
nis sekretorius
Jonas Liaučius - Lietuvos asociacijos "Sportas visiems"prezi
dentas

Keliaujanti paroda
Balzeko lietuvių kultūros muziejus ruošia neeilinę keliaujančią 

parodą "Valdovų rankraščiai iš Lietuvos nacionalinės bibliotekos". 
Parodoje bus rodoma dvidešimt 15-18 amžiaus Lietuvos Didžiųjų 
Kunigaikščių privilegijų. Privilegijos kaligrafiškai išrašytos ant per
gamento lakštų ir patvirtintos didžiaisiais Lietuvos Didžiosios Kuni
gaikštystės antspaudais. Jų istorinė vertė neįkainojama, o meninis 
apipavidalinimas pranoksta išrankiausių estetų lūkesčius.

Paroda bus eksponuojama:
vasario 7 d. - Lietuvos ambasadoje Washingtone (2622 16th St. 
NW Washington, tel. 202-234-5860);
vasario 11-13 d. - Balzeko lietuvių kultūros muziejuje (6500 S. 
Pulaski Rd., Chicago, tel. 773-582-6500);
vasario 15-16 d. - Lietuvos ambasadoje Ottavvoje, Ontario, 

Kanadoje (130 Albert St. #204, Ottawa, Ontario, Canada, tel. 613- 
567-5458);
vasario 21 d. - Floridos lietuvių festivalyje St. Petersburge (St. 
Jude katedroje, 5818 5th Avė. N., St. Petersburg, Florida).

IŠ VISURV____________7
- Toronto lietuvių jauni

mo ansamblio "Gintaras" 
metinis koncertas "Ir užaugo ru
geliai" įvyks balandžio 26 d. Ana
pilio (netoli Toronto) salėje. Pro
gramoje dalyvauja visi gintarie- 
čiai, kaimo kapela ir daininin
kai.

- Sonata ir Rokas Zubovai, 
septynerius metus gyvenantys 
Chicagoje, atlikę daugybę piano 
koncertų, vasario 14-28 dieno
mis vyksta koncertuoti į Lietu
vą. Gros solo koncertus Kaune ir 
Vilniuje, o taip pat su Vilniaus 
styginiu kvartetu koncertuos 
Klaipėdoje, Šiauliuose, Kaune ir 
Vilniuje.

- Mykolo Paškevičiaus ir 
Onos Dolskaitės (vyro ir žmo
nos) dailės kūrinių paroda veiks 
nuo sausio 20 iki kovo 11 dienos 
Anaheim, CA, muziejaus patal
pose.

- Arkivyskupas Charles A. 
Salatka, Oklahoma City, OK, 
vasario 26 d. švęs amžiaus 80 
metų sukaktį.

- Prel. Pranas Dauknys, 
Melbourno (Australijoje) lietu
vių parapijos klebonas, vasario 
28 d. švęs kunigystės 45 metų 
jubiliejų.

-JAV LB, PLB ir ALTo val
dybų bei tarybų narių pasi
tarimas įvyks sausio 17 d. Hilton 
viešbutyje, Washington, DC. Pri
imtas nutarimas, kad būtų su
šaukta JAV LB, PLB ir Kanados 
LB valdybų konferencija, o po to 
Amerikos lietuvių organizacijų 
ir JAV LB susitikimas.

- Juozas Gaila, paskutinius 
ketverius metus su viršum ėjęs 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
atstovo pareigas Vilniuje, 1997 
m. gruodžio 18 d. darbą baigė ir 
grįžo į Ellicott City, MD. PLB 
atstovybės reikalus Vilniuje šiuo 
metu tvarko administratorė V. 
Grybaitė. Naujuoju PLB atstovu 
Vilniuje pakviestas Gabrielius 
Žemkalnis. Iš Australijos į Lietu
vą jis atvyks vasario 13 d.

- Vaclovas Kleiza, Lietuvos 
garbės generalinis konsulas Chi
cagoje, pasakys pagrindinę kal
bą Cicero apylinkės ruošiamoje 
Lietuvos Nepriklausomybės 
šventėje vasario 8 d. Šv. Antano 
parapijos salėje. Minėjimą ren
gia Lietuvių Bendruomenės Ci
cero apylinkė ir ALTo Cicero sky
rius.

- Jurgis Bendikas, gimęs 
Juodpetrių kaime, netoli Tau
ragės, į Ameriką atvyko 1950 m. 
ir tęsė ūkininkavimo pašaukimą 
Wisconsino gamtoje, netoli Lake 
Geneva. Sausio 14 d. jam suėjo 
šimtas ir vieneri metai amžiaus.

- Prel. Antanas Jonušas, il
gametis Šv. Kazimiero lietuvių 
kolegijos Romoje ekonomas, sau
sio 15 d. atšventė amžiaus 75 
metų sukaktį.

- Baltimorės lietuviškos ra
dijo valandėlės (Lithuanian 
Melody Time) pradėjo veikti 
prieš 50 metų. Du jauni, Ame
rikoje gimę lietuviai - Albertas 
Juškevičius-Juškus ir Juozas Ruz
gą lietuviškas transliacijas pradė
jo 1948 m. sausio 11 d. Šiuo 
metu lietuviškoms programoms 
vadovauja Kęstutis Laskauskas, 
talkinamas jaunuolių būrelio.

- Vyr. skautė v. si. Indrė 
Viskontaitė, Toronto univer
sitete studijuojanti psichologiją 
ir dainavimą, yra išrinkta atstove 
į Pasaulio studentų konferenciją 
Graikijoje.

mailto:kuliavas@compuserve.com
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"ŠVARIŲ RANKŲ" POLITIKOS 
KRACHAS?

CD-ROM diskai netinka archyvavimui

Laiškas "Darbininkui"
Skaitau š. m. sausio 16 d. "Darbininko" numerį, kuriame yra 

straipsnis, pavadintas "Kultūros Židinys Lietuvos konsulate". Gar
sus visuomenininkas Romas Kezys ir vėl interpretuoja netikslias 
žinias. Kultūros Židinio tarybos pirmininkas dr. Jonas Bilėnas 
grasina pranciškonus traukti į teismą. Tai labai skaudžios ir liūdnos 
šių metų, kuriuos dar neseniai pradėjome, žinios iš brolių lietuvių. 
Už ką grasinti teismu? Ar už tai, kad pranciškonai pastatė K.Ž., 
kurio neįstengiate išlaikyti, tai jie didžiausi kaltininkai? Atrodo, jie 
pasidarė toki negeri pastaruoju laiku, bet buvo labai geri tada, kada 
ant savo pečių nešė K.Ž. statybą ir su ja susijusius visus sunkumus 
bei rūpesčius.

Tikrai galima visas K.Ž. problemas išspręsti be teismų. Reikia 
daugiau tolerancijos, vienybės ir meilės. Pranciškonai nėra toki 
baisūs, kad būtų nesukalbami. Kam išeis į naudą teismai? Tik 
advokatams. Jums, brangūs lietuviai, garbės tikrai nesuteiks.

Viešpaties Atsimainymo parapijos patalpos nepriimtinos - per 
mažos. Porai metų praėjus gal jos bus jau ir per didelės, nes mūsų 
gretos, patys matome, mažėja, o jaunesnioji karta nesidomi.

Nuoširdžiai prašau visų ir meldžiuosi, kad Dievas padėtų visas 
K.Ž. problemas gražiausiai išspręsti savųjų tarpe ir be teismų. Tada 
tikrai bus jums garbė. Nepilkite visų šiukšlių ant pranciškonų, 
nedrabstykite jų purvais, bet pagalvokite, kiek daug gero jie padarė. 
Įvertinkite ir būkite Jiems dėkingi.

Janina Miliauskienė
Worcester, MA

(atkelta iš 1 psl.)
naktimis į gatves budėti - saugo
ti savo automobilių, kurie "pla
ningai" padeginėjami ir sprogdi
nami. Į užsakytas ir įvykdytas 
žmogžudystes, atrodo, jau nebe
kreipiama dėmesio, juolab kad 
jos nėra tokios spalvingos kaip 
sproginėjantys ir degantys auto
mobiliai. Visai neseniai komen
tuodami Šiaulių policijos komi
sariato sprogdinimą, Vidaus rei
kalų ministerijos vadovai teigė, 
esą tai liudija sėkmingą polici
jos darbą, nes nusikaltėliai kerši
ja. Sprogdinimais pažymėtas ir 
puikus Kauno bei Panevėžio 
policijos darbas. Tad gal Klaipė
dos įvykiai rodo, jog šiame mies
te tiesiog sėkmingiausiai įgy
vendinama "švarių rankų" poli

tika? O gal viskas paprasčiau - 
nusikaltėliai pažymi Prevenci
nio sulaikymo įstatymo "galą" ir 
pasitinka tiek reklamuotą Užkar
dymo įstatymo įsigaliojimą? Ta
čiau ar gali šitai pripažinti "švarių 
rankų" meistrai? Juk tada tektų 
patvirtinti - ne vieno teisėsaugos 
profesionalo nuogąstavimai, jog 
ne laikas kol kas atsisakyti Pre
vencinio sulaikymo įstatymo, 
kuris, daugelio manymu, visai 
neblogai veikė, jog naujasis įsta
tymas atris nusikaltėliams ran
kas, buvo visiškai pagrįsti. At
sakyti tada tektų ir į dar vieną 
nemalonų klausimą - kam išties 
"kūrybiškai" dirbo naujojo įsta
tymo kūrėjai, kasmet atsirie
kiantys vis didesnę mokesčių 
mokėtojų pyrago dalį.

Kompiuterių diskuose saugoma 
labai daug informacijos - nuo močiu
tės pyrago recepto iki JAV energeti
kos departamento duomenų apie 
plutonio saugojimo vietas. Visa ši 
informacija po 20 metų gali tapti 
neperskaitoma. "Skaitmeniniu būdu 
saugoma informacija gali tiesiog iš
nykti arba tapti neperskaitoma, - 
sakė Washingtono valstijos biblio
tekų ir informacijos resursų tarybos 
prezidentė Deanna Marcun. - Arba 
saugojimo priemonės per laiką pa
kis, arba nebeegzistuos kompiuterių 
aparatūra bei programinė įranga, ku

ria galima būtų perskaityti pasenusių 
standartų duomenis".

JAV "National Technology Allian- 
ce" konsorciumo, siekiančio tobu
linti komercines informacines prie
mones, padalinys "National Media 
Lab." nustatė, jog magnetinės juos
tos, diskai ir optiniai CD-ROM dis
kai duomenis patikimai saugo trum
pą laiką, todėl abejojama, ar šie kau
pikliai tinkami naudoti archyvuose.

Nustatyta, jog aukštos kokybės 
VHS juosta duomenis patikimai sau
go tik dešimt metų, o vidutinės ko
kybės CD-ROM - penkis metus. LR

Europos Komisijos komisaras atsisako 
prognozuoti

V. Adamkus laikinai apsigyveno 
Svečių namuose

Kol bus suremontuotas Turniš
kėse esantis tarnybinis Preziden
to butas, naujasis Lietuvos vado
vas Valdas Adamkus su žmona 
laikinai apgyvendinti Preziden
tūrai priklausančiuose Svečių na
muose Z. Sierakausko gatvėje. 
Adamkų šeima užima du kam

barius. Tikimasi, kad Svečių na
muose Prezidentas gyvens apie 
pusmetį. Prezidento tarnybinio 
buto remontas turėtų būti pradė
tas netrukus. Jau yra parengtas 
projektas, bet jis dar gali būti 
koreguojamas, kai su juo susi
pažins V. Adamkus. ELTA

Europos Komisija pastebi per 
praėjusius metus Lietuvos pa
darytą pažangą mikroekonomi- 
kos srityje bei džiaugtųsi, jei pa
žanga tęstųsi, o kai kurios prob
lemos būtų išspręstos. Tai Stras
būre vykstančioje Europos Tary
bos Parlamentinės Asamblėjos 
(ET PA) sesijoje, atsakydamas į 
Lietuvos delegacijos nario Ema
nuelio Zingerio klausimą, pa
reiškė Europos Komisijos komi
saras Hans van den Broek.

Tuo pat metu komisaras atsi
sakė prognozuoti, kokį spren

dimą po peržiūros metų pabaigo
je priims Europos Komisija.

H. van den Broek sakė visiškai 
palaikąs "Agenda 2000" išdėstytą 
Europos Komisijos nuomonę 
apie Lietuvą. Pasak jo, šiuo metu 
baigiama rengti darbų progra
ma, kurioje nustatytos datos ir 
uždaviniai tam tikriems pasi
rengimams baigti. H. van den 
Broek pabrėžė, jog labai svarbus 
yra valstybių kandidačių parla
mentų bendradarbiavimas, šių 
šalių valdymo stiprinimas.

ELTA

JAV specialistai padeda Lietuvos 
kariuomenę priartinti prie NATO

Poledinės žūklės gerbėjai Elektrėnuose

V
. K

apočiaus nuotr.

/f A

NY - VILNIUS NY
$444 plius mokesčiai

VYTĮsroigiS

UNIONTOURS
kviečia 1998 metais keliauti su jais.

(Siūlo siu kelionių paketus:

APLANKYKITE 3 PABALTIJO SOSTINES: Taliną, Rygą ir Vilnių. 
8 naktys, 9 dienos viešbutyje, skrydis ten ir atgal, angliškai 
kalbantys gidai, visi bagažų pervežimai ir kt.

PAMATYKITE MIESTUS BALTIJOS REGIONE: 3 naktys viešbu
tyje. Su skrydžiu arba be jo. Galima pasirinkti: Kopenhaga, 
Talinas, Helsinkis, Kiel, Ryga, Vilnius, Bergen, Oslo, Varšuva, 
St. Petersburg, Stockholm ir Reykjavik.

SKRISKITE į SMITHSONIAN INSTITUTO rengiamą 30-tąjj ME
TINĮ TAUTINĮ FESTIVALĮ, kuris vyks Nations Mali, Washington, 
DC, š. m. birželio 25 - 28 ir dar liepos 2 - 5 dienomis. PIRMĄ 
KARTĄ DALYVAUS LIETUVA, LATVIJA IR ESTIJA. Siūlome pa
ketą, į kurį Įeina viešbutis bei skrydis ten ir atgal.

1998 m. NAUJOVĖ - kultūriniai kruizai tarp sostinių. Burlaiviu 
(schooner) plaukite iš Stockholmo į Kopenhagą arba atgal. 
Pamatysite gražųjį pietų Švedijos archipelagą su daugeliu 
salų.

Apie visas šias keliones gausite daugiau informacijų skam
bindami ERIKUI (UNIONTOURS) tel. 212 - 683 9500 arba 800- 
451-9511.

UIONTOURS
245 Fifth Avė.

New York, NY 10016
Tel. 212 683 9500 800 451 9511 Fax: 212 683 

9511
Internet: http://www.uniontours.com 

E-mail: travel@uniontours.com

Konsultacijas Vilniuje sausio 
9 d. pradėjo JAV karinių special
istų delegacija. Įvertinus Lietu
vos ginkluotąsias pajėgas, keti
nama paneigti JAV gynybos de
partamento pranešimą, kuriame 
bus patariama, kaip Lietuvos ka
riuomenę veiksmingiau pride
rinti prie NATO reikalavimų.

Panaši JAV ekspertų delegacija 
jau buvo atvykusi į Lietuvą prieš 
mėnesį, o dar vienas toks susi

tikimas irgi netrukus numatytas 
Vilniuje. Lietuvos gynybos atašė 
JAV ir Kanadoje majoro Volde
maro Sarapino žodžiais, pirminės 
ekspertų pastabos apie Lietuvos 
ginkluotąsias pajėgas buvo labai 
palankios, todėl Lietuva gerai 
turėtų būti įvertinta ir galuti
niame pranešime.

ELTA

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

Internet http://www.travelfile.com/get/vtours.html 
E-mail: VYT TOURS EARTHLINK. NET

j

/T

VILTIS - Hope
LITHUANIAN RELIEF PARCEL, INC.

368 West Broadway, Boston, MA 02127
Tel. (617) 269-4455 Fax. (617) 269-4836

• SIUNTINIAI IŠ BOSTONO J LIETUVĄ
• Pagalba Lietuvai - Gift of Hope
• Skambučiai į Lietuvą - 62 c/minutę
• Pinigų pervedimas į Lietuvą
• Didžiausia lietuviška parduotuvė "DOVANA"

FEBRUARY-MARCH PICK-UP SCHEDULE*

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

Garantuotas, greitas ir saugus 
siuntinių pristatymas 

nuo DURŲ iki DURŲ 
Siuntiniai pasieks gavėjų per 6 savaites, 

o oro paštu - per 14-a darbo dienų

PASINAUDOKITE PAPIGINTOMIS 
KAINOMIS 

žiemą ir pavasarį, skrisdami į 
Vilnių ir Ryga!

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

•EASTER CONTAINER TO LITHUANIA

Brooklyn, NY Feb. 21 12-4 PM
Lowell, MA Feb. 27 12-1 PM
Lavvrence, MA Feb. 27 2-3 PM
Nashua, NH Feb. 27 4-5 PM
Worcester, MA Feb. 28 12-3 PM
Athol, MA Mar. 2 4:30-5:30 PM
Kennebunkport, ME Mar. 3 12-1 PM
Centerville, MA Mar. 4 3-5 PM
Brockton, MA Mar. 5 3-5:30 PM
Waterbury, CT Mar. 7 9:30-11 AM
Hartford, CT Mar. 7 12-2 PM
Norwood, MA Mar. 9 5:30-6:30 PM
Putnam, CT Mar. 11 1-2:30 PM
Providence, RI Mar. 11 4-6 PM
Albany, NY Mar. 12 7-8 PM
Binghamton, NY Mar. 13 9-10:30 AM
Scranton, PA Mar. 13 12-1:30 PM
Frackville, PA Mar. 13 4:30-5:30 PM
Philadelphia, PA Mar. 14 9:30-11:30 AM
Brooklyn, NY Mar. 14 2-5 PM
Bridgeport, CT Mar. 14 7-8 PM

į LIETUVĄ,LATVIJĄ,ESTIJĄ,BALTARUSIJĄ,RUSIJĄ

FEBRUARY PICK-UP SCHEDULE

Februaryl6 New Britain, CT 11-12 noon
New Haven, CT 2-3 pm
VVaterbury, CT 4-5 pm

February 18 Kearny, NJ 11-12 noon
Paterson, NJ 1-2 pm

February 20 Philadelphia, PA 11-12 noon
Baltimore, MD 4-5 pm

February 21 Brooklyn, NY 12-1 pm

For more information call 914-258-5133

718-348-4709

------------------------

Nevv York-Vilnius-New York $444 r.t.

One way to Vilnius $350

FREGATA TRAVEL
250 West 57th Street, 1211 

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

Established in 1958

http://www.uniontours.com
mailto:travel@uniontours.com
http://www.travelfile.com/get/vtours.html
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Kazimiero Jonyno, vieno žymiausių lietuvių dailininkų, paveikslų galerija Druskinin
kuose V. Kapočiaus nuotr.

Malda ir sveikinimas Lietuvos Prezidentui

Aurelija M. Balašaitienė

Sekmadienį, sausio 11 dieną, 
jau paaiškėjus rinkimų rezul
tatams, dauguma Clevelando lie
tuvių džiaugėsi Valdo Adamkaus 
laimėjimu, tačiau neturėjo pro
gos tuo džiaugsmu pasidalyti. 
Dievo Motinos parapijoje Mišių 
metu klebonas kun. Gediminas 
Kijauskas pasakė tai progai 
pritaikytą pamokslą, trumpai

ELIZABETH, N J

Užgavėnių vakaras
Šių metų vasario 21 d. Šv. Petro ir Povilo parapijos sve

tainėje, 216 Ripley Place, Elizabeth, Nevv Jersey, 07206, bus 
rengiamas didžiulis balius, septyniolikos instrumentų orkestrui 
atliekant nuotaikingą 1940-ųjų muziką "Reeds, Rhythm and Ali 
That Brass". Ši grupė yra labai populiari šioje apylinkėje, nes jie 
puikiai sugeba interpretuoti "Svving Era" Glen Miller, Tommy Dor- 
sey, Artie Shavv, Benny Goodmano, Harry James ir kitų sukurtą 
muziką.

Šis vakaras prasidės 6:30 vai. p. p. kokteiliais, kurie bus veltui. 
Pietūs 7:00 vai. Bilieto kaina tik $22.00 asmeniui. Dėl bilietų 
prašome skambinti į kleboniją, tel. 908-352-2271 (iki vasario 15- 
tos). Automobilius galima saugiai statyti parapijos kieme. Klebonas 
Alfredas Žemeikis visus kviečia dalyvauti, maloniai praleisti vakarą. 
Bus daug puikaus dainavimo ir žavios muzikos!

Palm Beach - Juno Beach, FL

Naujųjų Metų sutikimas
Atlanto pajūrio miestai Flori

doje yra suaugę į vieną gran
dinę. Tik iš miesto ribas skel
biančių lentų gali suvokti, kur 
baigiasi vienas miestas, kur pra
sideda kitas. Juno Beach yra prisi
glaudęs prie Palm Beach, prie 
Juno Beach yra prisiglaudęs Ju- 
piter, o prie jo - Teąuesta. Šių 
miestų lietuviai sudaro vieną 
Lietuvių Bendruomenės apylin
kę. Anksčiau šiai grupei buvo 
prigijęs Juno Beach vardas, da
bar nori įtvirtinti Palm Beach 
vardą. Šios LB apylinkės pir
mininkė yra Alicija Solienė, kuri 
sumaniai ir rūpestingai atlieka 
savo darbą.

Jos iniciatyva ir buvo sudary
tas specialus (ad hoc) komitetas 
šių naujų metų sutikimui rengti. 
Į tą komitetą įėjo: Algis Augūnas 
- reklamos reikalai, Pranas Bal
takis - rengimo koordinatorius, 
Birutė Čiurienė - pirmininkė, 
Vytautas Daugirdas - programos 
koordinatorius, Roma Milda- 
žienė - salės rezervacija ir pa
puošimas, Jonas Samoška - mu
zika ir Marius Sodonis - finansi
niai reikalai. 

paminėdamas rinkimų rezulta
tus. Pasibaigus pamaldoms, jis 
perskaitė Valdui Adamkui faksu 
pasiųstą, labai turiningą ir 
džiaugsmingą sveikinimą ir pa
kvietė visus suklaupus išklausyti 
specialios tai progai sukurtos 
maldos. Bažnyčioje vyravo džiu
gi, maldinga ir pakili nuotaika. 
Baigus maldą, vadovaujant Vla-

Buvo nutarta surengti pro
gramą, vaizduotėje nukeliant 
svečius į prieškarinį Kauną, į 
Konrado kavinę, buvusią Lais
vės alėjoje (dabartinė "Tulpė").

Svečiai į Quality Resorts vieš
butį, Singer Island, rinkosi gruo
džio 31 d., 9 vai. vak. Lipant į 
antrą aukštą, buvo matyti iška
ba "Konrado kavinė". Salė vidu
tinio dydžio, talpinanti apie 70 
svečių. Bilietai iš anksto išpla
tinti. Buvo ir daugiau norinčių 
patekti į N. Metų sutikimą, bet 
viešbučio administracija priėmė 
tik 70 svečių.

Salėje apskriti stalai buvo gra
žiai papuošti. Scenos dešinėje pu
sėje veikė baras, o kairėje - Vytau
to Daugirdo muzikos instrumen
tas - elektroninis pianinas, imi
tuojantis įvairius instrumentus 
ir įvairius balsus. Juo šokiams 
grojo pats Vyt. Daugirdas, taip 
pat palydėjo ir programoje atlik
tas dainas. Programa vyko sce
noje ir prie scenos.

Programą pradėjo Vyt. Dau
girdas, prašydamas svečius su
sikaupti ir mintimis nusikelti į 
prieškarinės Lietuvos Laisvės 

dui Plečkaičiui, buvo džiaugsmin
gai ir pakiliai sugiedota "Lietuva 
brangi"...

Taip maldos namuose turėjome 
progą pasidalyti savo džiaugsmu, 
kad Lietuva bus tvirtose, patyru
siose ir patriotiškai nusiteikusio
se rankose. Valdas Adamkus, dau
gelį metų išgyvenęs demokrati
joje, elgiasi kaip kilnus ir orus 
laimėtojas, pakvietęs buvusius 
oponentus pakratyti rankas. Valio 
Valdui Adamkui! Vardan tos Lie
tuvos vienybė težydi!

Atgimsta vėjiniai 
malūnai

(atkelta iš 4 psl.)
malūnui atstatyti skyrė 10 tūkst. 
litų. Pasak paminklosaugininkų, 
Pakalniškių kaimo vėjinis malū
nas veikė bene ilgiausiai Lietuvo
je - iki 1976 metų, kol buvo gy
vas malūnininkas Pranas Zin
kevičius. Dar "smetoniniais" lai
kais malūnininkas Pakalniškių ir 

alėją Kaune, tada, pasitelkus lakią 
vaizduotę, nulipti laiptais nuo 
Įgulos bažnyčios, toliau paėjėti 
Laisvės alėja ir atsirasti prie Kon
rado kavinės ąžuolinių durų.

Jau (mintyse) atsidūrus Konra
do kavinėje, programą vedė Roma 
Mildažienė - kaip kavinės MC 
("pranešėja"). Svečių tarpe ji "atra
do" poną Šabaniauską (Juozą Na- 
kutavičių), kurį pakvietė atlikti 
porą dainų. Nuskambėjo dainos: 
"Naktis be mėnulio", "Septintasis 
rojus", "Paskutinis sekmadienis", 
"Jaunystės meilė”.

Buvo pakviestas ir ponas Dol- 
skis (Vytautas Daugirdas). Jis at
liko šias dainas: "Visur buvau ir 
visur keliavau", "Aš myliu vasa
ros rugiagėles", "Onute, einam su 
manim pašokti".

Į kavinę užsuko estradinis vie
netas - "Europos žvaigždė" (Jūros 
Star). Toks ansamblis dabar iš tik
ro egzistuoja ir atlieka dainas. Jį 
sudaro: Vytautas Daugirdas, Juo
zas Nakutavičius ir Jonas Samoš
ka. Jie atliko stilizuotą liaudies 
dainą "Kai aš jaunas buvau".

Toliau buvo pakviestas Palm 
Beach vyrų kvartetas, vadovauja
mas muziko Jono Samoškos. 
Kvartetą sudaro: Pranas Baltakis, 
Vytautas Daugirdas, Marius So
donis ir Jonas Samoška. Jų atlik
tos dainos: "Mano pypkė" (solo 
Marius Sodonis), "Kai tu šalia", 
"Venta" (aranžuota Jono Bamo), 
"Nemunėlis" ir "Alutis".

Programą labai efektyviai pra
vedė kavinės pranešėja Roma 
Mildažienė, paįvairindama ją 
savotiškais monologais ir svečių 
pasirinkimu.

Toliau vyko šokiai. Šokių or
kestrui vadovavo Vytautas Dau
girdas, akordeonu grojo Jonas

Mirė Alina Miliušytė-Grinienė

Sausio 16 d. Mūnchene, Vo
kietijoje, mirė Alina Miliušytė- 
Grinienė, mokytoja, jaunimo 
organizatorė, plačios veiklos vi
suomenininke. Daug metų 
gyveno Mūnchene. Jos bute su
stodavo daug keliautojų iš Lie
tuvos ir iš Amerikos. Su visais 
bendravo, visiems padėjo. Ve
lionė nuo praeitų metų sirgu
liavo, buvo paveikta kraujo iš
siliejimo smegenyse. Lietuviš
kiems ryšiams su Lietuva ir su 
Amerika, visai katalikiškai lietu
viškai veiklai lieka didelė spra
ga. Tai didelis nuostolis išeivi
jai. Velionės vyras, dr. Jonas 
Grinius, gimęs 1902 vasaro 21, 
mirė 1980 lapkričio 10 d. 
Mūnchene.

-o-
Alina Miliušytė-Grinienė buvo 

gimusi 1916 m. kovo 28 d. 
Tvėrėje, Rusijoje. Ten buvo pa
sitraukę tėvai nuo karo.

Po karo tėvai grįžo į Lietuvą. 
Prie Babtų, netoli Kauno, turėjo 
stambų ūkį. Alina lankė kazi- 
mieriečių Šv. Kazimiero gimna
ziją ir ją baigė 1935 m. Vytauto 
Didžiojo universiteto Teologi
jos-filosofijos fakultete, filosofi
jos skyriuje studijavo lietuvių ir 
prancūzų literatūras bei peda
gogiką ir psichologiją. Studijas 
baigė Vilniaus universitete 1943 
m. diplomuotos romanistės ti
tulu.

Atvykusi į universitetą, įsi
traukė į studentų ateitininkų 
gretas, buvo veikli ir uoli Šatri
jos meno draugijos narė. 1941- 
44 m. dalyvavo rezistenciniame 
Lietuvių Fronto sąjūdyje. 1944 
m. vasarą pasitraukė į Vokietiją.

Kleboniškių kaimų žmonėms 
grūdus maldavo ir pikliuodavo 
nemokamai. Mat šių kaimų ben
druomenė, susidėjusi pinigų, 
jam nupirko ir padovanojo ga
balėlį žemės. Ant tos žemės 
stovėjo malūnas ir menkutė ma
lūnininko gryčia, kuri išliko iki 
šiol. Dabar malūną prižiūrės 
draustinio darbuotojai. Kai spe-

Samoška, o solo estradines dai
nas dainavo Juozas Nakutavi
čius.

Visa programa vyko roman
tiniame prisiminimų stiliuje. 
Estradinės dainos buvo mielai 
išklausytos. Juozas Nakutavi
čius turi malonaus tembro, švel
nų balsą, sumaniai jį valdo. Jo 
dainavimą galima pavadinti 
kultūringu, maloniu, jausmin
gu. Vytautas Daugirdas yra la
bai muzikalus, sumaniai grojo 
savo pianinu ir vakarui sukūrė 
įdomų muzikinį foną.

Pasitinkant Naujus Metus, 
sugiedotas Lietuvos himnas, 
pakeltos šampano taurės. Sveiki
no LB apylinkės pirmininkė Ali
cija Solienė. Linksmoje nuo
taikoje svečiai sveikino vieni 
kitus. Naujųjų Metų balius baig
tas pusę antros.

Rengėjai nuostolių neturėjo. 
Iš praeitų metų renginio buvo 
likęs likutis, kurį panaudojo šį 
kartą.

Vytautas Daugirdas kadaise 
gyveno ir veikė New Yorko ar
tumoje, vadovavo "Perkūno" 
chorui, grodavo akordeonu pri
tardamas estradinėms ir šiaip 
dainoms. Taip pat Nevv Yorko 
artumoje gyveno ir Juozas Na
kutavičius, dabar įsikūręs Spring 
Hill, FL, prie Golfo įlankos. Jis 
čia atvyko kiek anksčiau, svečia
vosi pas V. Daugirdą. Jis buvo 
atsivežęs savo įdainuotų kasečių 
ir sėkmingai jas platino.

Šis specialiai sudarytas komite
tas galėtų likti pastoviu renginių 
komitetu, nes moka organizuo
ti renginius sumaniai ir lanks
čiai. Visam komitetui dėkojame.

(pi)

Alina Miliušytė - Grinienė

Buvo sustojusi Berlyne, Wūr- 
zburge, kur pergyveno didelį 
bombardavimą. Po karo, pra
sidėjus pabėgėlių stovykliniam 
gyvenimui, gyveno Nūrtingene 
ir mokytojavo lietuvių gimnazi
joje. Paskui, perkėlus stovyklą į 
Schvvabisch Gmūnd, ten gyve
no iki 1948 m., mokytojavo lie
tuvių gimnazijoje, kur pasireiškė 
kaip jaunimo organizatorė. Čia 
ji globojo profesorius Zenoną 
Ivinskį ir Antaną Maceiną. Dar 
gyveno Pforzheimo stovykloje. 
Prasidėjus emigracijai, jos vyrui, 
dr. Jonui Griniui, kaip sergan
čiam džiova, į Ameriką emigruoti 
neleido. Abu pasiliko Vokietijo
je ir įsikūrė Mūnchene. 1948-53 
m. buvo Pabaltiečių moterų tary
bos narė ir atstovė Vokietijoje. 
1953-55 m. Vasario 16-osios gim
nazijoje mokytoja ir bendra
bučio vedėja. Čia ji su moksleivių 
tautinių šokių būreliu lietu
viškąją gimnaziją išpopuliarino 
vokiečių visuomenėje ir spaudo-

cialistai subalansuos atnaujintus 
sparnus, aplinkinių kaimų žmo
nės vėl galės susimalti ir pikliuo- 
ti grūdus. Paminklosaugininkai 
džiaugiasi, kad malūne išliko 
daug įrengimų - sparnų velenas, 
akmeninės girnos, statvolis, 
krumpliaračiai. R

Lietuvių Fondo 
pranešimas

Lietuvių Fondas praneša, kad 
1998 metų švietimo, kultūros bei 
kitiems lietuvybės išlaikymo 
poreikiams remti prašymai turi 
būti įteikti iki šių metų kovo 16 
dienos. Prašymus studentų sti
pendijoms reikia įteikti iki ba
landžio 15 d.

(nukelta į 8 psl.) 

A. + A.
Dr. ALDONAI SIRUTIENEI

mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą jos sūnums: STA
SIUI, ALGIRDUI ir JURGIUI bei jų šeimoms, visiems gi
minėms ir artimiesiems.

Aldona, Klaus, Matas ir Monika Pintsch 
Giedrė, Jonas, Darius, Nida ir Rytas Stankūnai

A. t A.
ALDONAI STASIŪNIENEI

mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą Birutei Mi
kalauskienei su šeima, giminėms ir artimiesiems.

G. ir VI. Biknevičiai 
Alvitą Kerbelienė 
Loreta Kynienė 
Viktorija Kleivienė 
VI. ir K. Kartonai 
Jonas Rauba 
Marija Šaulienė 

VI. ir S. Vasikauskai 
J. ir J. Vizgirdai

je. Tuo metu pradėjo bendradar
biauti spaudoje: "Darbininkui", 
"Draugui", "Tėviškės žiburiams" 
parūpindavo aktualios medžia
gos apie gyvenimą Lietuvoje.

Gyvendama Mūnchene, tau
tinių šokių grupėms vadovavo ir 
Mūnchene, ir Memmingene. 
Daug kartų buvo lietuvių vaikų 
vasaros mokyklų Vokietijoje pro
gramos vadovė. 1954-68 m. - 
Lietuviškų studijų savaičių Vok
ietijoje meninės programos or
ganizatorė. Ir vėliau ji prisidėjo 
prie šių savaičių organizavimo. 
1955-58 m. - "Amerikos balso" 
lietuviškojo skyriaus Mūnchene 
etatinė bendradarbė 1958-60 m. 
- Balfo tarnautoja Mūnchene. 
Kelis kartus buvo Lietuvių Fron
to Bičiulių ir Ateitininkų sen
draugių valdybų narė, 1967-68 
m. LB Vokietijos krašto valdy
bos narė, keletą metų Lietuvių 
Moterų Klubų Federacijos Voki
etijoje pirmininkė. Nuo 1967 m. 
dirbo Europos lietuvių pastora
ciniame centre. Savo veiklos tik
slais lankėsi ir Amerikoje.

Už nuopelnus Lietuvos Bažny
čiai Alina Grinienė buvo apdo
vanota popiežišku Pro Ecclesia 
et Pontifice medaliu.

Šių eilučių autoriui teko kartu 
su ja studijuoti universitete, veik
ti Šatrijos meno draugijoje. Teko 
lankytis ir jos namuose Babtuo
se, kur ant Nevėžio kranto gyve
no jos tėvai. Ten buvo nuvykusi 
visa šatrijiečių ekskursija. Vokie
tijoje teko dažnai kartu keliauti 
ekskursijose, dalyvauti bendroje 
veikloje, aplankyti Romą, Švei
cariją, buvoti jos namuose, kur 
ji tada globojo minėtus profeso
rius Zenoną Ivinskį ir Antaną 
Maceiną.

Visada buvo tolerantiška, kupi
na meilės ir draugystės visiems 
lietuviams. Mėgo svečius, žmo
nes, todėl jos butas Mūnchene 
buvo lyg koks pereinamas vieš
butis visiems. Buvo išauklėta lie
tuviškos katalikiškos mokyklos 
ir visą gyvenimą liko ištikima 
tiems idealams - graži meilė savai 
tautai, religijai ir savo žmonėms! 
Antanas Sabalis, gyvenąs Wood- 
havene, NY, dažnai keliaudavo į 
Vokietiją ir sustodavo pas Pony- 
tę (taip ji buvo artimųjų vadina
ma). Išgirdęs, kad ji mirė, grau
džiai apgailėjo: ir kur dabar su
stosiu, kai lankysiu Mūncheną?..

Taip yra - lietuvių kapai pa
sklido po Sibirą, Europą ir Ame
riką. Visiems lietuviams jie lieka 
giliai prasmingi. Visiems jie pri
mena iš tėvynės išblokštųjų dalią 
ir Lietuvą tėvynę, kuri visada 
pilna rūpesčių.

Paulius Jurkus
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eyorke t
341 Highland Blvd. 
Brooklyn, NY 11207

Šį savaitgalį Kultūros 
Židinyje

Vasario 16-tosios dienos 
minėjimas New Yorke rengia
mas šia tvarka:

11:15 vai. - Koncelebracinės 
Mišios Atsimainymo par. baž
nyčioje Maspeth, NY. Mišias au
koja ir pamokslą sako vysk. Pau
lius Baltakis, OFM.

12:30 vai. - pietūs mažojoje 
Kultūros Židinio salėje. Veiks 
Kultūros Židinio kavinė.

3 vai. popiet - akademinė pro
grama didžiojoje Kultūros Ži
dinio salėje. Minėjimą rengia 
Jungtinis Komitetas, kurį suda
ro atstovai iš JAV LB New Yorko 
apygardos valdybos, ALTo Tary
bos ir Tautos Fondo. Komitetui 
vadovauja Kęstutis Bileris, JAV 
LB New Yorko apygardos pir
mininkas. Daugiau informacijų 
žiūr. skelbime šio puslapio apačio
je.

Kultūros Židinio kavinė 
veiks sekmadienį, vasario 15 d., 
nuo 12:30 vai. Atsisakyta įpras
tinės datos - pirmojo mėnesio 
sekmadienio, nes rengėjai nori 
skaniai pavaišinti Vasario 16- 
tosios minėjimo dalyvius lietu
viškais pietumis. Kavinė veiks 
Kultūros Židinio mažojoje salėje. 
Maisto bus galima gauti ir po 
minėjimo.

Bostono vyrų kvartetas, 
vadovaujamas Daivos Navickie
nės, atliks programą Brocktone, 
MA, Vasario 16-sios minėjime, 
kuris įvyks sekmadienį, vasario 
15 d., 3 vai. popiet Šv. Kazimie
ro parapijos salėje.

Dėkojame
Kun. Vytautas Palubins

kas, Apreiškimo parapijos 
Brooklyn, NY, klebonas, ap
mokėdamas sąskaitas, dar pridė
jo 75 dol. "Darbininko" para
mai. Nuoširdžiai dėkojame gerb. 
klebonui už Kalėdų dovaną "Dar
bininkui". Dėkojame už malonų 
bendradarbiavimą.

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATSTATYMO 

80 metų sukakties

MINĖJIMAS
įvyks sekmadienį, vasario 15 d.:

11:15 vai.: MIŠIOS - Atsimainymo par. bažnyčioje 
Maspeth, NY; Mišias aukos ir pamokslą pasakys vysk. 
Paulius Baltakis, OFM.
Giedos Jungtinis Apreiškimo ir Atsimainymo par. cho
ras. Vad. Asta Barkauskienė.

Tolimesnė programa vyks Kultūros Židinyje, 
361 Highland Blvd., Brooklyn, NY

12:30 vai. - Pietūs mažojoje Kultūros Židinio salėje. 
Veiks Kultūros Židinio kavinė.

3:00 vai. popiet - Akademinė programa didžiojoje
Kultūros Židinio salėje:

Pagrindinis kalbėtojas - Algirdas Rimas, buvęs JAV 
Ambasadoriaus pirmasis padėjėjas Vilniuje.

Meninė dalis: pianistas Gabrielius Alekna, 
smuikininkas Vilhelmas Čepinskis, 
Jungtinis Apreiškimo ir Atsimainymo 
parapijų choras, vadovauja Asta Bar
kauskienė.

Minėjimą rengia ir visus atsilankyti kviečia 
JAV LB New Yorko apygardos valdyba, 
Amerikos Lietuvių Tarybos NY skyrius, 
Tautos Fondas.

E-mail: jkeleras@aol.com

Redakcija ....... (718)827-1352
Redakc. FAX .. (718) 827-2964
Administr......... (718) 827-1351

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

Tradicinė Kaziuko mugė, 
rengiama New Yorko skautų/ 
skaučių, įvyks sekmadienį, kovo 
1 d., Kultūros Židinyje, 361 High
land Blvd., Brooklyn, NY. Pra
sidės 12 vai. mišiomis, kurias 
aukos Tėv. Pranciškus Giedgau- 
das, OFM, pranciškonų vie
nuolyno viršininkas, skautų in
tencija. Bus daug apsipirkimo 
stalų su lietuviškos tautodailės 
dirbiniais, gintaru ir kt. Bus ga
lima pavalgyti lietuviškus pietus, 
pasmaguriauti vyr. skaučių kavi
nėje, kurioje bus apstu namie 
pagamintų saldumynų ir kt.

Kaziuko mugėje bus pardavinė
jamos įvairiausios prekės, dau
giausia lietuviškos tautodailės 
gaminiai. Kas turėtų tokių par
davimui skirtų dirbinių - ginta
ro, medžio drožinių, audinių ir 
pan., prašome pranešti Aldo
nai Žukienei, tel. (516) 487- 
3704 arba Aldonai Katinie- 
nei, tel. (718) 846-1210. Galima 
užimti atskirus stalus mugėje 
arba mažesnius kiekius gaminių 
tiesiog perduoti židinietėms, jie 
bus pardavinėjami ant bendro 
stalo.

Kun. Jonui Pakalniškiui 
vasario 2 d. buvo padaryta sunki 
aortos operacija. Ligonis pamažu 
sveiksta.

Vasario 16-tosios minė
jimą rengia LB Manhattan apy
linkė š. m. vasario 14 d., šeštadie
nį, 6:30 vai. vak. Aušros Vartų 
bažnyčios salėje (Varick ir Broo- 
me St., prie Holland tunelio, 
Manhattan, NY). Programoje 
sveikinimo žodį pasakys Lietu
vos gen. konsulas dr. Petras Anu- 
sas, dainuos solistė Angelė Kiau- 
šaitė, akompanuos Aldona Ke- 
palaitė. Po programos vaišės ir 
atgaiva.

"Darbininko" 1998 metų 
spalvoto kalendoriaus dar yra 
likę. Kas kalendoriaus negavote, 
arba norėtumėte užsisakyti dau
giau, praneškite administracijai.

Lietuvos Krikščionių demokratų svečias K. Židiny

Kas kenkia Lietuvos nepriklausomybei?

Grįždamas iš Los Angeles, kur 
dalyvavo Lietuvių Fronto Bičiu
lių politiniame seminare, vasa
rio 3 d., antradienį, 7 v. v. Kul
tūros Židiny apsilankė dr. Kazi
mieras Kuzminskas, Lietuvos 
krikščionių demokratų partijos 
valdybos pirmininkas, Lietuvos 
darbo federacijos pirmininkas ir 
Seimo narys, šioms pareigoms 
išrinktas antrą kartą. Pagal pro
fesiją jis yra medicinos daktaras, 
chirurgas, ir Seime aktyviai daly
vauja Sveikatos komitete. Jį New 
Yorke apsilankyti pasikvietė 
Krikščionių demokratų sambūris. 
Apsistojo pas Juozą Giedraitį, 
kuris ir atvežė svečią į Kultūros 
Židinį.

Šį darbo dienos vakarą susirin
ko apie 50 žmonių. Buvo at
vykusių net iš New Jersey. Susi
rinkusiems svečią pristatė Algis 
Vedeckas. Jis dar perskaitė iš Lie
tuvos gautą laišką, kur vaizduo
jamos nuotaikos po prezidento 
rinkimų: kaip išrinktą Valdą 
Adamkų puls visa gauja.

Svečio kalba
Svečias pirmiausia padėkojo už 

galimybę atvykti į šį kraštą. Karo 
metu pasitraukę į Vakarus gerai 
padarė, sakė jis, nes likusius Lie
tuvoje okupantai būtų sunaikinę. 
Norėdami išlikti gyvi ir dirbti 
Lietuvos labui, jie turėjo pasi
traukti į Vakarus. Čia išeivija iš
saugojo savo ideologines šaknis. 
Lietuvoje pasigirsta kalbų, kal
bėjo svečias, kad išeivija esanti 
nereikalinga. Jo nuomone, išeivi
ja labai ir labai reikalinga, nes 
per ją ir su ja susipažįstame su 
Vakarų demokratija, nepriklau
somybės idealais.

Svečio šeima nepasitraukė į 
Vakarus, o pasiliko Lietuvoje ir 
1948 buvo išvežta į Sibirą. Ten 
išbuvo 9 metus.

Toliau pasakojo apie savo 
viešnagę Los Angeles, kur vyko 
politinių studijų savaitgalis, ren
giamas Lietuvių fronto bičiulių. 
Ilgai buvusi trintis tarp krikščio
nių demokratų ir Liet, fronto 
bičiulių išnyko. Išsikalbėta, rasta 
bendra kalba, nutarta dirbti 
bendrai, remti krikščionių de
mokratų darbą.

Padėtis sunki
Krašte padėtis esanti sunki, bet 

ji gerėja. Naujas išrinktas prezi
dentas yra vakarietis, tad tikėti
na geresnė draugystė su Vaka
rais. Tačiau spauda rašo priešin
gai, kad padėtis blogėja. Visa 
media yra paveikta sovietinio pa
likimo: jei dabar blogai, tai esan
ti kalta nepriklausoma Lietuva. 
Seniau buvę geriau. Tokias min
tis gali skleisti tik tie, kurie ilgisi 
sovietinių laikų, kada jie buvo 
privilegijuoti, nematė, kaip tau
ta naikinama, kaip visi vargsta.

Lietuvoje daugėja bedarbių. 
Svečias pasakojo, kaip kuriamos 
naujos darbo vietos, kaip nau
jam darbui apmokomi žmonės.

Apie sveikatos priežiūrą
Svečias dirba Sveikatos komi

tete. Pradėta formuoti nauja svei
katos apsaugos forma, organi
zuojama medicininė drauda, ger
inami gydymo būdai. Ir čia dar
bas sunkus, nes ir Seime yra viso
kių žmonių, kurie nelinkę padė
ties gerinti.

ELIZABETH, NJ.

Lietuvos Nepriklausomybės 
minėjimą New Jersey lietuviai 
švęs sekmadienį, vasario 22 die
ną, lietuvių parapijos salėje, 211 
Ripley Place, Elizabeth, NJ. Už 
Lietuvą pasimelsime 11 vai. miši
ose. Po pamaldų persikelsime į 
parapijos salę. Kalbą pasakys

Algis Vedeckas (k.) ir dr. Kazimieras Kuzminskas
Nuotr. Pr. Giedgaudo

Apie turtą grąžinimą
Rengiami nauji įstatymai. Tur

tas turi būti grąžintas buvusiems 
savininkams. Ir šiuo klausimu 
yra nesutarimų, ir čia pasigirsta, 
esą kalta nepriklausomybė.

Kaune daug negrąžintų nuo
savybių. Kur grąžinta ir kur gyve
na žmonės, ten dažnai pasireiškia 
vandalizmas. Išplėšia grindis ir 
sukūrena, kad neliktų buvusiam 
savininkui. Šančiuose buvusios 
kareivinės sunaikintos. Pastatai 
liko lyg vaiduokliai, o buvo gali
ma juos paversti į butus.

Apie Darbo federaciją
Norima atkurti prieškarines 

profesines sąjungas, kad jos būtų 
krikščioniškos, apjungtų darbi
ninkus ir gintų jų reikalus. Reikia 
padėti darbininkams, kai jie ne
gauna darbo.

Lietuvos darbo federacija yra 
priimta į Tarptautinę darbo fe
deraciją. Taip Lietuvos darbo 
problemos pasidaro tarptautinės. 
Jau gali reaguoti kitos tautos ir 
padėti Lietuvai.

Apie žemės ūkį
Žemės ūkis skursta, nes ten 

daug netvarkos. Niekas tuo ūkiu 
nesirūpina. Pavyzdžiui, ūkininkų 
išauginti grūdai apdedami mo
kesčiais 3 kartus. Taip pakyla 
grūdų kainos. Jie pasidaro bran
gesni nei užsienio grūdai. Taip ir 
pradeda pirkti grūdus iš užsienio. 
Anais nepriklausomos Lietuvos 
laikais tai buvo negirdėta.

Lietuva nepasigamina ir reikia
mos ūkio technikos. Ir ją perka 
užsienyje. įvežant į kraštą, tech
nika apkraunama dideliais mo
kesčiais. Technika pasidaro ūki
ninkui neprieinama.

Valdininką nuotaikos
Svečias papasakojo keletą nuo

tykių, kaip valdininkai stengiasi 
paniekinti nepriklausomą Lietu
vą. Vienoje ministerijoje minis
tro pavaduotojas sėdėjo savo 
kabinete ir laukė interesantų. 
Durys buvo praviros, ir jis girdė
jo, kaip sekretorė kalbasi su inte
resantais. Sekretorė pasakė, kad 
ministro pavaduotojas šiandien 
interesantų nepriima, nes čia ne
priklausoma Lietuva.

Yra atsitikimų, kad žmogus iš 
banko pasiima pinigus už par
duotus produktus, o grįžęs namo, 
jis randa jo belaukiančius ban
ditus. Šie ir atima iš ūkininko 
pinigus. Taigi, banko žmonės 
veikia bendrai su vagišiais, plėši

visuomenininkas inž. Vytautas 
Alksninis iš Ashford, CT. Meni
nėje dalyje išgirsime gražiabalsę 
solistę Angelę Kiaušaitę su Eric 
Houghton palyda. Po programos 
bus bendros vaišės ir pabendravi
mas.

Kviečiame visus tautiečius 
atvykti į šią šventę pabendrauti, 
pasitarti - kuo dar galėtume 
pagelbėti mūsų Tėvynei.

kais, kad tik būtų blogiau ne
priklausomoje Lietuvoje.

Iš publikos paklausė, ar nauja
sis prezidentas paliks dabar esan
čius prezidentūros tarnautojus. 
Svečias atsakė: jei paliktų, tai bū
tų blogai. Jie visi seno režimo 
palikuonys.

Klausimai
Klausimai buvo konkretūs, ak

tualūs, apie atskiras vietoves, pa
vyzdžiui, apie Klaipėdos uostą, 
kitas įmones. Minėjo ir Lietuvos 
laivyną, kuris sunaikintas. Jie 
sukūrė tokius įstatymus, kad už 
100 rublių reikėjo mokėti tik 1 
litą. Taip ir išpirko, ką norėjo. 
Taip palikuonys pasidarė turtin
gi-

Norėjo laisvos rinkos bazę įkur
ti Klaipėdos uoste. Kas būtų nu
tikę tada? Lietuva būtų nebeteku
si savo uosto. Norėjo bent kran
tinę pasiimti, bet ir tai jiems ne
pasisekė. Dabar rengiami tokie 
įstatymai, kad valstybė galėtų įsi
kišti ir sustabdyti, kai kur nors 
gresia pavojus.

Tokia padėtis Lietuvoje. Su 
nauju prezidentu tikimasi geres
nių laikų. Ir visi Lietuvos kaimy
nai žiūri su viltimi, kad reikalai 
pagerės. Lietuva sustiprės. Jau 
dabar Lietuvą pasveikino Belgija 
ir Vokietija, siūlė savo pagalbą.

-x-
Pokalbis užtruko apie valandą. 

Paskui buvo kavutė. Svečias dar 
galėjo su žmonėmis individua
liai pakalbėti, išsiaiškinti rūpi
mus klausimus. Pokalbis paliko 
gerą įspūdį. Nelengva Lietuvai 
tvarkytis, kai seno režimo pa
likuonys taip priešiškai nusiteikę. 
Bet dabar prie naujo prezidento 
susilauks daugiau pagalbos iš 
Vakarų, nes demokratinė laisvė 
yra pats brangiausias žmonijos 
turtas. Ir Lietuva stiprės ir išsivy
stys į gražią demokratinę valsty
bę, kur visiems bus gera ir pa
togu gyventi. Sėkmės visiems, 
kurie šiais sunkiais laikais dirba 
Lietuvos labui! (P-j)

Lietuvių Fondo 
pranešimas

(atkelta iš 7 psl.)
Lietuvių Fondas taip pat primena, 
kad šiais metais LF Pelno skirsty
mo komisija yra paruošusi naujas 
prašymų anketų formas tiek stu
dentų stipendijoms gauti, tiek ir 
bendrai lietuvybės išlaikymo pa
ramai. Naujas prašymų anketas 
galima gauti Lietuvių Fonde, krei
piantis šiuo adresu: Lietuvių Fon
das, 14911 127th Street, Lemont, 
IL 60439; tel. (630) 257-1616. Tu
rimų senų prašymų formų pra
šome nebenaudoti.

Užpildytas naujas prašymų for
mas prašome atsiųsti paštu arba 
įteikti asmeniškai Lietuvių Fondo 
raštinėje aukščiau nurodytu adre
su. Faksu (fax) siųstos anketos 
nebus svarstomos.

( .SKELBIMAI

Butai pensininkams, mo
dernūs, erdvūs, savarankiškai tvarky
tis, gražioje aplinkoje, Marijos Ne
kalto Prasidėjimo seserų priežiūroje. 
Pasinaudokite šia proga, kreipkitės: 
Vilią Maria, P. O. Box 155, Thomp- 
son, CT, 06277 (sk.)

Puiki proga moteriai, teisėtai 
atvykusiai į JAV, mokančiai virti ir 
namų ruošos darbus, įsikurti šiame 
krašte. Rašykite: Vilią St. Joseph, P. 
O. Box 155, Thompson, CT 06277.

(sk.)

Lietuvis, lauko 
priežiūros darbų 
(landscaping/ 
maintenance) 
bendrovės savi UUnSCANK t MUtTDUHCE

ninkas, Washington, DC, ieško dar
bininko, kuris galėtų atlikti lauko 
priežiūros darbus. Pradinis mokes
tis $6.00 į vai. Galima dirbti 10 -12 
vai. per dieną su viršvalandžiais. 
Reikalingas darbo leidimas. Suteikia
mas pigus butas - 130 dol. mėne
siui. Kreiptis tel.: (202) 244-2373.

(sk.)

Moterims siūlomi darbai 
amerikiečių šeimose. Turi susikal
bėti angliškai, mėgti vaikus, žinoti 
namų ruošos darbus. Patikima agen
tūra. Tel: (516) 377-1401. (sk.)

Giraitėje (Ashford, CT) parduo
damas statybai patvirtintas žemės 
sklypas 1,2 akro dydžio. Dėl smul
kesnių informacijų skambinti Ro
mui Keziui (vakarais) tel. (718) 224- 
9134. (sk.)

Jei kas tur etą anglą ar lietuvią 
kalba knygą, kurių jau nebereikia, 
skambinkitetel: (718)348-4709 (sk.)

"Lietuvos aidas", patrioti
nės minties, plačios informaci
jos dienraštis, daugiausiai skai
tomas išeivijos lietuvių, dėl dau
giau kaip dvigubai pabrangusio 
pašto, buvo priverstas pakelti 
metinę 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 pranciškoną 
labdaros valgyklai, kuri buvo 
aprašyta DARBININKO Nr. 29, 
aukojo:
Antanas ir Birutė Pocius, Eli
zabeth, NJ - 75 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 vasario 21 d., šeštadie
nį, nuo 12 vai. iki 1 vai. Kultūros 
Židinio kieme. Dėl informacijų 
skambinkite tel. (914) 258- 
5133.

Klientų patogumui atidaromas 
naujas poskyris New Yorko mies
te. Mūsų agentas Julius teiks 
patarnavimus Jums patogiu lai
ku. Tel. (718) 348-4709.

Siuntiniai į Lietuvą laivu 
arba oru. Pinigai pervedami 
doleriais per 2 - 5 dienas.

TRANSPAK, 
4545 W. 63rd St. 
Chicago, IL 60629 
tel. (773) 838-1050.

mailto:jkeleras@aol.com
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