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- Lietuvos Prezidentas Val
das Adamkus ir Ministras 
Pirmininkas Gediminas 
Vagnorius balandžio 6 d. nu
siuntė užuojautos telegramas 
Ukrainos vadovui Leonidui Kuč
mai bei Ministrui Pirmininkui 
Valerijui Pustovoitenkai dėl tra
giškos kelių dešimčių Donecko 
akmens anglies baseino kal
nakasių mirties.

- Vienos didžiausių sostinės 
pramonės įmonės "Kuro apa
ratūra" darbininkai balandžio 6 
d. pradėjo streiką, reikalaudami 
išmokėti jau gerą pusmetį vėluo
jančius atlyginimus. Balandžio 
pradžioje įmonėje buvo 2,600 
darbuotojų. "Kuro aparatūros" 
įsiskolinimai siekia 32 milijonus 
litų. 46 milijonus litų gamyklai 
skolingi produkcijos pirkėjai. 
Gamyklos buhalterija Eltai atsi
sakė suteikti informaciją, kiek 
šiuo metu įmonė skolinga savo 
darbininkams.

- Kovo pabaigoje nedarbas 
šalyje sudarė 7,5% ir išliko nepa
kitęs, palyginti su vasariu. Per 
kovą įregistruota 8,6 tūkst. lais
vų darbo vietų. Tai penktadaliu 
daugiau nei vasario mėnesį ir 
45% daugiau nei prieš metus. 
Didžiausias nedarbas balandžio 
pradžioje hųvo Akmenės, Šalči
ninkų (16,0%) ir Lazdijų (15,9%) 
rajonuose. Mažiausias nedarbas 
buvo Kaune (4,0%), Prienų 
(4,0%) ir Anykščių (4,7%) rajo
nuose.

- Lietuva įsipareigojo Len
kijai liberalizuoti prekybą paslau
gomis. Tai numatantį dokumen
tą balandžio 6 d. Ženevoje pa
rafavo Lietuvos užsienio reikalų 
viceministras Algimantas Rimkū- 
nas ir Lenkijos misijos tarptau
tinėse organizacijose patarėjas 
Piotr Dervvich. Lenkija yra pir
moji Pasaulio prekybos organiza
cijos narė, su kuria derybos jau 
baigtos. Lietuvai siekiant narys
tės šioje organizacijoje, tokios 
derybos turėtų būti surengtos su 
kiekviena dabartine nare, tačiau 
iš tikrųjų jos vyksta tik su 7 ar 8 
valstybėmis, kurios suinteresuo
tos prekiauti su Lietuva.

- Vilniuje balandžio 7 d. 
vyko naujos visuomeninės or
ganizacijos "Algirdo Brazausko 
fondas" steigiamasis susirinki
mas. Fondo steigimo iniciato
rius - daugiau kaip prieš mėnesį 
kadenciją baigęs Prezidentas Al
girdas Brazauskas. Kitų steigėjų 
pavardės neskelbiamos.

- Užsienio reikalų minis
tras Algirdas Saudargas paskyrė 
žinomą krepšininką Šarūną Mar
čiulionį Lietuvos ambasados 
Jungtinėse Amerikos Valstijose 
nepaprastuoju ir įgaliotuoju mi
nistru specialiems pavedimams. 
Š. Marčiulionis rūpinsis verslo, 
kultūrinių ir sporto ryšių plėtra 
tarp Lietuvos ir JAV. Atlygini
mas jam nebus mokamas.

- Balandžio 7 d. pasirašyta 
bankų "Hermis" ir "Landesbank 
Schlesvvig-Holstein Girozentrale" 
sutartis numato, kad Vokietijos 
bankas suteikia Lietuvos bankui 
5 milijonų JAV dolerių paskolą 
ketveriems metams.

- Gripas ir ūmios virusinės 
kvėpavimo takų infekcijos Lie
tuvoje visai įsisiautėjo - serga 
daugiau kaip po 100 žmonių iš 
10,000 gyventojų.

KAS BUS LIETUVOS EKONOMIKOS STUBURAS?
Vytautas Rubavičius

Lietuvos didžiųjų, vadinamų 
strateginėmis, įmonių privatiza
vimas jaudina vis didesnį mūsų 
šalies žmonių būrį. Didžiausia 
privatizavimo bėda - jo slaptu
mas. Teisinamasi komercinėmis 
paslaptimis, tačiau tos komer
cinės paslaptys - tai slėpimas nuo 
savų žmonių. Kitas dalykas, apie 
kurį jau kalba ne tik žurnalistai, 
bet ir kai kurie ekonomikos ana
litikai, - stoka strateginių priva
tizavimo principų. Visiškai negal
vojama, kaip tas didysis priva
tizavimas, o faktiškai gyvybiškai 
svarbus ekonomikos dalies per
leidimas užsieniečiams paveiks 
socialinius mūsų visuomenės 
saitus, visuomenės raidą, valsty
binio suvereniteto pobūdį. Dėl 
Telekomo privatizavimo kilęs 
šurmulys buvo labai naudingas 
jau vien todėl, jog valdančiuo
sius ir privatizavimo strategus 
privertė viešai paaiškinti vieną 
kitą šio proceso aspektą. Iš kai 
kurių valstybės veikėjų ir vieno 
pagrindinių privatizavimo orga
nizatorių akademiko E. Vilko pa
sisakymų susiklostė tam tikri jų 
požiūrio į Lietuvos ateitį met
menys, kuriuos bandysiu čia 
trumpai nusakyti.

Kai klausiama, kodėl Lietuvos 
verslininkai negali investuoti į 
tokias pelningas įmones kaip 
Telekomas, atsakoma, jog, vie
na, vietos verslininkai nėra pa
jėgūs techniškai rekonstruoti šią 
įmonę, antra, vietinių investici
jų laukia kitos pramonės šakos. 
Esą kur investuoti ir be strate

VVASHINGTONE SUSITIKO AMBASADOS DIPLOMATAI 
IR AMERIKOS LIETUVIŲ ORGANIZACIJŲ ATSTOVAI

Amerikos lietuvių visuomeninių-politinių organizacijų vadovai susitikime su Lietuvos 
ambasados darbuotojais Washingtone R. Astrausko nuotr.

Š. m. kovo 28 d. Lietuvos am
basadoje Washingtone įvyko 
ambasados diplomatų ir Ameri
kos lietuvių svarbiausių visuo
meninių-politinių organizacijų 
vadovų susitikimas. Jame daly
vavo Amerikos Lietuvių Tarybos 
(ALT) pirmininkas dr. Jonas 
Račkauskas, JAV Lietuvių Ben
druomenės Krašto Valdybos pir
mininkė dr. Regina Narušienė, 
Lietuvos Vyčių Vyriausios Tary
bos prezidentas p. John R. Man- 
kus. I susitikimą taip pat atvyko 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
valdybos vykdomoji vicepir

ginio sektoriaus. Strateginis sek
torius atiduodamas užsienie
čiams. Nemanau, kad dėl šių 
argumentų nebūtų galima bent 
jau ginčytis. Turėdami pakanka
mai pinigų ir vietiniai verslinin
kai, manau, sugebėtų pasisam
dyti firmų, kurios pajėgtų mo
dernizuoti telekomunikacijų sis
temą. Kita vertus, tai galėtų būti 
ir nacionalinės reikšmės nau
jausių technologijų diegimo 
mokykla, lavinanti tautos protą. 
Tačiau vietos verslininkams 
primygtinai siūloma investuoti 
į nestrateginius ekonomikos sek
torius. Vadinasi, vietiniam kapi
talui ir vietinei darbo jėgai skiria
mas labai aiškus vaidmuo - ap
tarnauti atėjusį investicinį kapi
talą. Investiciniam kapitalui ne
reikės konkuruoti su vietiniu 
kapitalu - tam tikrose verslo 
sferose kuriami monopoliniai 
draustiniai, su kuriais bendraus 
tik valdantysis sluoksnis, o jam 
jokios įtakos nedarys vietinis, 
savas verslininkas ir jo kapitalas.

Tokia padėtis verčia kelti kitą 
klausimą: kas bus Lietuvos vals
tybės ekonomikos stuburas ir kas 
tą stuburą valdys? Dabar vyks
tantys procesai leidžia daryti iš
vadą, jog Lietuvos vadovai savos 
šalies ekonomiką įsivaizduoja be 
aiškaus ir stipraus stuburo. Ši 
vizija pagrindžiama Europos ša
lių ekonomikų susiliejimu. Aiški
nama, jog netolimoje ateityje 
išnyks valstybių sienos, eko
nomikų ribos, o darbo jėga lais
vai migruos. Šitaip ir sakoma - 
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LIETUVA LENKIA KAIMYNES

mininkė p-nia Milda Lenkaus
kienė, kiti minėtų organizacijų 
atstovai.

Pirmoje pasitarimo dalyje Lie
tuvos ambasadorius JAV Stasys 
Sakalauskas išreiškė viltį, kad 
diplomatų ir Amerikos lietuvių 
organizacijų atstovų susitikimas 
padės geriau susipažinti su vie
nas kito darbais, suteiks galimy
bę aptarti bendradarbiavimo sri
tis. Susitikime dalyvavę lietuvių 
organizacijų vadovai ambasados 
darbuotojus supažindino su savo 
organizacijų istorija, šiandienos 
veikla ir planais ateičiai. Sve

darbo jėga laisvai judės Europos 
Sąjungos šalyse. Manau, tokios 
valstybės ateities vizijos dar nėra 
susikūręs net didžiųjų Europos 
šalių politinis elitas. Šiuo at
žvilgiu Lietuva yra lyderė. Di
egiant tokią viziją, reikėtų paaiš
kinti vieną dalyką, - koks liki
mas laukia tautos? Matyt, ji taps 
klajojančia darbo jėga arba pa
tarnautojais, besilankstančiais 
svetimiems šeimininkams. Kad 
ir koks būtų Europos Sąjungos 
raidos modelis, neišnyks esmi
nis žmonių bendruomenės ir 
valstybinių santykių pagrindas - 
kas ką valdo. Europos šalių suar
tėjimo procesas iš esmės užtu
šuoja vieną pagrindinių priežas
čių, sąlygojusių tą procesą, - tai 
baimė Vokietijos, ypač suvieny
tos. Vokietijos grėsmingos ga
lios bijojo ir bijo kaimyninės, ir 
ne tik kaimyninės šalys. Ji sukėlė 
pasaulinius karus. Europos inte
gracijos procesu taip pat siekia
ma padaryti Vokietiją "nekenks
mingą", šitaip laiduojant Euro
pos stabilumą. Daugelis neseniai 
"išsiritusių" politikų užmiršta ir 
tą faktą, jog NATO organizacija 
buvo kuriama ne tik sovietini
am monstrui priešinantis, bet ir 
tam, kad panaikintų Vokietijos 
militaristinio atgimimo galimy
bę. Apie tuos procesus būtų ga
lima daug kalbėti, tačiau aišku 
viena - nei vokiečiai, nei pran
cūzai, nei lenkai visiškai ne
siruošia tapti klajokle darbo jėga. 
O lenkų politikai šiuo metu 
mums galėtų būti net pavyzdys, 
kaip reikia ginti nacionalinius

(nukelta į 2 psl.)

čiams diplomatai papasakojo 
apie ambasados darbą, skatinant 
ryšius su JAV politikos, ekonomi
kos, karinėje, kultūros, viešųjų 
ryšių srityse.

Vėliau daugiausia dėmesio 
buvo skirta Lietuvos - JAV poli
tiniams ir saugumo santykiams, 
Lietuvos pastangoms siekiant 
narystės NATO bei Amerikos lie
tuvių paramai aptarti. Lietuvos 
ambasados VVashingtone nuo
mone, pirmas tokio pobūdžio 
renginys buvo labai informaty
vus ir naudingas.

Vakare ambasados darbuoto-

Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus inauguracinių 
iškilmių proga kalba Vilniaus Arkikatedros aikštėje

B. Narušio nuotr.

Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus ir JAV LB Krašto 
Valdybos pirmininkė Regina Narušienė (antra iš d.) 
inauguracinių iškilmių metu Vilniaus Rotušėje

B. Narušio nuotr.

PREZIDENTUS LIETUVOS ŽMONĖS 
VERTINA PALANKIAUSIAI

"Vilmorus" visuomenės ap
klausos duomenimis, palankiau
siai i iptųvos žmonės vertina 
ketvirtąjį Lietuvos prezidentą 
Algirdą Brazauską, Lietuvos pre
zidentą Valdą Adamkų, Seimo 
narį dr. Kazį Bobelį, buvusį kan
didatą į prezidentus socialde
mokratą Vytenį Andriukaitį, už
sienio reikalų ministrą Algirdą 
Saudargą, Centro sąjungos lyde
rius Egidijų Bičkauską ir Romual
dą Ozolą, socialdemokratą Aloy

ATSIŽVELGTA J LIETUVOS PREZIDENTO 
PASTABAS

Seimas priėmė Žemės nuomos 
įstatymą su visomis Prezidento 
Valdo Adamkaus pasiūlytomis 
pataisomis. Prezidentas siūlė 
žemę išnuomoti ne 25 metams, 
kaip buvo numatęs Seimas, o 99 
metams. Be to, Prezidentas pa
siūlė atsisakyti nuostatų, kurios

Pastarojo meto Baltijos šalių 
socialinės ir ekonominės raidos 
statistika rodo, kad praktiškai jau 
dabar kai kurie pagrindiniai eko
nominiai ir socialiniai Lietuvos 
rodikliai yra geresni, palyginti 
su kaimyninių šalių pasiekimais.

Vyriausybės spaudos tarnybos 
pranešime teigiama, kad metinė 
infliacija Lietuvoje sudarė 6,4, 
Latvijoje - 6,1, o Estijoje siekė 
net 14,2%.

Spartesniais tempais didėjan
čią Lietuvos bendrojo vidaus pro
dukto augimo tendenciją rodo 

jai ir Amerikos lietuviškų orga
nizacijų atstovai susitiko su į 
Washingtoną atvykusia Lietuvos 
Seimo delegacija, vadovaujama 
Seimo pirmininko pirmojo pava
duotojo p. Andriaus Kubiliaus.

Lietuvos ambasada 
Washingtone

zą Sakalą. Apie šiuos politikos 
veikėjus daugiau žmonių galvo
ja palankiai nei nepalankiai - 
skirtumas nuo 60% iki 25%. 
Nepalankiausiai žmonės vertina 
Europos reikalų ministrę Laimą 
Andrikienę, vieną iš LDDP lyde
rių Gediminą Kirkilą, Seimo pir
mininką Vytautą Landsbergį, 
vidaus reikalų ministrą Vidman
tą Žiemelį. Jiems nepalankus 
nuomonių skirtumas yra nuo 42 
iki 15%. LR

leistų Vyriausybei žemę nuomo
ti išimties tvarka. Žemės nuo
mos įstatyme neliko straipsnių, 
kurie galėtų skatinti korupciją ir 
piktnaudžiavimą. Tai buvo pir
mas dokumentas, kurį vetavo 
naujasis Prezidentas.

LA

1997 metų trečiojo ketvirčio 
skaičiai. Palyginti su ankstesniu 
ketvirčiu, Lietuvoje bendrasis 
vidaus produktas padidėjo 115,8, 
Latvijoje - 102,3, o Estijoje - tik 
98,5%.

Užsienio prekybos balanso def
icitas praėjusių metų trečiajame 
ketvirtyje, palyginti su anks
tesnio ketvirčio bendruoju vi
daus produktu, Lietuvoje ge
riausias -14,2%, o Estijoje - 28%.

ELTA

Amerikoje 
ir svetur
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Vilniaus universitetas nesutinka 
su kaltinimais

Daugėja užsikrėtusiųjų ŽIV

Vilniaus universiteto rek
torius Rolandas Pavilionis 
atmeta Vyriausybės kaltini
mus esą jo vadovaujama 
įstaiga pernai neteisėtai iš
leido beveik tris milijonus 
litų.

Rektoriaus pareiškime tei
giama, kad Vyriausybės pa
minėta suma yra pernai 
valstybei grąžintas pajamų 
mokesčio įsiskolinimas, su
sidaręs per kelerius metus, 
"kai Vyriausybė, pažeisda
ma biudžeto įstatymą, ne
pervedė Vilniaus univer
sitetui skirtų asignavimų".. 
"O dalį tų asignavimų - 
pusantro milijono litų - su 
Vyriausybės žinia prichva- 
tizavo žlugęs Aurabankas", 
- teigia Vilniaus universite
to rektorius.

Kiek anksčiau Vyriau
sybės spaudos tarnybos 
paskelbtame pranešime 
teigiama, jog "patvirtinus 
Finansų ministerijos pa
rengtą praėjusių metų valstybės 
biudžeto įvykdymo apyskaitą, 
paaiškėjo, kad daugiausia pa
žeidimų yra padaręs Vilniaus 
universiteto rektorius - šios aukš
tosios mokyklos rektoratas stu
dentų ir investicijų sąskaita at
lyginimams neteisėtai panaudo
jo beveik 3 milijonus litų".

"Universitetas sąžiningai, cen
to tikslumu, grąžino pajamų

—

Žmonės nepasitiki savo išrinktaisiais

Studentų iškilmių proga kalba 
Vilniaus universiteto rektorius 
Rolandas Pavilionis

mokesčio įsiskolinimą, o Vy
riausybė skelbia pranešimą apie 
"neteisėtą" lėšų panaudojimą at
lyginimams. Kur elementari logi
ka ir sveikas protas?" - klausiama 
R. Pavilionio pareiškime. Vy
riausybė ir jos spaudos tarnyba 
prašomos atsakyti į šį klausimą 
ir "viešai atsiprašyti universite
to".

ELTA

Kovo mėnesį Lietuvoje nusta
tyti dar penki klaipėdiečiai - 
žmogaus imuno deficito viruso 
nešiotojai. Visi užsikrėtusieji yra
17-30 metų narkomanai. Šiuo 
metu Lietuvoje oficialiai įregis
truoti 95 žmonės, užsikrėtę ŽIV, 
60 iš jų - klaipėdiečiai. 36 infek
uotieji yra narkomanai. Visi jie, 
išskyrus vyrą iš Druskininkų, yra

Į busimus rinkimus - su savo partija
Artūras Paulauskas, antrą kartą 

pralaimėjęs rinkimus, rengiasi 
kurti savo partiją. Su ja jis ketina 
dalyvauti 2000 metais Seimo 
rinkimuose, o paskui ir Lietuvos 
Prezidento rinkimuose. Artūras 
Paulauskas ketina sukurti cen
tristinio sparno politinę orga
nizaciją, kuri sieks formuoti vi

Pirmas viešbutis Varnių miestelyje
Pirmą kartą Varnių istorijoje 

miestelio svečiai galės apsistoti 
naujame viešbutyje "Prie Lūks
to". Jį atidarė naftos produktais 
prekiaujančios bendrovės direk
torius Algimantas Ubartas. Vieš
butyje nuolat pilna svečių, nes 
Varnių miestelis įsikūręs labai 
vaizdingoje vietoje, todėl traukia 
ramybės pasiilgusius žmones. 
Viešbutyje yra 6 dviviečiai kam
bariai, kuriuose nakvynė kai
nuoja 120-250 litų. Svečiai gali 
pasikaitinti suomiškoje pirtyje. 
Šio malonumo valanda kainuo

klaipėdiečiai. Medikai baimina
si, kad Lietuva gali tapti ŽIV 
epidemijos centru. Kaimyninėje 
Kaliningrado srityje oficialiai 
įregistruota per 1800 ŽIV ne
šiotojų, dauguma jų narkoma
nai. Tai kelia grėsmę Lietuvai, 
nes Rusijos narkomanai artimai 
bendrauja su klaipėdiečiais.

LR

durinįjį visuomenės sluoksnį ir 
jam atstovauti. Pasak p. Pau
lausko, šiandien Lietuvoje vi
suomenė susiskirsčiusi į turtin
guosius ir skurdžius, o viduri
niojo sluoksnio nėra. Artūro 
Paulausko nuomone, jo organi
zacijoje bus daug jaunimo, skir
tingai nei kitose. R

ja 50 litų. Šalia viešbučio įreng
ta ir kavinė, kurią aplanko 
svečiai ir iš aplinkinių miestų 
bei rajonų. Kavinėje dirba virė
jai, kurie anksčiau dirbo didžiuo
siuose miestuose, tad jie siūlo 
italų ir prancūzų virtuvių pa
tiekalus. Antrųjų patiekalų kai
nos 6-12 litų. Brangiausias pa
tiekalas "Meškučio karka" įver
tintas 25 litais. Varniuose dar 
veikia viena privati aludė ir pi
cerija. Viešbučio ir kavinės savi
ninkas tikisi, kad investicijos grįš 
po trejų metų. LR

KAS BUS LIETUVOS EKONOMIKOS 
STUBURAS?

(atkelta iš 1 psl.)
interesus, plėsti savo įtakos sferą. 
Tai politinės investicijos, duo
dančios ir konkrečią ekonominę 
naudą. Deja, mūsų politikams 
svarbiausia yra Lietuvos vardas 
užsienyje, tačiau jau spėjome 
suvokti, jog tai paprasčiausias 
akių dūmimas: Lietuvos vardu 
itin besirūpinančiai valdžiai, pa
sirodo, visiškai nerūpi, kaip į ją 
žiūri Lietuvos žmonės. Plaukai 
šiaušiasi nuo sociologinių ap
klausų rezultatų - nepasitikima 
visomis valdžios institucijomis, 
ypač policija, teismais, Seimu. 
Kokioj kitoj šaly vidaus reikalų 
ministras galėtų būti žmogus, 
apie kurį žmonės yra susidarę 
tokią neigiamą nuomonę, kurio 
vadovaujamą instituciją krečia 
nesibaigiantys skandalai.

Investicinis kapitalas nebūtinai 
reiškia privatizavimą. Pavyzdžiui, 
Telekomą ruošiasi perimti gimi
ningos kitų šalių valstybinės įmo
nės. Buvo paaiškinta, esą tose 
šalyse tas kapitalas valstybinis, 
tačiau mūsų šalyje jis jau veikia 
kaip privatus. įdomu, kas jam 
pakeičia kilmės dokumentus? Gal 

NEVV JERSEY NEW JERSEY NEVV JERSEY NEVV JERSEY 
SENTRY REALTY, INC. 33 E. Railroad Avė., Jamesburg, NJ 08831. 
Tel.: (732) 521-1611. FAX 732-521-0034. Jei norite pirkti namą, 
žemės plotą, komercinį pastatą ar nuomoti namą puikioje 
Centrinėje New Jersey dalyje, maloniai kviečiame kreiptis į NJ 
Licensed Real Estate agentę ZINERĄ A. MACYS (kalba lietuviš
kai). Namą tel.: (732) 521-5556 arba (732) 521-1916. Centrinė 
New Jersey dalis yra puiki vieta gyventi tiek jaunoms šeimoms, 
tiek pensininkams. Geros mokyklos. Patogus susisiekimas su 
prekybos centrais ir darbais. Gerai žinomos pensininką namą 
bendruomenės.

su tuo valstybiniu kapitalu el
giamasi taip, kaip, tarkim, nele
galiais narkotikų pinigais - vie
noje šalyje jie nelegalūs, o kitoje 
šalyje, žiūrėk, jau legalūs. Kada 
nacionaliniai interesai nebesvar
bu, tai įsileisti kitos šalies valsty
binį kapitalą tiesiog saugiau - vis 
dėlto to paties valdininkijos 
sluoksnio atstovai.

Perduodama pagrindinę eko
nomikos dalį užsienio kapitalui, 
Lietuvos valdininkija, matyt, tiki
si nusimesti nuo savo pečių ne 
tik rūpinimąsi ekonomika, bet ir 
socialinėm problemom. Todėl ir 
skubama į Europos Sąjungą. Kol 
dar namuose palyginti ramu. O 
jau vėliau tegul viskuo rūpinasi 
ES politikai ir investitoriai. Lie
tuvos politinis elitas puikiausiai 
gyvens iš mokesčių administra
vimo, draudimų ir leidimų bei 
užsienio kreditų. O ir kontra
bandos keliai neužželia.

Paremdami 
lietuvišką spaudą, 

Jūs remiate 
lietuvybę Amerikoje

"Vilmorus" duomenimis, labiausiai žmonės 
pasitiki Prezidentu - 66.9%,
žiniasklaida - 60.5% ir Bažnyčia - 61.51%, 
o labiausiai nepasitiki policija - 51.4%, 
partijomis - 48.9%,
teismais - 48% ir Seimu - 40.6%. LR

\________________________________________ J

Milicijos generolai jaučiasi įžeisti

Lietuvos žmonės

Poetė Judita Vaičiūnaitė

Aukšti sovietmečio Lietuvos 
vidnus reikalu sistemos parei
gūnai įsižeidė po to, kai buvo 
suabejota jiems skiriamų valsty
bės pašalpų teisėtumu. Tokios 
abejonės buvo išdėstytos dien
raštyje "Lietuvos rytas".

Pasipiktinę šio leidinio raši
niu, penki buvusios milicijos ka
rininkai parašė viešą laišką Lie
tuvos Prezidentui, Seimo pirmi
ninkui ir Ministrui pirmininkui.

"Nekomentuosime, ar mums 
priklauso, ar nepriklauso pašal
pos", rašoma laiške, priduriant, 
kad autoriai gauna jas ne už 
nuopelnus sovietų imperijai, o

kaip Lietuvos piliečiai. Dar pri
menama, kad jų pensiios vra 
gerokai mažesnės nei kolegų, 
baigusių tarnybą po 1991 metų, 
ir nepadidėjo nuo tada, kai buvo 
įvestas litas.

Anot laiško autorių, tuome
tinė politinė šalies vadovybė 
siekė panaudoti Vidaus reikalų 
ministeriją savo tikslams, tačiau, 
nepaisant to, "ši ministerija vie
na iš pirmųjų "jėgos" struktūrų 
sėkmingai depolitizavosi ir ra
miai vykdė jai būdingas viešo
sios tvarkos palaikymo funkci
jas".

ELTA

Suomijoje naujagimiai miršta nuo 
. paveldimos ligos

Anė Hafstad

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

■ - - ■ — . . ------------------ --------------------------------------—.

JONAS V. STRIMAITIS, advokatas, patarnauja teisiniuose reika
luose, kurie liečia testamento paruošimą ir jo vykdymą, o taip 
pat nekilnojamo turto pirkimą ar pardavimą bei įvairius reikalus, 
susijusius su mokesčią (tax) mokėjimu. Advokatas dirba Connec- 
ticut valstijoje ir kalba lietuviškai. 134 VVest St., Simsbury, CT 
06070. E-mail: sigcycle @aol.com Tel.: 860 651-0261. Fax 860 651-8376.

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

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

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

Režisierius Raimondas Vabalas

Sudarydami testamentus, nepamirškite 
geriausio draugo - "Darbininko", 

kuris kiekvieną savaitę skelbia naujienas lietuvių namuose

Suomijoje pastebėta nauja 
paveldima liga, kuria serga ką 
tik gimę kūdikiai. Dėl šios me
džiagų apykaitos ligos naujagim
iai miršta netrukus po gimimo. 
Nuo 1965 m. užregistruota 17 
ligos atvejų. Mokslininkai sura
do 12 šeimų, kurių naujagimiai 
sirgo šia liga. Penkiose šeimose 
gimė po du nesveikus kūdikius.

Vaikai gimsta visiškai išnešio
ti, tačiau labai maži. Jie sveria 
vidutiniškai kiek mažiau nei 2 
kg ir yra maždaug 42 cm ūgio, o 
sveikų naujagimių vidutinis svo
ris yra 3,5 kg, ūgis - 50 cm.

Helsinkio universitetinės vaikų 
ligoninės specialistai aprašė li
gos simptomus, kurie iki šiol 
buvo visai nežinomi. Be mažo 
ūgio ir svorio, būdingas per 
mažas rūgščių kiekis kraujyje ir 
per didelė laisvos geležies kon
centracija. Per didelis laisvos 
geležies kiekis kraujyje yra nuo
dingas ir sukelia medžiagų apy
kaitos sutrikimus.

Mokslininkai nuodugniai iš
tyrė ne tik kūdikius bei jų tėvus, 
bet ir šeimų genealogijas nuo 
maždaug 1850 m. Paaiškėjo, kad 
dauguma kūdikių ketvirtos arba

penktos kartos protėvių gimę 
tame pačiame Suomijos regione. 
Vienoje šeimoje buvo bendri 
ketvirtos kartos protėviai, dar 
dviejose šeimose - ankstesnių 
kartų.

Dėl šios priežasties, o taip pat 
atsižvelgdami į tai, kad liga ser
ga abiejų lyčių naujagimiai, 
mokslininkai yra beveik įsi
tikinę, jog atrado naują pavel
dimą medžiagų apykaitos susir
gimą. Jis paveldimas recesyvi- 
niu autosomatiniu būdu. Tai 
reiškia, kad abu tėvai turi būti 
ligos nešiotojai ir kad abiejų 
lyčių naujagimiai gali susirgti. 
Tačiau netgi jei abu tėvai yra 
ligos nešiotojai, egzistuoja tik 
25% tikimybės, kad kūdikis gims 
nesveikas.

Mokslininkai pabrėžia, kad šią 
ligą sukeliantis genetinis sutriki
mas kol kas nenustatytas.

"Aftenposten"

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

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

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

Lietuvos Krikščionišką DEMOKRATIJĄ 
ir jos spaudą paremkime dabar: 

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

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

Fax/Tel. 708-636-9562 Klauskite informacijų

Skaitykite

Darbininką J 

ir pasiūlykite jį 
savo draugams!

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI 
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

PRISTATOMI I VISAS KAPINES 
NEVV YORK, NEVV JERSEY 

IR CONNECTICUT VALSTIJOSE. 
IŠTAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIŲ.
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Alis Balbierius

LIETUVOS FOTOGRAFIJA VAKAR IR ŠIANDIEN

Atvelykyje
Sargų savijauta buvo nepavydėtina. Juos pasiuntė saugoti mirusio 

ir palaidoto. Daug ką sargai yra saugoję ir daug ką įsakomai žudę. 
Nesaugojo tiktai lavonų. Jie nebuvo pavojingi, nors ir pikčiausių 
priešų. Su mirtimi viskas baigėsi. Čia turėjo prasidėti.

Jau buvo prasidėję. Kai Kristų nukryžiavo, sudrebėjo žemė, perplyšo 
šventykloje uždanga nuo viršaus iki apačios, išėjo iš kapų ir dauge
liui pasirodė mirusieji. Argi Jis turi prisikelti? Buvo apie tai kalbama 
ir tuo netikima. Jei būtų tikėję, nebūtų nė kryžiavę.

Netikėjimas vis dėlto nebuvo tvirtas. Žmogus dažnai stovi ant 
abejojimo slenksčio. Stovi sverdėdamas. Labiau linkęs netikėti, ko 
savo akimis nemato ir savo rankomis neapčiuopia. Kad būtų apčiuo
piama, jog niekas iš kapo negali prisikelti, buvo pastatyti sargai.

Budėjimas naktį sargams taip pat nebuvo malonus. Sėdėti uolos 
įduboje prie kapo, kai visas miestas miegojo. Ir sargus apniko 
miegas. Migdė nuošaluma ir tyluma. Įsnūsti nebuvo nė baimės. 
Šimtininkui negalėjo ateiti į galvą tikrinti. Kai saugomi lavonai, 
netikrinamos nė sargybos.

Pabudino naujas žemės virpėjimas ir vaiski šviesa. Miegukliams 
reikėjo akis trinti ne tam, kad pražiūrėtų. Angelo pavidalas buvo 
kaip žaibas ir drabužis skaudamai šviesus kaip akinąs sniegas. Per 
šviesus žmogaus akims. Sargai pabėgo ir apie tai pranešė vyriausiems 
kunigams. Nebuvo jokios abejonės, kad jie nemelavo. Meluoti 
privertė pinigas, kai jisai buvo sugundęs bučiuoti.

Melu buvo paliudyta tiesa, kurios nenorėta žinoti ir priimti. Sargai 
dar kartą ją paliudijo savo prieštaravimu. Jie liudijo tai, ko nematė: 
jiems bemiegant kūnas buvo pavogtas. Liudijo prieš save, nes 
miegūstos akys tikrovei yra uždengtos. Negali matyti užsimerkęs. 
Bet gali netikėti net savo pravertoms akims, kai matai ką nepapras
to.

Sargų paimtas pinigas už melą daug sąžinės negraužė. Vis tiek ten 
įvyko kažkas nežmoniško, žmogaus protui nesuvokiamo. Žmonėms 
reikia žmoniškai kalbėti, kad suprastų, jog ten buvo vagystė, o ne 
Prisikėlimas.

Prisikėlimu patikėti yra sunkiausia, tad lengviausiai patikima, jog 
jo negali būtk Visa tikrovė liudija, kad niekas iš kapų nesikelia. Tai 
patvirtina mokslas, patyrimas, žinojimas. Visa, kas regima ir apčiuo
piama.

Tai miegančiųjų sargų liudijimai. Jų akys užmerktos tikrovei, kurią 
Dievas paliudijo savo žodžiu ir Prisikėlimu. Tariama, kad ant
gamtinės tikrovės nėra, kadangi jos nemato įmigę žemiškoje tik
rovėje.

Kristaus Bažnyčiai, kaip Golgotos aukos tęsėjai, dažnai ateina 
kankinių ir katakombų dienos. Bet ar Bažnyčia to bijo? Nuogąstauja, 
neskelbdami kovos melui ir piktam, tik mažatikiai. Kovojanti 
Bažnyčia nežino pralaimėjimų. Mirtis yra tik pasaulio, bet ne krikščio
nio žodis. Krikščionis žino tik prisikėlimą.

Prisikėlimas liudija, kad Kristaus tiesa nenugalima, ji vėliau ar 
anksčiau laimi. Šiandien masonai, liberalai gali savo spauda, gali 
auksu padengta jėga perrėkti ir pasmerkti, bet tai tik momento 
reikalas. Evangelijos tiesa yra vienintelė per amžius pastovi vertybė, 
kai šalia jos daug kas praėjo ir išnyko. Pasaulio istorija - tai kapiny
nas nuolat besikeičiančių srovių ir krypčių, filosofinių ir ekono
minių sistemų. Išsilaikė tik tos, kurios turėjo įkvėpimo iš aukščiau, 
kurias apšvietė antprigimtinio gyvenimo šviesa.

Pirmasis bandymas 
atgaivinti tradiciją

Metų pradžioje pasirodė pir
masis Lietuvos fotomenininkų 
sąjungos nepriklausomybės 
metų leidinys, pavadintas "Lie
tuvos fotografija vakar ir šian
dien". Jis jau susilaukė kai kurių 
prieštaringų vertinimų tiek spau
doje, tiek privačiuose pokalbi
uose. Pirmiausia šį metraštį rei
kėtų vertinti kaip kadaise leistų 
albumų-almanachų "Lietuvos fo
tografija" tradicijos tęstinumą. 
Nuo šio tęstinumo niekur ne
pabėgsi, nors metraštis jau su
darytas šiek tiek kitais princi
pais, be fotografijų dar patei
kiant solidų pluoštą informaci
jos ir įspūdžių. Belieka pridurti, 
kad paskutinis almanachas "Lie
tuvos fotografija" buvo išleistas 
prieš dešimt metų. Šis leidinys 
yra pirmasis iš tiesų kolektyvinis 
pačios Fotomenininkų sąjungos 
darbas, nors faktiškai jo sudary
toju įrašytas žinomas kino ir fo
tografijos kritikas Skirmantas Va
liulis. Sovietiniais laikais leistą 
"Lietuvos fotografiją" sudaryda
vo ne tik fotografai, bet ir lei
dyklos, dažnai tardamos pa
skutinį žodį dėl jo turinio bei 
autorių. Naująjį fotografijos 
metraštį parėmė Spaudos, radijo 
ir televizijos rėmimo fondas, gal 
ir kiti apskritai sąjungos rėmė
jai, kurių net 34 išvardinti kny
gos pabaigoje - nuo Kultūros mi
nisterijos iki Lietuvos AIDS cent
ro.

Autorių atrankos 
kriterijai

168 puslapių albume persona
liai pristatyta 31 autorius, pub
likuojant po 3-4 ir daugiau fo
tografijų. Tačiau ir čia ne visai 
aiškūs atrankos kriterijai, nes 20 
"laimingųjų" pristatomi ne tik 
su pluošteliu fotografijų, bet ir 
su jas palydinčiais kritikų ir ko
legų žodžiais. Vienuolikos likusių 
yra pristatoma tik po vieną fo
tografiją. Nesigilinant į atrankos 
kriterijus, lieka neaišku - daug ar 
mažai tas 31 autorius? Jeigu šis 
leidinys pretenduotų į apskritai 
Lietuvos fotografijos kaip visu
mos reprezentavimą čia ir už
sienyje, tai būtų mažai, nes už 
"borto" lieka daug žinomų foto
menininkų - Z. Bulgakovas, K. 
Mizgiris, R. Šimulis, R. Pačėsa,

V. Naujikas, J. Vaicekauskas, E. 
Butkevičius, K. Linkevičius ir t. 
t. Tačiau žinant tai, kad planuo
jama fotografijos metraštį leisti 
kasmet, savaime aišku, kad vie
name leidinyje sutalpinti visus 
autorius būtų neįmanoma.

Kitas dalykas - tai beveik visiš
ka "tikrų" jaunųjų fotografų sto
ka šio leidinio puslapiuose, nes 
vyrauja tik klasikai ir vidurinioji 
karta. Jauniesiems belieka viltis, 
kad jie dar suras savo ploto kitų 
metraščių puslapiuose.

Fotografijos ir tekstai
Vartant albumą iškart krenta į 

akis, kad po 10 metų pertraukos 
viename leidinyje norėta paro
dyti bent dalį to, kas lietuvių 
foto mene jau yra įtvirtinta, 
pripažinta. Šį rakursą labiausia ir 
pastebėjo menotyrininkė Agnė 

Kuršių marios Ventės rage a. Balbieriaus nuotr.

Narušytė ("7 meno dienos"), 
šiame leidinyje įžvelgusi daugiau 
vakar negu šiandien. Didžioji 
dalis publikuotų fotografijų iš 
tiesų yra gerai žinomos, spaus
dintos daugybėje leidinių. Tai 
liudija ir jų sukūrimo datos, nes 
paskutiniojo dešimtmečio fo
tografijų albume labai nedaug. 
Tai - sudarytojų valia, kurią gero
kai pateisina vienas aspektas - 
leidinys išleistas lietuvių ir ang
lų kalbomis ir, turint galvoje 
plačius tarptautinius tiek sąjun
gos, tiek atskirų fotomenininkų 
ryšius, daugiau skirtas pristatyti 
mūsų fotografiją svetur negu 
namuose. Šiuo atžvilgiu siekta 
vienu šūviu nušauti du zuikius 
ir, turint galvoje panašių leidi
nių leidybos kryžiaus kelius, tai 
suprantama.

Kas kita - šio leidinio tekstai, 

ne įžanginiai trijų autorių (R.
Jurėmaitės, A. Vartanovo, S. Va
liulio) ar trumpai aprašinėjantys 
20 fotografų, o tas konkrečios 
informacijos "blokas", kuris sutal
pintas tarp 129 ir 167 puslapio. 
Čia rasime lakoniškas, bet pa
kankamai konkrečias autorių 
kūrybines biografijas, net namų 
adresus ir telefonus, taip pat 
sužinosime, kiek jie surengę per
sonalinių parodų, kokius leidi
nius išleidę ir kokius titulus pel
nę. Vertinga informacija, kur 
surinkti vertinimai iš užsienio 
(ypač) ir iš lietuvių spaudos. 
Apžvelgiamos ir visos parodos, 
kurios vyko šalyje 1994-1997 
metais, taip pat pateikiamos 
žinios apie užsienyje vykusias 
parodas ar renginius, kuriuose 
dalyvavo lietuvių fotomeninin
kai. Rasime čia ir žinių apie išleis
tus fotografijos leidinius bei apie 
apgintus diplominius darbus, 
susijusius su šiuolaikine fo
tografija ar jos istorija. Visi čia 
suminėti informaciniai tekstai 
pateikti ir lietuvių, ir anglų kal
ba. Šiame leidinyje toks infor
macinis "blokas" yra ne mažiau 
svarbus kaip ir publikuojamos 
fotografijos. Būtent čia vaisin
giausiai "pažeidžiama" sovietinių 
laikų almanachų "Lietuvos fo
tografija" tradicija. Pažeidžiama 
gerąja prasme, nes dar nebuvo 
tokio fotografijos leidinio, ku
riame būtų pateikta tiek daug 
anksčiau ne iš blogos valios "įs
laptintos" arba išsklaidytos spau
doje informacijos apie fotogra
fus ir jų kūrybą.

Būtina metraščio tąsa
Reziumuojant galima tarti, kad 

metraštyje "Lietuvos fotografija 
vakar ir šiandien" pliusų vis 
dėlto daugiau negu minusų.

(nukelta į 4 psl.)

Lilė Mačiūnienė

sūnus
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Garsus gydytojas, operuodavęs akis, bandė daryti viską, kas tik 
buvo įmanoma, bet deja! - akis buvo prarasta. Tačiau tai buvo 
neišvengiamas jo netinkamų darbų ir poelgių padarinys. Daug kam 
jis buvo skolingas, visiems žadėdavo grąžinti ir niekam negrąžindavo 
arba - jei jau kas labai užsipuldavo - kad neprarastų draugų, iš vieno 
pasiskolindavo, o kitam atiduodavo.

Apskritai, ką tik jis darė - viską darė nerimtai, tarsi žaisdamas. O 
apie savo nelaimes, tiesiog tragedijas, jis pasakodavo su tokiu 
neprilygstamu humoru, kad negalėdavai nesijuokti.

Galiausiai parduodamų namų nebeliko, o jei ir buvo, jie kainavo 
labai brangiai. Be to, daugelis žengė Jurgio pėdomis, jiems tas 
verslas sekėsi, jie viską darė išmintingai, legaliai, pardavinėjo brangiai 
ir gerai uždirbdavo.

Jurgis nusprendė išvažiuoti iš New Yorko į kitą - Massachusetts 
valstiją, norėjo nusipirkti namą, vieną net buvo nusižiūrėjęs kartu 
su manim ir sumanęs jį perstatyti savaip, nuomoti ar parduoti, o 
sau pasilikti nedidelį plotelį ir pasistatyti namą pagal savo skonį, 
kaip seniai svajojo. Ir vėl tarytum sugrįžo manasis Jurgis, panoro 
gyventi su manim ramioje aplinkoje, kur dirbtų, važinėdamas į 
New Yorką. Tačiau ir vėl kažkas cvangtelėjo. Vieną sykį jiedu su 
draugu išvažiavo apžiūrėti namų. Jiedviem labai patiko vienas 
didelis dvaras, ypač juo susižavėjo Jurgis, mat ten buvo daug įvairių 
pastatų - anksčiau dvaras priklausė turtingiems žirgų augintojams. 
Jurgis iškart nusprendė - lyg tėvas už visus savo vaikus, - kad ten 
apsigyvens visi jo draugai, bet nė vienas iš jų nepanoro ten gyventi 

ir dalytis su juo šitą pirkinį. Visi buvo susieti su New Yorku, su savo 
verslu, ir niekam nebuvo patogu gyventi tokioje vietoje, kur nuo 
miesto buvo trys valandos kelio. O ferma jau buvo nupirkta. Teko 
visus rūpesčius ir darbus užsikrauti ant savo pečių. Draugas, buvęs 
kartu su juo, irgi nepanoro ten gyventi, retkarčiais jis duodavo 
pinigų išlaidoms - savąją, nedidelę dalį, o kitus Jurgis, kaip ir 
anksčiau, skolinosi iš sesers, mano dukters, kuri, jo gailėdama, 
skolino. Jurgiui daug kartų teko nusivilti savo draugais, jis mylėjo 
juos kaip savo šeimos narius ir liūdėjo pajutęs jų susvetimėjimą.

Jis daug ką perstatinėjo, taisė, vasarą samdėsi studentus, kurie 
jam padėdavo, mokėjo jiems nedaug, pats dirbo neatsikvėpdamas, 
bet darbo buvo per daug, ir reikėjo milžiniškų lėšų.

Aš atvažiavau į fermą, ketindama gyventi šalia sūnaus. Šveičiau, 
ploviau visus kambarius - o jų viename name buvo 30, ir visi 
apleisti, - koridorius, laiptus ir didžiules verandas aplink namą. 
Namas trijų aukštų, pro stogą varvėjo vanduo; Jurgis pats užlipo 
ant stogo ir viršum skylės užtiesė didelę plastikinę paklodę. Kol kas 
padėtis buvo išgelbėta, vanduo nebepratekėjo. Daug kam sutaisyti 
reikėjo specialistų, tai būtų kainavę nemažus pinigus, o jų, kaip 
visada, nebuvo. Atėjo ruduo, paaiškėjo, kad nesutvarkytas šildymas 
ir jį reikia taisyti iš pagrindų. Kai kuriuose kambariuose buvo 
židiniai, bet jie apšildydavo tik dalelę kambario, o naktį visur 
būdavo šalta kaip lauke. Aš persišaldžiau, ir man vis pakildavo 
temperatūra, naktimis gerokai prisikamuodavau nuo šalčio. Pa
galiau išvažiavau iš ten visam laikui ir netrukus persikėliau į 
Floridą. Man prasidėjo artritas, skaudėjo koją ir reikėjo operacijos. 
Jurgis neprotestavo, kad jį palieku, suprato, kad tokiomis aplinky
bėmis gyventi visą ilgą žiemą aš negalėsiu. Iš pradžių jis man rašė 
laiškus, vėliau pradėjo kiekvieną savaitę skambinti telefonu. Laiškai 
visuomet švytėjo rausvomis spalvomis, o jo balsas skambėjo žvaliai. 
Aš lioviausi rūpintis, manydama, kad jis ten laimingas ir sugebės 
tvarkyti savo reikalus. Jis pradėjo nuomoti kambarius, bet jam ne 
visada sekėsi. Vienas ypač geras, atskiras, puikiai suremontuotas 
butas buvo išnuomotas moteriai, kurios keturių vaikų šeimą išlaikė 
socialinė rūpyba. Tačiau ji liovėsi mokėti nuomą ir ilgai gyveno už 

dyką, o jos butas ir visas kiemas visada buvo pilni triukšmo ir 
netvarkos. Jurgis įsigijo tris ožkas ir entuziastingai man pasakoda
vo, kaip jis spaudžia sūrį iš ožkų pieno. Pas jį apsigyveno viena 
nuomininkė, jauna moteris, kuri jam padėjo prižiūrėti ožkas ir 
šeimininkavo virtuvėje. Jurgis buvo dėkingas jai ir nieko neėmė už 
butą. Jiedu susidraugavo, ji sugebėjo jam patikti, nes, matyt, pritarė 
visoms jo pažiūroms.

Tačiau 1977 metų vasarą jis pradėjo sirgti. Vos pavalgius jam 
imdavo skaudėti pilvą, ypač kai jis atsiguldavo. Jam pastebimai 
ėmė kristi svoris, teko laikytis dietos; jis taip mėgo žalius vaisius, o 
nuo jų skausmas dar sustiprėdavo. Tuo laikotarpiu, rudenį, jis 
turėjo važiuoti į Seattle rengti parodos Avangardo muziejui, buvo 
pakviestas. Ten jam pasidarė blogiau, ir jis kreipėsi į gydytoją. Buvo 
padaryti įvairūs tyrimai, ir nieko nebuvo rasta. Grįžęs namo, jis ne 
juokais susirūpino, nuvažiavo į artimiausią ligoninę, ten vėl pada
ryti tyrimai - bet vėl nieko įtartino nerasta. Prieš Kalėdas jo draugė 
išvažiavo švenčių pas motiną, ir jis liko vienas - sergantis, su trimis 
ožkomis, kurias būtinai reikėjo melžti, šerti ir prižiūrėti. Aš tuo 
metu ryžausi jau nebeatidėliojamai operacijai, ir 1977 metų gruodžio 
21 dieną buvo atlikta rimta operacija, trukusi pusketvirtos va
landos. I mano organizmą teko supilti tris svarus svetimo kraujo. 
Pragulėjau ten beveik tris savaites. Nei aš, nei Jurgis per Kūčias 
negalėjome būti pas dukterį, kaip visada buvome įpratę. Duktė ir 
anūkas labai liūdėjo, kad mudviejų nėra.

Sausio 6 dieną jam buvo prapjauta pilvo ertmė ir paaiškėjo, kad 
pačioje pavojingiausioje vietoje, tarp gyvybiškai svarbių organų ir 
liaukų, įsimetęs baisusis vėžys. Jo jau nebuvo galima pašalinti, 
buvo paimtas ištirti tik mažas auglio gabalėlis. Aš tuo metu tebe
gulėjau ligoninėje.

Iš dukters sužinojau labai liūdną naujieną, kad "pancreas" vėžys 
nepagydomas ir mano berniukui likę gyventi du mėnesiai!..

Ta žinia mane palaužė, iš pradžių nežinojau - kaip gyventi, ką 
daryti?! Skaitydama savo nuostabųjį Mokymą, šaukdamasi Dievo, 
aš susitvardžiau, beveik kasdien rašiau sūnui laiškus, - norėjosi jį 
parengti perėjimui į Kitą Pasaulį. Nors gydytojas jam dviprasmiškai
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pasaulį

LIETUVOS FOTOGRAFIJA VAKAR IR ŠIANDIEN

■ Rusija pareiškė esanti "labai 
susirūpinusi" dėl sprogimo, kuris 
balandžio 6 d. 2 vai. nakties 
įvyko prie Rusijos ambasados 
Rygoje, sakoma Rusijos užsienio 
reikalų ministerijos pareiškime. 
Jame pažymima, kad šis teroro 
aktas yra "pastaruoju metu Latvi
joje kurstomos antirusiškos is
terijos, nacionalizmo ir ekstre
mizmo skatinimo rezultatas". 
"Latvijoje griaudėja sprogimai, 
išniekinami paminklai, kelia gal
vas fašistai. Tam turi būti pada
rytas galas, Reikalaujame, kad 
Latvijos valdžia ryžtingai nu
baustų kaltininkus", - pabrė
žiama Rusijos URM pareiškime.
■ JAV viešosios nuomonės ty

rimų Gelapo tarnyba ištyrė Rusi
jos ir daugumos šalių - preten
denčių tapti NATO narėmis sos
tinių gyventojų požiūrį į NATO 
plėtrą. Maskvoje už leidimą Len
kijai įstoti į NATO pasisakė 53%, 
Vengrijos - 54%, Čekijos - 57% 
apklaustųjų, prieš Baltijos vals
tybių prisijungimą prie NATO 
pasisakė 45%, už - 24%.
■ NATO būstinėje Briuisselyje 

ITAR-TASS'o korespondentui au
toritetingi pareigūnai pranešė, 
kad iki NATO penkiasdešimt
mečio 1999 metais bus parengta 
nauja NATO strategijos kon
cepcija, kadangi paskutinioji 
(priimta 1991 metais), kurioje 
dar minima SSRS ir "strateginis 
jėgų balansas Europoje", tačiau 
nekalbama apie NATO plėtrą į 
Rytus, jau paseno.
■ Baltarusijos Liaudies fronto 

duomenimis, po balandžio 2 
dieną Minske įvykusios politinės 
opozicijos nesankcionuotos tai
kios akcijos Baltarusijoje masiš
kai persekiojami bei areštuojami 
opozicinės jaunimo organizaci
jos "Malady front" nariai.
■ Galutiniais Armėnijos Cen

trinės rinkimų komisijos duo
menimis Armėnijos prezidentu 
tapo 44 metų Robert Kočiarian, 
už kurį balsavo 59,49% antrojo 
turo balsuotojų.

(atkelta iš 3 psl.)

Didžiausias pliusas šiais laikais - 
kad toks leidinys pagaliau pa
sirodė, kad realiai planuojama jį 
tęsti, gerinti, tobulinti ir t. t. 
Tendencija užčiuopta, kituose 
metraščiuose vertėtų tik daugiau 
užčiuopti tai, kas vyksta šian
dien. Kartais pasidaro įdomu, ką 
gi naujo sukūrė per pastaruosius 
metus šalyje ir pasaulyje pri
pažinti klasikai, ar jie jau baigia 
užmigti ant laurų? Pagaliau yra 
jaunieji, kuriems pirmosios pub
likacijos solidžiame leidinyje ga- 

' lėtų tapti ir rimta paskata toles
nei kūrybai. O kad tų jaunųjų 
yra, tai liudija ir dvi "Kodak" 
įgaliotojo atstovo Lietuvoje su
rengtos jaunųjų fotografų paro
dos. Geriausias būdas tai įrodyti 
- jau pradėto darbo tąsa, kiti

Lietuvos rinką užklojo "Snaigės"
Romas Jankauskas

Vienos stambiausių Lietuvoje 
pramonės įmonių - "Snaigės" 
akcininkai nusprendė dalį praė
jusių metų pelno skirti dividen
dams.

Paklaustas, ar galimybė dalį 
pelno skirti dividendams reiškia, 
jog įmonė tvirtai stovi ant kojų 
ir jokie ekonomikos vėjai jai 
nebaisūs, "Snaigės" prezidentas 
Antanas Andrulionis sakė, kad 
akcijoms tenkanti dividendų da
lis tėra simbolinis gestas, kurį 
bendrovė jau gali sau leisti. "Iš
5,7 min. Lt grynojo pelno šiam 
tikslui skirta 630 tūkst. Lt. Ši 
suma nėra tokia didelė, kad ben
drovė turėtų neigiamų pasek
mių".

Dėl gana palankios bankų 
kreditavimo politikos "Snaigės" 
akcininkai nuspreridė nedidinti 
akcinio kapitalo ir neišleisti pa
pildomų akcijų. "Šiemet inves
ticijoms reikės apie 10 min. Lt. 
Tačiau akcijų emisija turi ne tik 
privalumų, bet ir trūkumų, todėl 
ir buvo nuspręsta lėšas investici
joms kaupti kitais būdais", - sakė 
A. Andrulionis.

Bendrovės apyvarta 1997-ai- 
siais, palyginti su ankstesniais 
metais, išaugo 17%. Savo gami
nius "Snaigė" eksportuoja į 22

Apleistas namas A. Balbieriaus nuotr.

metraščio leidiniai. Rėmėjai ne- tas ir gyvybiškai būtinas mūsų 
turėtų abejoti, kad toks periodi- kultūros reiškinys.
nis fotografijos leidinys yra rim-

pasaulio šalis. "Gaila, tačiau Lie
tuvą šaldytuvais mes jau esame 
aprūpinę gana ilgam", - juokavo 
bendrovės prezidentas.

Vidaus rinkoje "Snaigė" par
duota tik 15% savo gaminių. 
Pernai produkcijos eksportas į 
Vakarų Europos šalis padidėjo 
11% ir šiuo metu sudaro beveik 
40% viso eksporto. 1997-aisiais 
"Snaigė" sugebėjo užkariauti Bra
zilijos, Airijos, Suomijos ir net 
Švedijos, garsėjančios "Elektro- 
lux" šaldytuvais, rinkas. Tam, 
pasak pašnekovo, įtakos turėjo 
ir praėjusių metų vasarą ben
drovei suteiktas kokybės siste
mos pagal ISO 9001 standarto 
reikalavimus sertifikatas. Naują 
"Snaigės" šaldytuvo RE 310.0 
modelį Lietuvos pramonininkų 
konferencija pripažino geriau

siu Lietuvos gami
niu 1997 metais.

Pastaruoju metu 
"Snaigėje", kurioje dirba pus
trečio tūkstančio žmonių, per 
dieną pagaminama daugiau kaip 
1200 šaldytuvų. A. Andrulionio 
teigimu, šiandien didesnė prob
lema ne pagaminti, bet parduo
ti. Kadangi nėra realių tarpval
stybinių susitarimų, dėl didelių 
muito mokesčių kai kurioms 
valstybėms neįmanoma įsiūlyti 
savo prekės. Pavyzdžiui, pri
dėtinės vertės ir muito mokestis 
Rusijoje šaldytuvą pabrangina 
47%.

Dar viena problema, kurią 
įžvelgia "Snaigės" prezidentas, - 
sparčiai gausėjančios įvairių biu
rokratų ir tikrintojų gretos, kurių 
reikalavimai (kartais ne visai lo
giški ir teisėti) verčia gamybi
ninkus imtis bereikalingo dar
bo. LŽ

Norvegai vis dar pasisako už 
valstybinę Bažnyčią

Kjersti Lioken Stavrum

Švedijoje Bažnyčia jau atskirta 
nuo valstybės. Danijoje diskutuo
jama šiuo klausimu. Norvegijos 
Bažnyčios taryba įsteigė komisiją 
Bažnyčios ir valstybės santyki
ams tirti. Komisija susideda iš 18 
narių ir savo nuomonę išdėstys 
maždaug po penkerių metų. La
biausiai už Bažnyčios atskyrimą 
nuo valstybės pasisako Oslo vys
kupas Andreas Orblot, tačiau 
praėjusių metų lapkritį atlikti ty
rimai rodo, kad tam pritaria tik 
pusė pastorių.

Gyventojų apklausa rodo, kad 
daugumas (54%) nori, kad Baž
nyčia ir toliau liktų valstybinė, 
33% mano, kad laikas ją atskirti. 
Palyginus tyrimo rezultatus su 
ankstesniais matyti, kad valsty
binės Bažnyčios šalininkų su
mažėjo. Atmetus tuos, kurie at
sakė "nežinau", už valstybinę 
Bažnyčią 1996 m. pasisakė 68%, 
o šiais metais - 62% apklaustųjų. 
Paskutiniaisiais metais skaičius 
nuolat svyravo apie 68%, o šiais 
metais sumažėjo iki tokio, koks 
buvo prieš 12 metų. 1986 m. 
Bažnyčios tarybos sudarytos ko
misijos pirmininkas, teologijos 
mokslų daktaras pastorius Trond 
Bakevig mano esant įdomiausia 
tai, kad tyrimas rodo, jog su
mažėjo valstybinės Bažnyčios 
šalininkų.

- Tai, kad vis mažiau žmonių 
nori valstybinės Bažnyčios, rodo, 
jog visuomenė tampa atviresnė 
kitoms kultūroms. Tai nereiškia, 
kad žmonės sako "ne" Bažnyčiai, 
tiesiog visuomenė keičiasi. Komi
sijos užduotis nuodugniai ištirti 
tokio tipo apklausas. Mes būtinai 
atsižvelgsime į visuomenės nuo
monę, - sakė jis.

Už valstybinę Bažnyčią ypač 
aktyviai pasisako krikščioniškos 
pasaulėžiūros žmonės. Iš jų 61% 
nori, kad valstybinė Bažnyčia iš
liktų, ir tik 27% nori Bažnyčią 
atskirti nuo valstybės. Iš tų, kurie 
savo pasaulėžiūros nelaiko krikš
čioniška, 48% pasisako už valsty
binę Bažnyčią, o 39% nori, kad 
šios dvi institucijos būtų atskir
tos.

Skirstant pagal partijas, labiau
siai už Bažnyčios ir valstybės 
išskyrimą pasisako Socialistinės 

kairiųjų partijos rinkėjai - 62%, 
o prieš - tik 38%. Labiausiai val
stybinę Bažnyčią remia Krikščio
niškosios liaudies partijos rinkė
jai - 74%, už Bažnyčios atskyrimą 
nuo valstybės - 23%. 64% Dar
bininkų partijos rinkėjų pasisa
ko už valstybinę Bažnyčią, 16% 
- prieš.

Labiausiai valstybinę Bažnyčią 
palaiko vyresni nei 50 metų žmo
nės - 70%. 57% jauniausių - 15- 
29 m. - apklausos dalyvių taip 
pat pasisakė už valstybinę Baž
nyčią.

Valstybinę Bažnyčią labiau re
mia moterys nei vyrai - šių insti
tucijų nenori išskirti 67% mo
terų ir 58% vyrų. Iš viso buvo 
apklaustas 1001 žmogus, vyres
nis nei 15 m. amžiaus.

- Jeigu būtų paklausta, ar žmo
nės nori tautinės Bažnyčios, ku
rioje krikštas yra narystės są
lyga ir kuriai žmonės priklauso 
net nebūdami aktyvūs pamaldų 
lankytojai, teigiamai būtų atsakę 
70-80% apklaustųjų. Mūsų komi
sija peržiūrės tuos elementus, 
kurie sudaro valstybinę Bažnyčią: 
finansavimą, tai, kad evangelikų 
liuteronų Bažnyčia turi valsty
binės religijos statusą, taip pat ir 
tai, kad karalius yra aukščiausias 
Bažnyčios globėjas. Kai ką gali
ma palikti kaip yra, kai ką pa
keisti. Dėl to Bažnyčios narių 
skaičius nesumažės, - teigia 
Trond Bakevig.

Lietuviškų 
dokumentinių 
filmų vakaras

Pirmajame šiais metais lietu
viškos kino dokumentikos va
kare buvo pristatyti penki fil
mai. Filmus ir jų kūrėjus pristatė 
režisierius Saulius Beržinis. Dia
na ir Kornelijus Matuzevičiai 
parodė "egzistencinio kino cik
lo" antrąjį filmą "Laukimas". Šis 
filmas leidžia pažvelgti į kolek
cininko Povilo Jurkšto gyveni
mą. Povilas Jurkštas vienui vie
nas gyvena didžiulėje sodyboje - 
muziejuje. Jis renka, taiso ir sau- 

(nukelta į 7 psl.)

sūnūs
(atkelta iš 3 psl.)

pasakė "fifty-fifty", aš žinojau, kad išsigelbėjimo nėra ir jo dienos 
suskaitytos. Bet vis laikiausi įsikibusi vilties: galbūt padės mano 
maldos, plaukiančios iš širdies, kupinos meilės ir nerimo. Tikėjausi 
stebuklo, prašiau įvairius gydymu užsiimančius žmones, draugus 
melstis už jį, nors iš pradžių ir rašiau jam, kad nebijotų mirties, 
mirtis - tai tik perėjimas į kitą gyvenimo plotmę, ir kad Ten jis bus 
laimingesnis, bus sveikas ir pagaliau išsipildys visa, apie ką svajojo 
ir ko siekė. Tačiau kad iškart nenuliūdinčiau jauno žmogaus (jam 
buvo tik 46 metai), aš rašiau apie stebuklingus išgijimus, apie 
palaimą teikiančias maldas, apie jo dvasinę energiją, gyvenimo 
geismą. Rašiau jam apie savo beribę meilę, priminiau jo nuostabią 
vaikystę, nenutraukiamą mudviejų ryšį, nepamirštamas akimirkas 
- drauge praleistą laiką. Vis dėlto važiuoti pas jį dar nesiryžau. Buvo 
atšiauri žiema, jie skendėjo sniege, namuose taip pat ne visai buvo 
vienodai šilta, o aš neturėjau nei šilto apavo, nei palto. Be to, jis 
man pranešė, kad norįs vesti tą savo nuomininkę, ir man iškart 
pradėti painiotis tarp jų tikrai nederėjo. Pagaliau ir mano koja vis 
dar gerokai skaudėjo, gal net labiau negu prieš operaciją.

Jis man trumpai parašė, kad Billy jam patinkanti, su ja galima 
pasikalbėti, ji jam padedanti, bet intymaus ryšio tarp jų nesą, jis jai 
prisipažinęs, kad tebėra nekaltas ("virgin") ir tiesiog nemoka prieiti 
prie moters, perleidęs iniciatyvą jai, bet ir ji nesiryžtanti jo paliesti, 
ir - kaip jis sakė laiške - abu elgiasi vienas su kitu kaip su trapiais 
stikliniais indais. O liga tuo metu progresavo, jis tirpte tirpo su 
kiekviena diena, jo jėgos silpo. Gydytojas pranašavo, kad jis mirs 
kovo ar balandžio mėnesį, o jis nusprendė susituokti vasario 
pabaigoje, ir netrukus tai įvyko. Jis labai norėjo jai atsidėkoti, o 
svarbiausia, - naktimis jam pasidarydavo nyku, pasilikęs vienas jis 
puldavo į paniką. Po jungtuvių ji miegodavo greta jo, ir tik dėl to 
jis vedė. Kaip moters jis jos nelietė, jokio seksualinio potraukio 
nejautė ir, kaip pats prisipažino vėliau, kai mudu buvome ligo
ninėje Jamaicos saloje, - niekada jos nemylėjo ir apskritai nežinojo, 
kas per jausmas yra aistra, ją jam slopino jau seniai pradėtas vartoti

morfijus, toks būtinas kenčiant nežmoniškus skausmus: Aišku, ji 
žinojo, kad jis netrukus mirs, ir vis tiek nusprendė tekėti. Ji nebuvo 
nekalta mergaitė, bet turėjo dukterį nuo pirmojo vyro, su kuriuo 
buvo išsiskyrusi, tad kodėl ji negalėjo, kaip gera krikščionė, pa
prasčiausiai būti šalia jo, net ir naktį, - nuo to jos geras vardas 
nebūtų nukentėjęs, visi aplinkui aiškiai matė, kad jis mirtinas 
ligonis. O dabar atsitiko priešingai: visi, išgirdę šią tragišką nau
jieną, smerkė ją kaip gudrią ir savanaudę moterį.

Vestuvės buvo atšvęstos pas dukterį, - ji tą iškilmę surengė labai 
gražiai, negailėdama nei jėgų, nei lėšų. Buvo sukviesti tik patys 
artimiausi giminės. Atskridau iš Floridos ir aš. Tačiau nepasiėmiau 
net išeiginės suknelės, man atrodė, kad tai labai liūdna šventė, lyg 
"puota maro metu". Mano širdis raudojo iš liūdesio ir skausmo, kai 
pamačiau savo berniuką taip smarkiai pasikeitusį, sulysusį, silpną, 
baisiai išblyškusį. Jiedu paskubėjo susirašyti ten pat, Massachu
setts, ir atvažiavo kaip vyras ir žmona. Atrodė, kad Jurgis vėl yra 
sumanęs naują žaidimą, tokį pat neįprastą kaip ir viskas, ką jis 
darė.

Rytą, per pusryčius, mudvi su Billy kalbėjomės vienos dvi, ir ji 
manęs paklausė - kodėl jis ją vedęs? Aš jai paprastai ir tiesiai 
atsakiau, kad jis bijojo būti vienas ir norėjo turėti ką nors šalia 
savęs. Jurgis vedė dar ir todėl, kad norėjo jai atsidėkoti pensija, 
kurią ji galėtų gauti po jo mirties. Tačiau pensiją ji gaus tik 
sulaukusi 62-ejų metų, ne anksčiau. To Jurgis nežinojo. Iš pradžių 
jis norėjo jai palikti viską, bet paskui, matyt, nusivylęs nesurašė 
jokio testamento, ir visi jo popieriai liko nesutvarkyti. Viskas, ką 
jam atidavė duktė - daug tūkstančių dolerių, nedidelės mano 
santaupos - suėjo lyg į kokį bedugnį šulinį, viskas pražuvo, o jai 
liko daug visokių brangių daiktų, jo kūriniai, o svarbiausia - jo 
vardas, kurio ši svetima moteris visiškai neverta nešioti.

Mudvi su dukterimi ją priėmėm kaip giminę, apipylėm dovano
mis; pas dukterį ji atvažiuodavo kaip į savo namus. O aš širdies 
negalėjau prie jos prilenkti. Ji pasidarė aikštinga ir nepakenčiama. 
Net pasakė - jau po to, kai jis mirė, - kad jo nelepinusi ir maniusi, 
jog viskas tėra jo užgaidos, o jam reikėjo artimo žmogaus, reikėjo 
kiekvieną akimirką, jis tiesiog norėjo, kad kas nors sėdėtų šalia jo. 
Ypač jam buvo sunku po gydymosi Jamaicoje.

Jurgis paprašė mane atvažiuoti pas jį į Jamaicą, ir duktė tuoj pat 
nupirko man bilietą. Nuskridau ten po dviejų dienų. Jis vos laikėsi 
ant kojų, bet į antrą aukštą, kur buvo mudviejų kambarys, dar

užlipdavo - labai sunkiai, abiem rankom laikydamasis turėklų ir 
ilsėdamasis ant kiekvienos pakopos. Dieta šioje ligoninėje jam buvo 
ne prie širdies, bet kitko jis paprasčiausiai negalėjo valgyti. Viskas be 
druskos ir be cukraus, jokių žalių daržovių ir vaisių, išskyrus bana
nus. Nuo tokio maisto jį pykino, ir jis, nors būdamas alkanas, 
negalėjo įveikti savo pasibjaurėjimo tokiu valgiu. Liovėsi ėjęs prie 
stalo, visą laiką gulėjo, o aš buvau šalia. Jį dažnai kamavo skausmai, 
tada aš melsdamasi ir tramdydama ašaras masažuodavau jam nu
garą, ir tai jį ramindavo; naktimis jam vis užeidavo tie skausmai, ir 
iš kietai užmerktų jo akių riedėdavo ašaros, o aš žiūrėdama į savo 
nelaimingąjį berniuką, tyliai verkdavau.

Jis dažnai gėrė morfijų, bet narkotikas pradėdavo veikti ne tuoj 
pat, ir net po didelės dozės jis galėdavo pailsėti ir užsimiršti labai 
neilgai. Tačiau jis norėjo gyventi, rodė man įdomiai išleistą knygelę 
- žmonijos raidos schemą, labai panašią į tuos darbus, kuriuos buvo 
pradėjęs studijuodamas. Jis skaitė Balzaco (atrodo) romanus, kur 
rado tokį sakinį: "Žmonės prieš vestuves gadina vienas kitam nuo
taiką, o po vestuvių - orą". Ir labai juokėsi, sakydamas, kad tai 
nuostabiai teisinga! Kai įsišnekome apie jo žmoną, jis kalbėjo be 
entuziazmo, matyt, jautėsi nusivylęs. Tas žmogus buvo gimęs 
kilniems jausmams, jis gimė per anksti, tai buvo ateities žmogus su 
aukštyn besiveržiančia siela. Jis buvo tyra ir šviesi dvasia, o tokios 
tamsiesiems pavojingos. Jo entuziazmas, jo beribė fantazija nuėjo 
kreivais keliais. Pernelyg subtili, pernelyg jautri jo esybė buvo 
sugniuždyta prieš laiką, nespėjusi sutvirtėti. Viešpats pasiėmė jį 
pirma laiko būsimam, geresniam gyvenimui.

Jurgis lyso ne dienomis, o valandomis, grįžo į savo fermą ir jau 
ištisai gulėjo. Dar Jamaicoje jis man juokaudamas sakė: kita sulysi
mo stadija - "subyrės kaulai, nes nebeliks, kas juos laiko". Aš labai 
norėjau būti šalia jo tas likusias paskutines dienas ir minutes, bet 
mane sulaikydavo mintis, kad tai gali nepatikti jo žmonai, juoba 
kad fermoje reikia vairuoti automobilį, o aš nemoku. Jeigu ji 
supykusi paliks jį, mudu būsim bejėgiai. Jinai jau gąsdino, kad 
paliksianti jį, bet duktė nuramino, pažadėjusi, jog tučtuojau pas jį 
atvažiuos ir parsiveš į savo namus, o aš atskrisiu tą pačią dieną ir 
būsiu prie jo.

Nežinomi Viešpaties keliai! Viskas susiklostė kitaip, Billy pasiliko, 
bet buvo jam atšiauri ir dažnai po kelias valandas kažkur dingdavo. 
Jis kankinosi vienas.

(bus daugiau)
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Vytautas Kubilius apie Algirdą Landsbergį

ALGIRDAS LANDSBERGIS 
(g. 1924), studijavęs lituanistiką 
Kauno universitete 1941-1943 
m., anglistiką ir romanistiką 
Mainco universitete, lyginamąjį 
literatūros mokslą Kolumbijos 
universitete, buvo aktyvus poka
rinio modernistinio žurnalo 
"Žvilgsniai" dalyvis, Pavergtųjų 
Europos tautų seimo redakto
rius, "Amerikos balso" ir "Laisvo
sios Europos" radijo stočių ben
dradarbis, Fairleigh Dickinson 
universiteto istorijos profeso
rius, lietuvių literatūros kūrinių 
į anglų kalbą vertėjas ir pristaty
tojas. Pirmoji išleista knyga - 
romanas "Kelionė" (1954). Po de- 
^ųiUuvčio debiutavo dramatur 
gijoje kaip avangardistinio teat
ro pasekėjas ("Meilės mokykla", 
1965). Vienas iš nedaugelio egzo
do rašytojų, įėjusių į amerikiečių 
spaudą temperamentinga eseis
tika politikos ir teatro klausi
mais (žurn. "Cinema - TV Di- 
gest" redakcijos narys).

Kritikos straipsniuose "Lite
ratūros lankuose" Landsbergis 
ironiškai tyčiojosi, kaip ir A. Škė
ma, iš pastangų "tautiškumo 
branduolį" izoliuoti nuo mo
dernizmo, uždaryti "ašarėlių, auš
relių, žirgelių, blakstienėlių" li
teratūriniame gete. Menininkui 
pavojingiausia - užsidėti sustin
gusią visuomeninę kaukę, "su- 
plakatinti savo jausmus ir min
tis", pasiduoti pasaulėžiūros ir 
formos monotonijai. Lietuvių ra
šytojo, gyvenančio svetimkalbėje 
aplinkoje, didžiausias rūpestis - 
išsaugoti "gimtosios kalbos šir
dies plakimą".

Landsbergio "Kelionė" - pirmas 
egzodo modernūs romanas, iš
trūkęs iš lietuviškų kaimo epikos 
tradicijų. Istorinio laiko realijos
- pasitraukimas iš Lietuvos artė
jant antrajai sovietinei okupaci
jai ir karo pabaiga bombarduo
jamoje Vokietijoje - išgriebiamos 
aštriu rakursu tarytum filme - 
tėvas surištomis rankomis guli 
duobėj enkavedistų peršauta krū
tine; prancūziški, rusiški, olan
diški, lietuviški keiksmai iš visos 
Europos suvarytų darbininkų ba
rakuose; dega miestas, o čia pat 
miškelyje du kūnai sulipę myli
si; lėktuvų fabriko meistrai vo
kiečiai šokinėja estradoje šuniu
kais, linksmindami po kapitu
liacijos akto savo buvusius paval
dinius; rusų moterys pjaustosi 
venas, grąžinamos prievarta į 
Sovietų Sąjungą. Fiksuojanti ka
mera staiga priartėja prie daikto, 
pagauna stambiu planu atskirą 
momentą, neretai poetiškai me- 
taforizuotą ("Mėlynos šviesos 
ruoželis krito iš lango kaip dal
gis mėnesienoje"), o svarbiausia
- seka konvulsišką detalių mai
šymąsi katastrofiškoje pasaulio

I
I
I 
I

I
I
I

Rašytojas Algirdas Landsbergis su įaunesniuoįu 
sūnum Jonu J. Kelero nuotr.

griūtyje. Žodis, uždarytas šioje 
vyksmo akimirkoje, neturi va
karykščio laiko ir negali atsiplėš
ti į kitą erdvę, jis sklidinas gims
tančio pojūtinio įspūdžio, ban
guojančios tapsmo energijos. 
"Sprogimas prismeigė juos prie 
grindų ir perdūrė užmerktus akių 
vokus. Išgąstis, kad jis mirs sveti
moje žemėje, dusino Julių kaimo 
kapinių juodžemio kvapu". Vidi
nis žodžio intensyvumas ir statiš
ko aprašinėjimo nepripažįstanti 
vaizdo dinamika - Landsbergio 
stilistikos principai, atsiradę po
karinio ekspresionizmo aplinko
je-

Kinematografiškas vaizdo jud
rumas, šokiruojanti rakursų kaita 
ir maksimali žodžio įtampa (be
veik kaip eilėraščiuose, kuriuos 
autorius pradžioj bandė rašyti) 
atsiremia į skeldėjančią pagrin
dinio romano herojaus sąmonę, 
grimztančią į sapnus, košmarą, 
nebūties tamsą (pokalbis su mi
rusiais). Pati trupėdama, likusi 
be aiškių tikslų ir vilties, kliedin
ti tik Fra Angelico paveikslų 
grožiu, ši jauno lietuvio - karo 
pabėgėlio sąmonė jautriai reflek
tuoja irstančią pasaulio tvarką, 
chaotišką tautų ir individualių 
likimų maišatį, kosminės har
monijos griūtį ir nykų žmogaus 
buvimą be savo vietos, pagaliau 
alogiką kaip egzistencijos prin
cipą ("Moteris su naščiais kabinė- 
josi už trupančių mėnulio at
brailų. Ji beviltiškai sumosikavo 
rankomis ir krito žemyn, savo 
šešėliu prašluodama namus"). 
Sąmonės tėkmė, slenkanti iš 
nežinios į nežinią be apriorinių 
išganymo tezių, rikiuoja visą 
pasakojimą pagal modernaus 
psichologinio romano pulsuo
jančią ritmiką (ji įspūdingai 
išlaikyta ir vėlesniame B. Ra
dzevičiaus romane "Priešaušrio 
vieškeliai").

Gyvendamas po krintančiomis 
bombomis, "išvietintas" ir su
jauktas, "Kelionės" žmogus tuo 
pat metu sprendžia esminius 
egzistencijos klausimus, kaip ir 
A. Škėmos "Baltos drobulės" he
rojus. "Kas aš esu? Iš kur aš atei
nu? Į kur einu?" - klausinėja pati 
savęs karo vėtros gainiojama 
lietuviško vieškelio dulkelė. Ji 
išgirsta kelis atsakymus baisiame 
karo gaudesyje: kančia ir savęs 
išsižadėjimas yra tikrasis žmo
gaus pašaukimas (ruso tolsto- 
jininko Grigorijaus pavyzdys); 
siausk su mergomis, gerk vyną, 
linksminkis, kol esi gyvas (armė
no bonvivano Aramo pavyzdys); 
žiauri neapykanta ir panieka 
žmonėms, nes vienintelis daly
kas, vertas meilės, yra tik menas 
(vokiečio esesininko Veiso pa
vyzdys); pasauli reikia jėga pa
sukti į gerąją pusę, iššaudant 
nepaklusniuosius (italų komu
nisto Lorenco pavyzdys). Nė vie
nas iš šių atsakymų neužgesina 
išblokšto iš savo žemės jauno 

lietuviuko Justo metafizinio neri
mo: "Ir kam ta aikštė, upė ir vis
kas, jei manęs nebus?"

Metafizinis nerimas, kaip al
ternatyva vartotojiškos visuo
menės komfortui ir moralinių 
tabu išnykimui, brėžiama ir 
Landsbergio novelistikoje ("Ilgo
ji naktis", 1956; "Muzika įžengiant 
į neregėtus miestus", 1979). Gra
žuolė lietuvaitė, atvykusi su ame
rikiečiu fotografu į Romą sma
giai pasiausti, Koliziejuje staiga 
pajunta "pasaulio šviesą" ir, me
tusi meilužį, išskrenda į namus. 
Berniukas, išgirdęs iš auklės, kad 
yra Dievas, ieško jo ženklų be
sidraikančiuose debesyse ("Dan
gus nebuvo tuščias!") ir nusime
na, kai jam pasako, kad nėra 
Dievo ("Kur Dievas? Gal jis pra
nyko už kampo"). Trys psichiat
rai skirtingais metodais bando 
išaiškinti neatslūgstančio mo
ters nerimo priežastis, ir ji nu
džiunga, kad lieka neįspėta jos 
pažeistos sielos paslaptis ("Ne tik 
jie, niekas manęs visos neiš
aiškins").

Novelėse pasakojimo centras 
lengvai permetamas iš vieno 
personažo į kitą, o skirtingų psi
chologinių reakcijų ir amerikie
tiško gyvenimo būdo realijų klo
dai kontrastingai gula vienas ant 
kito. Ši daugiasluoksnė medžiaga 
tvirtai valdoma išradingos, kas
kart kitokios konstrukcijos, ne
pripažįstančios sentimentalių 
lyrinių išsiliejimų. Ryškus pa- 
rodijinis, ironiškas pradas, ku
riuo virtuoziškai grojama (nove
lėje "Dainos gimimas" saugumie
tis, be garso žiopčiojęs kartu su 
visu choru koncerto užsienyje 
metu, staiga užtraukia, visus per
rėkdamas: "Gardus alutis pada
rytas").

Landsbergio dramaturgija - 
plačios žanrinės ir stilistinės ska
lės (farsas, bufonadinis škicas,

V. Kelero nuotr.

Beethovenas 87-iuose 
diskuose

Klasikinės muzikos klausytojų 
tarpe Ludwigo van Beethoveno 
kūryba itin populiari. Jo muzi
kiniai kūriniai, pradžioje buvę 
prastai į menkos kokybės plokš
teles įrašyti, vėliau - rekordavi- 
mo technikai pagerėjus - atsira
do ilgo grojimo ir "stereo" plokš
telėse, gi dabar jau grojami dar 
tobulesniuose kompaktiniuose 
diskuose (CD), įrašius juos su 
geriausiais simfoniniais orkes
trais, garsiausiais dainininkais, 
instrumentalistais, chorais, an
sambliais Geriausios pasaulio 
įrašų studijos yra įrašiusios (ir 
tebeįrašinėja) L. v. Beethoveną 
tūkstančius kartų.

Pats pirmutinis Beethoveno 
kūrinys, 5-toji simfonija, su Ber
lyno simfoniniu orkestru, diri
guojant A. Nikisch, buvo įrekor- 
duotas 1913 metais.

Garsioji muzikos įrašų studija 
Vokietijoje "Deutsche Grammo-

Septintasis "In Vogue" madų festivalis 
Vilniuje

Balandžio 29 - gegužės 3 die
nomis Vilniuje įvyks septintasis 
tarptautinis madų festivalis "In 
Vogue Vilnius '98".

Festivalio atidarymas įvyks Ge
dimino kalno papėdėje, senojo 
Arsenalo kieme. Atidarymo re
žisierius, aktorius Arvydas Dabšys 

komedija, tragedija, stebuklin
gas vaidinimas) - groteskiškai 
traktuoja šiuolaikinę amerikie
tišką civilizaciją, išjuokdama 
"seksualinę revoliuciją" ("Meilės 
mokykla", 1965), bet nesiima po
etizuoti "tautinės kvintesenci
jos", sutelktos į senatviškus praei
ties atsiminimus ("Paskutinispik
nikas", 1980). Dramoje "Vėjasglu
osniuose. Gluosniai vėjuje" (1973) 
- stulbinančios vaizduotės, pa
radoksalių būties sankirtų, is
torinės nostalgijos kūrinyje - 
išreikštas būdingas pokario jau
nosios kartos - egzistencializmo 
filosofijos auklėtinių - dvasinis 
konfliktas: 1. Visata tyli. Ji tuščia.
2. Žvaigždynai gieda "Hosanna" 
savo Tvėrėjui tarytum "koply
čios vaikų choras". Kibirkščiuo
jančiuose intelektualinio turi
nio dialoguose (kalbasi šv. Ka
zimieras, angelas, astronomas, 
karalius Žygimantas Augustas) iš
saugota skaidri poetinė intonaci
ja, būdinga lietuvių istorinėms 
dramoms, antroje kūrinio dalyje 
pereina į šaržišką autoironiją. 
Dramoje "Penki stulpai turgaus 
aikštėje" (1966), pagrįstoje aš

phon", pasižyminti aukšta savo 
produkcijos kokybe, atžymė
dama savo 100 metų sukaktį, 
išleido pilną Beethoveno muzi
kos įrašų rinkinį - "Complete 
Beethoven Edition". Šį rinkinį 
sudaro 87 kompaktiniai diskai. 
Juose įrašyta viskas, ką tik Beet
hovenas yra sukūręs: devynios 
simfonijos, 32 fortepijoninės so
natos, 16 styginių kvartetų, 10 
smuiko sonatų, 5 sonatos vio
lončelei, dvejos mišios, įvairi 
vokalinė muzika ir daugybė kitų 
jo kūriniu, kurie daug kam bus 
net ir negirdėti.

Visiems tiems diskams išklau
syti reikėtų 101 valandos, 53 
minučių ir 35 sekundžių. Jų be
siklausant po 7 vai. kasdien, rei
kėtų maždaug dviejų savaičių.

"Complete Beethoven Edition" 
parduotuvėse yra siūlomos už 
1,050 dolerius.

p. palys

pabandys sujungti klasikinę bei 
šiuolaikinę muziką ir lazerinius 
šviesos efektus.

Atidarymo ceremonijoje daly
vaus Lietuvos valstybinis simfo
ninis orkestras, garsiausias Lie
tuvos tenoras V. Noreika, lėlių 
teatras "Miraklis". LR

tuonerius metus trunkančio par
tizaninio karo Lietuvoje realijo
mis, su tragiška įtampa at
vaizduotas pasipriešinimo ti
roniškai okupacijai žūtbūtinu- 
mas, žmogaus apsisprendimas 
išlikti savimi beviltiškoje istori
jos situacijoje. Ši drama, išversta 
į anglų kalbą, buvo pastatyta 
New Yorko, Chicagos, Toronto 
teatruose.

Landsbergis natūraliausiai in
tegravosi į moderniosios Vakarų 
literatūros pasaulį, pritaikyda
mas "sąmonės srauto" techniką 
romano ir novelės žanrams, 
pagrįsdamas dramą egzisten
cinių problemų konfliktiška rai
da, poetinio metaforiškumo ir 
grotesko priešpriešomis, teatrine 
žaisme ir moderniška scenos 
technika, nusižiūrėta iš T. Wil- 
liamso ir E. Ionesco dramų ir 
avangardistinio amerikiečių teat
ro bei televizijos. Lietuvių pro
zoje ir dramaturgijoje jis įtvirti
no paradoksą kaip šiuolaikiško 
mąstymo principą.

XX amžiaus
lietuvių literatūra

- Lietuvos operos prima
dona Irena Milkevičiūtė nuo 
vasario 10 dienos iki kovo 18 
dienos dainavo vienoje garsiau
sių pasaulio operos scenų - Mila
no "La Scala". Irena Milkevičiūtė 
dainavo Siuzaną šešiuose "La Sca
la" scenoje pastatytuose Pavelo 
Lamos "Chovanščina" spektak
liuose. Ypatingu kuklumu pasi
žymėjusi Irena Milkevičiūtė ne
nori iš anksto kalbėti apie tai, 
kas, jos nuomone, gali neįvykti. 
Todėl į "La Scala" ji išvyko pasi
sakiusi tik artimiausiems savo 
draugams.

- Žinomas dailininkas ir 
kolekcininkas, Vilniaus dailės 
akademijos garbės daktaras Ka
zys Varnelis su žmona Gabriele 
sugrįžo gventi į Lietuvą iš JAV. 
Jie kuriasi Vilniaus senamiestyje 
įrengtuose Kazio Varnelio na
muose. Čia šeima gyvens, taip 
pat bus rengiamos parodos, eks
ponuojama Kazio Varnelio su
kaupta kolekcija, kurią jis do
vanojo Lietuvai. Dar vienas Vil
niaus kultūros židinys - Kazio 
Varnelio namai - įrengti Rotušės 
aikštėje. Jie užima du restauruo
tus istorinius pastatus - XIV am
žiaus pabaigos Mažosios gildijos 
pastatą bei XVII amžiaus pirklio 
gyvenamąjį namą. Kazys Varnelis 
yra kilęs iš Alsėdžių miestelio 
Plungės rajone. Kaune mokėsi 
pas profesorių Stasį Ušinską, karo 
metais baigė Viennos karališkąją 
meno akademiją, vėliau persikėlė 
gyventi į JAV. Dailininkas buvo 
Chicagos dailės kolegijos profe
sorius, jo modernių kūrinių yra 
įsigiję didžiausi moderniojo me
no muziejai. Kazys Varnelis 
sukaupė po įvairius pasaulio auk
cionus išblaškytų retų lituanis
tinių leidinių, senų žemėlapių, 
taip pat orientalistikos, kitas ko
lekcijas.

- Perpildyta Lietuvos Na
cionalinės filharmonijos sa
lė balandžio 3 d. ovacijomis su
tiko penktą kartą į Lietuvą iš 
Didžiosios Britanijos atvykusį 
smuikininką, dirigeųtą bei vi
suomenės veikėją, 82 metų lordą 
Yehudį Menuchiną. Maestro 49 
kartą dirigavo prof. Sauliaus Son
deckio vadovaujamam Lietuvos 
kameriniam orkestrui. Balandžio 
5 d. lordas Menuchinas su Lietu
vos kameriniu orkestru, Valsty
biniu Kauno choru baigė įrašyti
F. Schuberto mišias Nr. 5.

- Amerikiečių menininkas 
Christo, prieš kelerius metus 
"apvilkęs" Berlyno Reichstago 
pastatą sidabro spalvos audeklu, 
dabar nori papuošti New Yorko 
Centrinį parką. Pasak Florenci
jos filmų festivalio, kuriame da
lyvavo Christo, organizatorių, 
menininkas ketina uždengti visą 
parką medžiaginiu stogu, kurį 
parems tūkstančiai metalinių 
"vartų". 4,5 metro aukščio at
ramos, išrikiuotos kas du metrai 
ant parką supančio šaligatvio, 
laikys didžiules audeklo juostas. 
Anot festivalio rengėjų, 61 metų 
Christo taip pat ketina ištiesti 
spalvotos drobės juostas 50 kilo
metrų ruože virš Arkansas upės 
Colorado valstijoje.
- Keliaujantis amatininkas, 
kartojantis garsiąsias viduramžių 
Europos tradicijas, italas Vesci 
Mikieri dėl Drusco apsilankė savo 
protėvių žemėje Klaipėdoje, kur 
pūsdamas alavo burbulus (alla 
digiuli) ir vaikščiodamas lynu 
(alla askeza), dainavo senovės 
keltų dainas bei džiugino vaikus, 
rodydamas pasaulio sutvėrimo 
istoriją, padedant šokoladiniams 
žmogiukams Ebubi ir Edi.
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Dar dėl skaudžios nelaimės
Labai susijaudinau, balandžio 

3 dienos "Darbininko" laidoje 
perskaičiusi "Draugų" pasirašytą 
pranešimą apie skaudžią Alek-

Aurelija M. Balašaitienė

sandro Norvilos nelaimę. Ilgai nelaukus, nuskubėjau į paštą su 
kukliu čekiu, tačiau adresuojant voką gerokai stebėjausi ilga eile 
skaitlinių prieš adresato gatvės numeri. Kas tai yra? Ar tai sąskaitos 
numeris? Taip adresuoti negalima. Todėl voko kairiojo šono apačioje 
įrašiau "Attn" ir surašiau visus numerius. Gavusi savo čekį atgal, 
tikrinsiu gavėjo parašą, nes noriu įsitikinti, kad mano čekis yra 
tikrose rankose.

Antra vertus, stebiuosi, kad Aleksandro draugai nieko nepraneša 
apie kalto vairuotojo atsakomybę. Kiekvienas vairuotojas privalo 
turėti draudimą, kuris nelaimės atveju padengia visas gydymo ir 
slaugymo išlaidas bei kitus nuostolius, jų tarpe ir sulaužytą dviratį. 
Taip pat negaliu suprasti, kaip buvo atidaryta jam sąskaita banke, 
jei jo smegenys yra sutrenkti, o atidarant bet kokią sąskaitą, jos 
savininkas privalo pats pasirašyti. Ar toji sąskaita yra kieno nors 
kito vardu? Ar jis pajėgs rašyti čekius ir pasirašyti ant gautų čekių 
kaip jų gavėjas? Yra būtina, kad "Draugai" neliktų anonimais ir 
atsakytų į visus mano klausimus. Esu tikra, kad ir kiti skaitytojai 
lygiai to paties pageidauja.

"Draugo" dienraštis Chicagoje pereitą sekmadienį savo koncerto 
proga pagerbė ir įvertino šešis laikraščio pagrindinius koresponden
tus ir įteikė jiems kuklias dovanėles. Vienas iš atžymėtų buvo ir 
niujorkietis žurnalistas Petras Palys. Sveikiname ir džiaugiamės P. 
Palio plačia žurnalistine veikla.

Bet štai šios savaitės "Darbininke" Petras Palys, kaip sakome, 
"prašovė po šikšnelę". Jis kritikuoja "Laisvės Žiburio" radiją pareikš
damas, kad aš tiesiog juokus krečiu programos pradžioj sakydamas 
"Good morning in Lithuanian your oldest living language". Po to, 
girdi, dar reikėtų pridėti "oldest language in Europe". Jei atidžiai 
paklausytumėte, Ponas Paly, tai suprasite, kad mes sakome "Good 
morning in Lithuanian, Europe's oldest living language". Ir taip 
sakoma kiekvieną sekmadienį jau per 32 metus. Taigi, su savo 
pastaba, kad reikia paminėti "oldest language in Europe" Jūs laužiatės 
pro atviras duris. Esu tikras, kad J>. Palio išreikšta kritika yra ne 
blogos valios, o tik "nedagirdėjimo" išdava. Šis visas epizodas tik 
patvirtina faktą - idant būti geru žurnalistu nepakanka vien gražiai 
rašyti, reikia ir atidžiai klausyti.

Petras Palys dar priekaištauja man ir dėl kelionių agentūros 
"Vytis" brošiūroje patalpintų žemėlapių, kuriuose Karaliaučiaus 
kraštas rodomas kaip Lietuvos dalis. Sako P. Palys, kad ir Jelcinas 
pergyventų pamatęs tuos mūsų žemėlapius. Būtų gerai, kad jis 
pamatytų. Esmė tačiau yra ta, kad mes neturime rodyti žemėlapių 
taip, kad jie rusams patiktų. Karaliaučiaus kraštas jėga ir apgaule 
karo siautulyj atiteko rusams. Jis niekad nebuvo Rusijos dalis, ir, 
reikia tikėtis, ateityje atsikratys Rusijos jungo. Mes, kad ir labai 
menkais poslinkiais, turime kovoti prieš Karaliaučiaus okupacijos 
legalizavimą. Nebūtinai jis bus Lietuvos dalimi. Gal Lenkijos ar 
Vokietijos, gal nepriklausoma zona. Tik ne Rusija. Rusija pusę 
šimtmečio savo žemėlapiuose bandė sunaikint Lietuvą kaip valsty
bę. Dabar atėjo mūsų eilė spirt meškai atgal, naudojant jos pačios 
metodus.

Romas Kezys

A. Balbieriaus nuotr.

(į= ...... ~~........"
VASARĄ J VILNIŲ

iš New Yorko

Sprendžiamas Šiaurės miestelio likimas
Netrukus turėtų paaiškėti bu

vusios sovietų karinės bazės Vil
niaus centre - Šiaurės miestelio 
likimas. Dėl šio 66 ha ploto pa
skirties svarstymai truko penke
rius metus. Dabar iki šiol buvu
sią ne pelno siekiančią organiza
ciją ketinamą pertvarkyti į užda

rąją akcinę bendrovę, kurios 
100% akcijų priklausys savival
dybei. Tikimasi, kad šis pertvar
kymas padės pritraukti investici
jų. Norint perstatyti ir sutvarky
ti šį beveik griuvėsiais virtusį sta
tinių kompleksą reikėtų ne ma
žiau kaip 45 min. USD. LR

VTLT7S - Hope )

LITHUANIAN RELIEF PARCEL, INC.
368 West Broadway, Boston, MA 02127 
Tel. (617) 269-4455 Fax. (617) 269-4836
• SIUNTINIAI IŠ BOSTONO I LIETUVĄ
• Pagalba Lietuvai - Gift of Hope
• SKAMBUČIAI J LIETUVA - 46 C/MINUTĘ
• Pinigų pervedimas į Lietuvą

Apgailestauju, raustu ir atsiprašau
Savaitraštyje "Darbininkas" Nr. 14 rašiau, jog pradedant sekma

dieninę "Laisvės žiburio" laidą pasigirsta sveikinimas: "Labas rytas 
in Lithuanian, Your oldest living language". Kadangi iš dabar 
Europoje vartojamų kalbų lietuvių kalba esanti seniausia, todėl ir 
paminėjau, jog to sveikinimo gale reikėtų pridėti žodį "in Europe". 
Pasirodo, tas mano pageidavimas buvo visai nereikalingas, nes tas 
žodis ten jau yra. Iš tiesų sveikinimas skamba taip: "Labas rytas in 
Lithuanian, Europe's oldest living language". Esu dėkingas Romui 
Keziui, kuris sekmadienį, balandžio 5 d. "Laisvės žiburio" laidoje 
"atkimšo" mano ausis.

Aš buvau tik klausos apgautas. Tokiu būdu vietoje "Europe's" 
angliškai tariasi: [your-ops], man pasigirsdavo "yours".

Tą, ką rašiau, rašiau be blogos valios, nesiekdamas ką nors užgauti 
ar pažeminti.

Lietuvių radijo "Laisvės žiburys" vedėją Romą Kezį už savo nelemtą 
"slystelėjimą", apgailestaudamas ir gerokai nuraudęs, atsiprašau. 
Mpa culpa!

Petras Palys

Vokietija reikalauja grąžinti kultūros 
vertybes

$600
gegužės 25, birželio 1 ir 8.

$700
birželio 15 - rugsėjo 7.

Plius mokesčiai.
Išvykti pirmadieniais. Grįžti bet kurią dieną 

viduryje savaitės dviejų mėnesių bėgyje.
Bilietus nupirkti iki balandžio 30 d.

Prašykite mūsų brošiūros.

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

web site: www. vytistours. com -*
E-Mail: VYTTOURS @ EARTHLINK. NET

............ ........... ............ ............

APRIL PICKUP SCHEDULE

Lovvell, MA 
Lavvrence, MA 
Nashua, NH 
VVorcester, MA 
Kennebunkport, ME 
Putnam, CT 
Providence, RI 
Albany, NY 
Binghamton, NY 
Scranton, PA 
Frackville, PA 
Brooklyn, NY 
Bridgcport, CT 
Norvvood, MA 
Cape Cod, MA 
VVaterbury, CT 
Hartford, CT

Apr. 17 12-1 PM
Apr. 17 2-3 PM
Apr. 17 4-5 PM
Apr. 18 12-3 PM
Apr. 20 12-1 PM

Maskvoje Rusijos prezidento 
spaudos sekretorius Sergiejus 
Jastržembskis ITAR-TASS'o kores
pondentui pranešė, kad po to, 
kai Rusijos Konstitucinis teismas 
įpareigojo prezidentą Borisą Jel
ciną pasirašyti abiejuose parla
mento rūmuose priimtą įstatymą 
"Apie kultūros vertybes, perga
bentas į SSRS Antrojo pasaulinio 
karo pasėkoje ir esančias Rusijos 
Federacijos teritorijoje", pagal 
kurį draudžiama grąžinti Vokie

tijai bet kokias kultūrines ver
tybes, išvežtas iš Vokietijos bai
giantis karui, prezidentas įsta
tymą pasirašys, tačiau po to 
kreipsis į Konstitucinį teismą dėl 
Įstatymo turinio atitikimo Rusi
jos pasirašytoms tarptautinėms 
konvencijoms ir sutartims. Iki 
Konstitucinis teismas priims 
naują sprendimą visų pirma bus 
vadovaujamasi tarptautinėmis

(nukelta į 7 psl.)

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

Garantuotas, greitas ir saugus 
siuntinių pristatymas 

nuo DURŲ iki DURŲ
Siuntiniai pasieks gavėjq per 6 savaites, 

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

Apr. 22 1-2:30 PM
Apr. 22 4-6 PM
Apr. 23 7-8 PM
Apr. 24 9-10:30 AM
Apr. 24 12-2 PM
Apr. 24 5-6 PM
Apr. 25 12-4 PM
Apr. 25 7-8 PM
Apr. 28 6-7 PM
Apr. 29 3-5 PM
Apr. 30 9:30-11 AM
Apr. 30 12-2 PM

PASINAUDOKITE PAPIGINTOMIS 
KAINOMIS

žiemą ir pavasarį, skrisdami į 
Vilnia 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

UNIONTOURS
kviečia 1998 metais keliauti su jais.

Q 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, Klel, Ryga, Vilnius, Bergen, Oslo, Varšuva, 
St. Petersburg, Stockholm ir Reykjavik.

SKRISKITE | SMITHSONIAN INSTITUTO rengiamą 30-tąjį 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 UNIONTOURS tel. 212 - 683 9500 arba 800 - 451- 
9511.

UNIONTOURS
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

APRIL PICK-UP SCHEDULE

April 17 Philadelphia, PA 11-12 noon
Baltimore, MD 4-5 pm

April 18 Brooklyn, NY 12-1 pm
April 20 Putnam, CT 1-2 pm
April 21 Container eut-off (the lašt day for pick-up)
April 23 Newark, NJ 11-12 noon
April 28 New Britain, CT 11-12 noon

New Haven, CT 2-3 pm
Waterbury, CT 4-5 pm

April 30 Kearny, NJ 11-12 noon
Paterson, NJ 1-2 pm

For more information call 914-258-5133
718-348-4709k ------

ECONOMY AIRFARES TO VILNIUS

New York-Vilnius-New York $560 r.t.

One way to Vilnius $409

FREGATA TRAVEL
250 West 57th Street, 1211 

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

Established in 1958

http://www.uniontours.com
mailto:travel@uniontours.com
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Anaheim, Kalifornija
šio, skrydžio. Tai sielos ir formos meninin
kas, verčiąs susimąstyti. A. R.

Ištvermingiausias pasaulio bėgikas - lietuvis

Paroda

"Ona ir Mykolas"
Š. m. vasario - kovo mėne

siais lietuviai ir daugybė ame
rikiečių lankė Anaheim, Kali
fornijoje, muziejų: dviejose er
dviose patalpose buvo išstatyti 
vyro ir žmonos - dailininkų 
Onos Dokalskaitės ir Mykolo 
Paškevičių paveikslai. Koks tai 
menas - klasikinis ar moder
nus? Svarbiausia, tikras menas.

Šie dailininkai yra išleidę ir 
atskiras savo meno darbų mo
nografijas, redaguotas Algiman
to Kezio ("Galerija"). Jų paveiks
lų ir nemažai knygų monografi
jų nusiųsta ir į Lietuvą.

Ona Dokalskaitė gimė Lietu

Dail. Ona Dokalskaitė prie savo paveikslų Anaheim mu
ziejuje

voje, meno studijas baigė Mins
ke, o subrendo kaip dailininkė 
- Amerikoje. Pirmoji jos indivi
duali paroda įvyko 1971 m. 
Kultūros Židiny, New Yorke. 
Spalvų kultūra, piešinio švie
žumu, lyriškomis impresijomis 
ji atkreipė kritikų ir žiūrovų 
dėmesį.

Mykolas Paškevičius gimė Ry
goje, baigė Sankt Peterburgo 
Meno akademiją. Nepritapęs 
prie sovietinio socrealizmo, 
kaip menininkas susiformavo 
Amerikoje - New Yorke ir Kali
fornijoje. Jo paveikslai dra
matiški, pilni emocijų, jude-

Dail. Onos Dokalskaitės paveikslas "Per 
pertrauką" iš parodos Anaheim, CA, mu
ziejuje

Iš dail. Mykolo Paškevičiaus parodos - 
paveikslas "Paukščiai po mūšio". Anaheim 
muziejus, Kalifornija, 1998 m.

sakramentą davė žinomas ka
nauninkas Tumas-Vaižgantas.

1923 m. jos vyras buvo paskir
tas Kėdainių apskrities virši
ninku, o ji pati paveldėjo jos tė
vų - Antanavos dvarą, buvusį 
Josvainių valsčiuje, Kėdainių ap
skrityje. Ir šiame dvare jie gyve
no laimingai iki 1944-jų, kuo
met dėl artėjančio fronto ir ko
munistų reikėjo trauktis į Va
karus. Vokietijoje sulaukta karo 
pabaigos ir tada apsistota pa
bėgėlių stovykloje Kaselyįe ik’ 
1949 m., kuomet pasitaikė pro
ga emigruoti į Ameriką.

Cicero Jadvyga su vyru ir 
dviem dukromis Natalija ir Olim
pija atsirado 1950 m. ir čia apsi
gyveno. Gaila, kad jos vyras ank-

56 metų kretingiškis Petras Silki
nas Australijoje tapo pasaulio 1000 
bėgimo čempionu ir rekordininku. 
Šiame ultramaratone Petras Silki
nas pagerino šešis pasaulio rekor
dus, o 1000 mylių jis nubėgo per 
11 parų 13 valandų 54 minutes ir 
58 sekundes. Antrąją vietą užėmęs 
australas atsiliko nuo lietuvio be
veik 10 valandų. Ultramaratono da
lyviai atstovavo 9 šalims - Australi
jai, Naujajai Zelandijai, Rusijai, 
Ukrainai, Lietuvai, Latvijai, Di
džiajai Britanijai, Italijai ir Ispani
jai. Petras Silkinas šiam ultramara-

f GYDYTOJAS PATARIA j

Aukštas kraujo spaudimas
Jeigu sergate hipertonija (aukš

tas kraujospūdis), lygiavertis daly
kas vaistams yra gyvenimo būdas, 
dažnai vadinamas režimu. Jei jo 
nesilaikoma, vaistai mažiau pade
da ir liga progresuoja. Hipertoni- 
kui labai svarbus aktyvumo ir poil
sio ritmas. Svarbu gerai miegoti ir 
atsipalaiduoti (nebūtinai pasy
viai), tik nepersistenkite! Pasivaikš
čiojimai, nevarginančios išvykos,

darbas sode leistini iki 8 valandų per dieną. Drau
džiamas laipiojimas į kalnus ir daug fizinių jėgų reika
laujantis sportas (irklavimas, tenisas, povandeninis 
plaukimas ir 1.1.) Ar hipertonikas gali vairuoti automo
bilį, sprendžia gydytojas.

Dieta taip pat svarbi, kaip ir vaistai. Ji paprastai 
mažai kaloringa, nebent pacientas yra liesas ir greita jo 
medžiagų apykaita. Šiaip jau nieku gyvu negalima 
viršyti 2,000 kalorijų per parą. Mažai vartoti druskos, o 
sunkesniais atvejais jos reikia visiškai atsisakyti. Ilga
laikis sūraus maisto valgymas gali būti hipertonijos 
priežastis. Jeigu Jūsų kraujo spaudimas padidėjęs, Jums 
negalima vartoti daugiau druskos nei 3 gramus per 
pabra: kelios riekutės duonos su rūkyta mėsa, ir dmskos 
limitas viršytas! ' i ja.

Reikia apriboti riebalus, išskyrus saulėgrąžų ir sojos 
aliejų. Daugiau valgykite daržovių, vaisių, varškės, nes 
Jūsų organizmui reikia vitaminų, mineralinių druskų 
ir baltymų.

Maistas turi būti lengvai virškinamas!

tonui rengėsi Lietuvoje - jis po 14 
valandų vietoje bėgdavo iki 80- 
90°C įkaitusioje pirtyje. Treniruo
tis jam padėjo Palangos sveikatin
gumo mokyklos vadovas Dainius 
Kepenis. Pats ultramaratonas vyko 
Nanango mieste netoli Brisbeno. 
Tuomet ten buvo 37°C laipsniai 
karščio. Bėgikai 1000 mylių bėgo 
400 m ilgio trupinto granito take
liu. Dauguma ultramaratono da
lyvių buvo vyresnio amžiaus. Šio
je rungtyje, pasak Petro Silkino, 
reikia ne jaunų smegenų, o už
grūdintų raumenų. LR

Valgyti stenkitės reguliariai, 3-4 
kartus per dieną tuo pačiu laiku.

Nereikia atsisakyti prieskonių.
Svarbiausia - išlaikyti reikiamą 

kūno masę (svorį), o jei turite viršs
vorį - meskite jį! Atsikračius ne
reikalingų kilogramų, kraujo spau
dimas dažnai savaime sugrįžta į 
vėžes. Tačiau jokiu būdu nebandy
kite suliesėti vartodami vaistus ar 
laikydamiesi "stebuklingų" dietų.
Paprasčiausiai - mažiau valgykite. 
Atsisakykite (ar bent sumažinkite) 
cukraus, miltinių patiekalų, pa
dažų.

Jeigu gydytojas kategoriškai ne
uždraudė, kavą gerti galima, tačiau 
nepiktnaudžiaukite ja! Pakaks dvie
jų nedidelių puodelių per dieną. 
Stiprios arbatos leidžiama išgerti 
2-3 stiklines per dieną.

Stiklelį alkoholio išgerti galima, 
bet tik tada, kai nevartojate vaistų. 
Priešingu atveju padidėja vaistų 
veikimas, atsiranda pašaliniu reiš
kinių (galvos svaigimas, pusiaus
vyros praradimas, regėjimo sutriki
mai ir pan.).

Kategoriškai draudžiamas rūky
mas - ypač žalingas širdžiai ir krau
jagyslėms!

Lietuviškų 
dokumentinių 
filmų vakaras

(atkelta iš 4 psl.)

go senus įvairiausios paskirties 
namų apyvokos daiktus bei šlo
vina Viešpatį grodamas vargo
nėliais. Matuzevičiai anksčiau 
dirbo Henriko Šablevičiaus fil
mavimo grupėje, tačiau jau 10 
metų jie kuria filmus savarankiš
kai. Henrikas Šablevičius sukūrė 
filmą "Dzūkų kiemas". Šį filmą 
sukurti Henriką Šablevičių pa
skatino paprasta kaimynų Mili
navičių, kurie gyvena už puski
lometrio nuo jo sodybos, gyve
nimo kasdienybė. Edmundas Zu- 
bavičius, jau ne pirmus metus 
dirbantis Lietuvos televizijoje, 
parodė naujausią savo filmą 
"Nemirties dainos". Tai filmas 
apie partizanų dainas. Edmun
das Zubavičius, kurdamas filmus 
apie partizanus, susidraugavo su 
daugybe žmonių. Kitas režisie
riaus Zubavičiaus filmas pasako
ja apie netoli Anykščių įkurtą 
jaunimo stovyklą "Verus", ku
rioje vasarą globojami vaikai iš 
asocialių šeimų. Režisierius iki 
šiol bendrauja su šio filmo hero
jais. Penktasis pristatytas filmas 
- tai Rimanto Gruodžio juosta 
"Lik sveikas, liūdesy". Tai filmas 
apie knygas ir žmones. Šilutės 
rajono Ventės bibliotekininkė 
Beatričė Laužikienė pati keliauja 
po namus, parduotuves ir siūlo 
knygas. Rinkdamiesi jas žmonės 
pasakoja apie savo rūpesčius, 
dalijasi prisiminimais. Spren
džiant iš filmo, Ventėje knygas 
skaito nebent moterys ir mer
gaitės, o vyrai, anot jaunos 
mamytės, labiau mėgsta išgerti.

LA

Pagerbta šimtametė Cicero lietuvė - 
Jadvyga Jelmokienė Reklamos gigantai žengia į Lietuvą

Atsimenu, jau gerokai anks
čiau, iš Lietuvos gavau doku
mentinį filmą, pavadintą "Šim
tamečių godos", kurį ir pats žiū
rėjau, ir kitiems rodžiau. Jame 
bu ve vaizduojami Lietuvos šim
tamečiai žmonės - teko stebėtis 
jų guvumu ir išmone.

Šiandien tokia stipri ir dar 
aštraus proto mūsų tautietė, šim
tametė, gyvena Cicero priemies
tyje, prie Chicagos. Ji visai nese
niai, šių metų kovo 2 d., atšventė 
savo šimtąjį gimtadienį. Gimusi 
1898 m. tuometinėje Kauno 
gubernijoje Aleksandro ir Nata
lijos (Bogarevičiūtės) šeimoje, ji 
pradžios mokyklą baigė namuo
se, samdomo mokytojo priežiū
roje, o gimnaziją lankė Kaune. 
Ten begyvendama susipažino su 
iš Vilniaus krašto kilusiu Juozu 
Jelmoku, tuometiniu Kauno 
miesto policijos vadu. Jiedu su
situokė 1921 m. Vytauto baž
nyčioje, kur jiems moterystės

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 
š. m. balandžio 5 dienų Matulaičio slaugos namuose 
Putnam, CT, mirė mūsų dėdienė

A. t A.
GERTRŪDA REIŠYTĖ- 

VALAITIENĖ
Velionė ilgus metus gyveno Great Neck, NY. Palaidota 

šalia savo vyro a. a. Juozo Valaičio Westbury, L. I., ka
pinėse.

Sūnėnai:
Jonas Ulėnas ir 
Jurgis Valaitis

Šimtametė Jadvyga Jelmo- 
kięnė su dukra Natalija per 
pagerbimo iškilmes

sti iškeliavo amžinybėn (1967 
m.). Dukros ištekėjo ir toliau čia 
gyvena.

Su šimtametės Jadvygos Jel- 
mokienės gyvenimo faktais pla
čiau buvo galima susipažinti per 
jos šimtmečiui skirtą pobūvį ko
vo 8 dieną, kur apie sukaktu
vininkę susirinkusiems plačiau 
papasakojo Cicero ir Amerikos 
lietuvių veikėjas dr. Petras Kisie
lius. E. Šulaitis

Į Lietuvos reklamos rinką įžen
gė dar vienas reklamos gigantas 
- JAV bendrovė "Leo Bumett 
Worldwide". Nusipirkę 51% vie
tos reklamos agentūros "Dvynių 
ratas" akcijų, amerikiečiai įsteigė 
bendrovę "Dvynių ratas & Leo 
Burnett". Pastaraisiais metais sa
vo atstovybes Lietuvoje įkūrė 
arba susirado čia partnerius

Kreipimasis į Lietuvos studentiją

Lietuvių 
studentų 
korporacijai 
"Jūra”
60 metų

Algirdas Gustaitis

1938 m. balandžio 28 dieną 
Lietuvos universitetuose oficia
liai pradėjo veikti Lietuvių Stu
dentų Korporacija "Jūra".

Tęskime, pagyvinkime jos 
veiklą Lietuvos universitetuose, 
aukštosiose mokyklose, kalbė
kimės su jų vadais, bendraukime. 
Apie "Jūros" korporacijos idėjas, 
tikslus kalbėta, rašyta, girdėta 
radijo bangomis, matyta televi
zijoj.

Savo mintis Vladas Nasevičius 
taip išreiškė:

"Mūsų Lietuvių Studentų Kor
poracija 'Jūra' yra nuoširdžių, 

"DDB Needham", "Batesadell Saa- 
chi & Saachi Advertising", "Ogil- 
vy & Matter", "MacCan & Eric- 
son" ir kitos didžiosios pasaulio 
reklamos bendrovės. "Leo Bur
nett" bendrovės padalinio Euro
pai ir Artimiesiems Rytams vado
vas paaiškino, kad buvo nutarta 
Lietuvoje ieškoti partnerių, o ne 
steigti atstovybę, nes vietos ben

taurių, darbščių ir vienas kitu 
pasitikinčių studijozų korporaci
ja, kuri ruošia tautoje masinį 
sąjūdį, kuris skatins ne vieną, 
bet kelias lietuvių kartas jūriškam 
darbui. Šitas didelis darbas - visą 
tautą nukreipti en face į Baltijos 
jūrą, pažadinti visoje tautoje - 
liaudyje ir šviesuomenėje - di
desnį domėjimąsi jūra ir vakarų 
Lietuvos problemomis, sukelti 
spontanišką sąjūdį, kuris apimtų 
visą tautą - nuo lopšyje klykian- 
čio iki lazda besiramstančio li
etuvio - yra 'Jūros' korp! mūsų 
kiekvieno pareiga. Ir tik šito siek
dami mes pateisinam 'Jūros' 
korp! egzistenciją ir nešiojamas 
korp! spalvas. Tad šis didelis dar
bas riša mus nūoširdžion drau
gėn, artina, vienas kitą pama
čius džiugina. Juk niekas žmonių 
taip nesuartina, kaip bendras, 
nuoširdus, idealistinis darbas.

Ak, bendro darbo broliai ir se
sės, juk kiekviena nauja karta 
atranda palikta daugiau, kaip at
rado prieš ją buvusioji karta: ir ji

drovė geriausiai išmano savo 
šalies rinką ir klientų poreikius. 
"Leo Burnett" buvo įsteigta Chi- 
cagoje 1935 metais ir yra šeštoji 
pagal dydį pasaulyje reklamos 
agentūra. Jos klientąi daugelyje 
šalių yra "McDonald's", "Coca 
Cola", "Fiat", "Procter & Gam- 
ble, "Phillip Morris", "Reebok". 
Amerikiečių partneriai "Dvynių 
ratas" kaip tik ir teikia savo 
paslaugas kelioms iš šių kom
panijų Lietuvoje. LR

savo įpėdinių kartai turės palikti 
didesnį palikimą. Ir tai nėra sa- 
vinaudos, egoizmo ar instinkto 
rezultatas, bet pasiaukojimo, 
nuoširdaus darbo savo tautos,

(nukelta į 8 psl.)

Vokietija 
reikalauja grąžinti 

kultūros 
vertybes

(atkelta iš 6 psl.) 
sutartimis ir konvencijomis.

Tuo metu Bonnoje Vokietijos 
vyriausybės oficialaus atstovo 
pavaduotojas Herbertas Schmu- 
lingas (?) išplatino pareiškimą, 
kuriame patvirtino, kad Bonna 
ir toliau mano, jog minėtas įsta
tymas prieštarauja Rusijos pasi
rašytiems tarptautiniams įsipa
reigojimams, ir tikisi, kad į Vo
kietijos požiūrį bus atsižvelgta.

ITAR-TASS
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Ark. S. Tamkevičiaus pamokslas Kovo 11-osios proga 
Kauno arkikatedroje

JNEW 

“YORKE **
341 Highland Blvd. 
Brooklyn, NY 11207

Sutvirtinimo Sakramen
tą Apreiškimo parapijoje su
teiks vysk. Paulius Baltakis, OFM, 
sekmadieni, birželio 14 d., 
Kristaus Kūno ir Kraujo šventėje 
per 11-tos vai. mišias. Kurie nori 
priimti šį sakramentą, prašomi 
iš anksto susisiekti su klebonu 
kun. Vyt. Palubinsku tel. (718) 
387-2111.

Vysk. P. Baltakio, OFM, 
kalendorius

Balandžio 14 - Bayonne, NJ, 
Sutvirtinimo sakramentas.

Balandžio 18-19 - Boston, 
MA, Sutvirtinimo sakramentas.

Balandžio 26-27 - Hartford, 
CT, parapijos aplankymas ir 
New Haven, CT, - Sutvirtinimo 
sakramentas.

Gegužės 3 - Boston, MA, kun. 
A. Kontauto 50 metų kunigys
tės jubiliejus.

Gegužės 10 - Montreal, Ka
nada, Sutvirtinimo sakramentas.

Gegužės 17 - Cleveland, OH, 
Sutvirtinimo sakramentas.

Gegužės 24 - Lemont, IL, 
Sutvirtinimo sakramentas.

Gegužės 31 - Lawrence, MA, 
Šv. Pranciškaus parapijos 95 
metų sukaktis.

Birželio 7 - Sunny Hills, FL, 
kun. L. Musteikio 60 m. kuni
gystės jubiliejus.

Birželio 13 - Wellington, DE, 
Sutuoktuvių sakramentas.

Birželio 14 - Sutvirtinimo 
sakramentas Apreiškimo par. 
Brooklyn, NY.

Iš New York City operos 
teatro trečiadienį, balandžio 22 
d., 8 vai. vak. per PBS 13 kanalą 
"Live from Lincoln Center" bus 
rodoma Benjamin Britten opera 
"Paul Bunyan". Diriguos debiu
tuojantis dirigentas Stevvart Ro- 
bertson.

"Draugo" koncerto metu, 
kovo 29 d., Chicagoje dienraščio 
vyriausia redaktorė Danutė Bin- 
dokienė pagerbė ir apdovanojo 
prel. Juozo Prunskio skirtomis 
premijomis šešis dienraščio ben
dradarbius: Aldoną Zailskaitę, 
Edvardą Šulaitį, Zenoną Prūsą, 
Aureliją M. Balašaitienę, nevv- 
yorkietį Petrą Palį ir Algį Zapa- 
racką.

Kun. Vytautas Palubins
kas, Apreiškimo par. klebonas, 
prašo grąžinti be jo leidimo "pa
siskolintas" lietuviškas knygas, 
t. y. brangias Lietuvoje išleistas 
dideles knygas su spalvotomis 
iliustracijomis apie Lietuvos 
bažnyčias, meną, architektūrą, 
Vilniaus universitetą ir kt. Tos 
knygos jam reikalingos parody
ti amerikiečiams studentams, 
kurie kreipiasi į jį, norėdami susi
pažinti su Lietuva ir jos kultūra.

Vilniaus radijo užsieniui 
laidos nuo kovo 29 d. girdimos 
7 vai. vak. 5905 ir 9855 kHz 
dažniu.

Joseph Ližaitis, Ft. Lauder- 
dale, FL, kasmet remdavo "Dar
bininką" didesne auka, o šiemet 
apmokėjo prenumeratą su 80 
dol. čekiu. Nuoširdžiai dėkojame 
nuolatiniam mūsų spaudos rė
mėjui.

Petras Žemaitis, MD, Can- 
ton, MI, apmokėjo prenumera
tą. atsiųsdamas 100 dol. čekį. 
Nuoširdžiai dėkojame už mūsų 
spaudos stiprinimą.

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

Tautos Fondo metinis narių 
susirinkimas įvyks šeštadienį, 
gegužės 9 d. Kultūros Židinyje, 
361 Highland Blvd., Brooklyn, 
NY. Programoje: 9 vai. ryto Lie
tuvių Pranciškonų koplyčioje bus 
aukojamos Mišios Tautos Fondo 
rėmėjų intencija. Seks regis
tracija. 10 vai. ryto - susirinki
mas. Pakvietimai su įgaliojimo 
lapeliais visiems nariams buvo 
išsiuntinėti balandžio mėnesio 
pradžioje. Jei esate Tautos Fon
do narys ir negausite pakvietimo 
iki balandžio 25 d., prašome 
pranešti Tautos Fondo raštinei: 
351 Highland Blvd., Brooklyn, 
NY 11207; tel. (718) 277-0682. 
Metiniame susirinkime bus Ta
rybos, Valdybos ir Revizijos 
komisijos pranešimai; bus prista
tyti ateities veiklos planai; dis
kutuojami Tautos Fondo įstatų 
pakeitimai ir kiti einamieji rei
kalai. Vyks 5 Tarybos narių rinki
mai. Visi Tautos Fondo nariai ir 
svečiai kviečiami dalyvauti.

A. a. Gertrūda Reišytė - 
Valaitienė mirė balandžio 5 d. 
Matulaičio slaugos namuose Put- 
nam, CT, sulaukusi 91 metų 
amžiaus. Ilgus metus ji gyveno 
Great Neck, NY. Buvo pašarvota 
Shalins laidotuvių namuose. At
sisveikinimą balandžio 7 d. 
pravedė Jonas Vilgalys. Jis nu
pasakojo velionės nueitą gyve
nimo kelią. Kun. Jonas Pakal
niškis paskaitė ištraukas iš Evan
gelijų. Balandžio 8 d. su giesmė
mis ir maldomis velionė išlydėta 
iš koplyčios ir palaidota West- 
bury kapinėse šalia savo vyro 
Juozo, mirusio 1984 m. Laidotu
vėmis rūpinosi Irena ir Jonas 
Vilgaliai.

A. a Gertrūdos Valaitienės 
atminimui Mažosios Lietuvos 
Fondui aukojo: 100 dol. Marytė
M. Šalinskienė; 50 dol. I. ir J. 
Vilgaliai; 40 dol. G. ir S. Bobe
liai; 25 dol. ALB Great Neck 
apylinkė; po 20 dol.: O. Osmols- 
kienė; A. ir V. Žukai; 10 dol. O. 
Steponienė.

Patikslinimas
Š. m. "Darbininko" nr. 14 tilpo 

žinutė, kad kovo 27 d. mirė ar
chitektas Bronys Elsbergas. Be 
kita ko, ten buvo parašyta: "Prieš 
keletą metų besilankant Lietu
voje, architektai jį pagerbė ir 
surengė jo darbų parodą." Deja, 
taip nebuvo. Velionis nesilankė 
Lietuvoje. Atsiprašome dėl šio 
klaidinančio sakinio.

Lietuvių 
studentų 
korporacijai 
"Jūra"
60 metų

(atkelta iš 7 psl.)

valstybės laimingai ateičiai. Į 
tolimą ateiti žvelgią ir pagal tai 
savo darbą vertiną žmonės yra 
didžios dvasios.

Tad 'Jūros' korp! ir jos korpo- 
rantai negyvena tik sau. Prieš 
mums pradedant darbą tautoje 
buvo mažiau jūriškos minties, 
jūriškos orientacijos. Po mūsų, 
mums peržengus mirties slenk
stį, būsimas lietuvis, ateinanti 
lietuvių karta bus jūriškesnė. Ir 
tai bus mūsų palikimas kitoms 
kartoms.

Mes žinom, dėl ko gyvenam: 
lietuvių tautos ir valstybės gyve-

Kadangi 
šiemet plačiau 
nepaminėjome 
Kovo 11-osios, 
skelbiame ką tik gautą 
ark.
Sigito Tamkevičiaus 
pamokslą, 
pasakytą ta proga.

Susirinkome pasidžiaugti ir 
padėkoti Dievui už atgautą lais
vę. Mūsų džiaugsmas ir dėkin
gumas Dievui juo didesni, juo 
skausmingesnė buvo pusę am
žiaus trukusios okupacijos patir
tis - su kalinimais ir žudynėmis, 
su trėmimais ir tautinės bei re
liginės minties persekiojimais. 
Nelaisvės sąlygomis vieni žmo
nės prisitaiko prie uždėtų pan
čių, tačiau tautoje visada būna 
žmonių, nesusitaikančių su ne
laisve; Katalikų bendruomenės 
nariai ir visi dori Lietuvos žmo
nės visada atsimindavo esą Die
vo pašaukti laisvei (plg. Gal 5, 
13), todėl jie visada troško nu
simesti nelaisvės pančius.

Šiandien minime mūsų ryžto 
gyventi laisvėje ir atkurti ne
priklausomybę dieną ir prašome 
Dievo palaimos savo Tėvynės 
ateičiai. Lietuvos nepriklausomy
bės atkūrimas buvo labai rizikin
gas žingsnis, bet laisvę pasiekia 
tik tie, kurie turi drąsos dėl jos 
kentėti ir rizikuoti. Koks skaid
rus džiaugsmas pleveno Aukš
čiausiosios Tarybos posėdžių sa
lėje ir visoje šalyje, kai buvo 
paskelbtas laisvos ir nepriklau
somos Lietuvos atkūrimo aktas.

Šią valandą sveikinu visus, ku
rie «avo širdyse išlaikėte an
uometinį atgautos laisvės 
džiaugsmą. Sveikinu Kauno 
apskrities, rajono ir miesto val
džios vyrus, gausiai susirinkusius 
Kauno miesto moksleivius ir jų 
mokytojus, sveikinu visus, kurie 
sąžiningai dirba, kad laisvė 
negrįžtamai būtų įtvirtinta tiek 
tautoje, tiek kiekvieno lietuvio 
širdyje.

Šiandien padėkokime Dievui 
už Lietuvos nepriklausomybės 
dovaną, už sugriautą blogio im
periją, kad Lietuva neliko palai
dota po jos griuvėsiais; pa
dėkokime Dievui, kad geležinė 

nime mūsų funkcija yra ją jūrin- 
ti, tam atlikti niekas negali mūsų 
pakeisti ar pavaduoti, nes mes 
esam ir būsim darbo žmonės, 
kiekvienas atliekąs jam pavestą 
darbą kuo sąžiningiausiai.

Mes žinome, kad tik mūsų 
nuoširdus darbas, bet ne lepi
nančios filisterių protekcijos ar 
bet kurios valdančios partijos 
malonės mus grūdina ir yra lai
das šviesiai jūriškai Lietuvos 
ateičiai.

Mūsų pasisakymai, darbai įne
ša ir įneš daugiau dinamikos į 
visas mūsų tautos ir valstybės 
kultūrinio, ekonominio ir poli
tinio gyvenimo sritis, daugiau 
sąžiningumo, daugiau lietuviš
kumo.

Tik būkime darbo ir jūriškos 
galvosenos žmonės!"

Pritariantieji Lietuvių Studentų 
Korporacijos "Jūra" idėjai, sie
kiams - minėkime jos įsteigimo 
60 metų sukaktį 1998 m. ba
landžio 28 dieną. Padidinkime 
veikiančias, įkurkime naujas 
"Jūros" korporacijas Lietuvos uni
versitetuose.

Netrukus Jums talkins spaus
dinama kelių šimtų puslapių, 
gausiai iliustruota knyga "Lietu
vių Studentų Korporacija "Jūra" 
Lietuvos universitetuose".

Pageidaujant, visad Jums tal
kinsiu: 7946 W. 4th Street, Los 
Angeles, CA 90048, USA.

Gero vėjo!

Kaunas, 1998 m. vasario 3 d. Kauno arkivyskupas metro
politas Sigitas Tanikevičius bendrauja su žurnalistais 
surengtoje spaudos konferencijoje

Kęstučio Jūrelės (ELTA) nuotr.

uždanga neskiria mūsų nuo lais
vojo pasaulio. Siūlau kiekvie
nam savęs paklausti: ką man 
reiškia laisva Lietuva? Prieš ke
lias dienas Rusijos TV rodė mo
terų lagerį. Viena sena kalinė 
kalbėjo, jog ji negalinti atsi
džiaugti, kaip jai gera gyventi 
šiame lageryje: čia ir pavalgyti 
duoda, ir paklodės švarios, ko 
daugiau reikia. Kiek daug žmogus 
turi prarasti, kad pradėtų bu
čiuoti nelaisvės grandines!

Ar šitaip mąstantys žmonės tik 
lageriuose gyvena? Ne! Tokie 
galime tapti ir mes. Laisvė yra 
labai brangi dovana, tačiau ji iš 
mūsų daug ir pareikalauja. Lais
vė nėra tokia tautos būsena, kai 
geras caras ar prezidentas visus 
apdalija trokštamomis gėrybėmis 
ir žmonės gali gyventi rusų pasa
kos herojaus Ivano pavyzdžiu. 
Laisvė reikalauja žmogaus apsi
sprendimo getai mokytis, rimtai 
dirbti, gerbti kitus, atsakyti už 
visa, kas vyksta šalia mūsų. Tas 
žmogus, kuris tinginiauja, ne
paiso kitų laisvės, yra nesą
žiningas, kuris "laisve pridengia 
blogį" (plg. 1 Pt 2, 16), sau na
mus stato Lukiškėse ar Pravie
niškėse. Ten valdžia rūpinasi 
kalinio buitimi, bet tai gyveni
mas be laimės, be prasmės ir 
tikslo. Normalus žmogus negali 
džiaugtis nelaisvės pančiais.

Lietuvos Respublikos Konsti
tucija nurodo, jog mes kuriame 
laisvą, demokratišką gyvenimą, 
tačiau yra žmonių, kurie, turė
dami laisvę, nori kurti ne de
mokratinį, bet demonokratinį 
gyvenimą. Vienas ryškiausių tos 
demonokratijos vaisių yra vieni 
kitų niekinimas ir sprogdinimai. 
Tai žmones sukrečia, stumia į 
pesimizmą ir žadina mintis, kad 
laisvė nėra Dievo dovana. Už 
šiuos matomus fizinius sprogdi
nimus ne mažiau baisūs yra tau
tos moralės pamatų sprogdinto
jai. Jie kuria TV laidas, pilnas 
nešvankybių ir griovimo dvasios, 
jie nuvertina žmogų iki nepro
tingo gyvulio lygio, jie naudoja
si mūsų įstatymų spragomis ir 
eterį bei diskotekas užverčia pur
vinomis programomis, kurios 
nuodija jauną žmonių sąmonę. 
Gal šitaip elgtis stumia tik neš
varus biznis, bet jų darbų vaisiai 
yra labai kartūs ir Lietuvai be 
galo pavojingi. Demokratijos, 
kuri ryžtingai nekovoja su nusi
kaltimais ir žmogaus teisių ne
paisymu, pasekmės pavojingos. 
Būtų labai liūdna, jei tautos va
dovai pabustų tik tada, kai dau
guma žmonių pradės mąstyti 

kaip ta sena rusė, kuriai kalėji
mas tapo geriausiais namais.

Noriu kreiptis į pačius jauniau
sius šventės dalyvius. Mieli Kau
no moksleiviai, ačiū, kad šiandi
en jūs.esate čia, kad prisimenate 
Lietuvos laisvės datas. Aš noriu 
pakviesti jus būti laisvos Lietu
vos statytojais. Jais jūs galėsite 
būti tik tada, jei mokyklos suole 
pamilsite vertybes, už kurias 
pokario metais miškuose žuvo 
mūsų partizanai, kurias savo 
rankomis Raitijos kelyje apkabi
no jūsų tėvai, kurias beginkliai 
prie TV bokšto gynė ir mūsų 
krašto sūnūs ir dukros. Tos ver
tybės nėra nei pinigai, nei narko
tikai, nei pigus seksas. Neleiskite 
savęs suvedžioti tiems, kurie 
jums siūlys lengvą ir malonumų 
pilną gyvenimą. Jūsų jaunos 
širdys trokšta tiesos, laisvo ir 
teisingo gyvenimo, tačiau tokį 
gyvenimą turėsite susikurti jūs 
patys. Daugelis jūsų neturite tvir
tos atramos net savo tėvų na
muose, tačiau nepasiduokite 
nevilčiai, jeigu matysite, jog gy
venimas nėra toks, koks jis turėtų 
būti, jei trūksta žmonių, į ku
riuos galėtumėte atsiremti. Ra
ginu, atsiremkite į Jėzų Kristų! 
Šiame gyvenime ne kartą nusi
viliame net savo draugais, tačiau 
yra vienas Asmuo, kuris nenu
vilia, kuris savo meilę mums 
įrodė net savo mirtimi ant 
kryžiaus. Priimkite jį į savo gy
venimą ir drauge su juo ieško
kite atsakymo į visus klausimus, 
su juo spręskite visas iškilusias 
problemas.

Mieli mokytojai, kreipiuosi į 
jus maldaudamas, padėkite mūsų 
jaunimui, kuriam reikia ne tiek 
jūsų perduodamų žinių, kiek 
gyvenimiškos išminties, savo na
mus statyti ne ant smėlio, bet 
ant uolos. Lietuvą ir vaikus my
lintis mokytojas per kiekvieną 
pamoką gali rasti progų mokinių 
širdis pakylėti aukštyn.

Valdžios vyrai ir moterys, ra
ginu jus užmiršti visus praei
nančius asmeninius ar partinius 
reikalus ir nuolatos mąstyti, kaip 
padėti Lietuvai, savo gimtajam 
miestui Kaunui, kad jis būtų 
gražesnis ir kad jame skaidrus 
džiaugsmas būtų matomas ne tik 
švenčių metu.

Visus raginu apaštalo Pauliaus 
žodžiais: "Tad stovėkite tvirtai ir 
nesiduokite vėl įkinkomi į ver
gystės jungą" (Gal 5,1).

DARBININKO prenumerata 
priimama 

Tel. (718) 827-1351

( SKELBIMAI

Lietuvis, lauko darbų (landsca- 
ping/maintenance) bendrovės savi
ninkas, Washington, DC, ieško 
darbininko, kuris galėtų atlikti 
lauko priežiūros darbus. Yra ga
limybė gauti darbo dokumen
tus dirbti JAV. Atlyginimas pagal 
susitarimą. Suteikiamas pigus butas 
gyventi - 130 dol. mėnesiui. Kreip
tis tel. (202) 244-2373. (sk.)

Tik 46 centai už minutę 
skambinant į Lietuvą; 9,9 cento 
-JAV; negi atsispirsite tokiam RSL/ 
CYBERLING pasiūlymui? Lietuvius 
aptarnauja nuo 1986 m. Nemokėsite 
nei mėnesinių, nei registracijos mo
kesčių. Jokio papildomo kodo. 
Teiraukitės lietuviškai nuo 5 iki 9 
vai. vak. tel. 708-386-0556. (sk.).

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

Knygos siunčiamos Lietuvos 
gimnazijoms bei universitetams. Kas 
norėtų prisidėti prie persiuntimo 
išlaidų sumažinimo, prašom skam
binti tel. 718-348-4709. (sk.)

Union Tours, 245 Fifth Avė., 
New York, NY, turi daug įvairiausių 
kelionių į Pabaltijo kraštus ir į Smith- 
sonian Instituto rengiamą Metinį 
Tautinį festivalį, Washington, DC. 
Žiūr. skelbimą 6-tame psl. (sk.)

"Lietuvos aidas", patriotinės 
minties, plačios informacijos 
dienraštis, daugiausiai skaitomas 
išeivijos lietuvių, dėl daugiau 
kaip dvigubai pabrangusio paš
to, buvo priverstas pakelti meti
nę oro paštu prenumeratą iki 
$130 nuo 1994 m. rugpjūčio 1 
d. Čekį $130 rašyti "Lietuvos 
aido" vardu ir siųsti JAV įgalio
tiniui adresu: Bronius Juo-delis, 
239 Brookside Lane, Willow- 
brook, IL 60514. Tel. 630 986- 
1613.

Kretingos pranciškonų 
labdaros valgyklai, kuri buvo 
aprašyta DARBININKO Nr. 29, 
aukojo:
Jonė Rimšienė, Ridgewood, NY - 
10 dol.

Norintieji prisidėti prie šios 
valgyklos išlaikymo, prašomi 
aukas siųsti:

Franciscan Fathers
361 Highland Blvd. 
Brooklyn, NY 11207.

Pažymėkite, kad tai jūsų auka 
Kretingos vienuolyno labdaros 
valgyklai.

"VILTIES" siuntinių agentū
ros atstovas siuntinius vėl pri
ims Brooklyne, Kultūros Židinio 
kieme, buv. spaustuvės patal
pose, balandžio 25 d., šeštadie
nį, nuo 12 vai. iki 4 vai. popiet.

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

ATLANTA Import Export, 
Ine., siuntinių į Lietuvą persiun
timo bendrovė, siuntinius vėl 
priims balandžio 18 d., šešta
dienį, nuo 12 vai. iki 1 vai. Kul
tūros Židinio kieme. Dėl infor
macijų 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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