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£ietuvojei
------ ir apie \

LIETUVĄ Ji'L j)

- Seimas pavasario sesijoje, 
kuri prasidės kovo 10 d., pakar
totinai svarstys Religinių bendri
jų teisės i išlikusi nekilnojamą 
turtą atkūrimo tvarkos įstatymą.
- Ministras pirmininkas 

Adolfas Šleževičius vasario 24 d. 
Maskvoje susitiko su Rusijos 
premjeru Viktor Černomyrdin ir 
aptarė šalių ekonominio bendra
darbiavimo klausimus. Derybose 
kalbėta apie galimą "Lukoilo" 
dalyvavimą Būtingės naftos ter
minalo statyboje, aptartos šios 
organizacijos galimybės pirkti 
Mažeikių naftos perdirbimo įmo
nės akcijas. Buvo paliestos ir ru
sakalbių Lietuvos piliečių, lietu
vių bendruomenių Rusijoje prob
lemos. Po derybų buvo pasirašy
ti tarpvalstybiniai dokumentai: 
susitarimas dėl muitinių tarny
bų bendradarbiavimo ir tarpu
savio pagalbos, susitarimas dėl 
valstybinės sienos perėjimo 
punktų bei laikinasis susitarimas 
dėl piliečių tarpusavio kelionių.
- Kauno savivaldybė pasira

šė sutartį su prancūzų asociacija 
MAINE-LITUANIE dėl ekonomi
nio centro steigimo. MAINE- 
LITUANIE įsipareigojo įkurti bei 
nuo šių metų balandžio mėne
sio paruošti veiklai Luaros ir 
Normandijos departamentų įmo
nėms atstovaujanti privatų cent-
rą, padėsiantį plėtoti ryšius tarp 
abiejų šalių pramoninkų bei vers
lininkų. Sutikimą užmegzti ry
šius jau yra davusios 25 įmonės.

— Lietuvos prezidentas Al
girdas Brazauskas vasario 21 d. 
Seime skaitė metinį pranešimą, 
kuriame jis išdėstė savo požiūrį į 
šalies politinį, ekonominį ir so
cialinį gyvenimą.

— Lietuvos Seimo rūmuose 
vasario 24 d. įvyko pirmasis re
organizuotos Lietuvos prokura
tūros kolegijos posėdis, kuriame 
aptartas pirmaeilis teisėsaugos or
ganų uždavinys - kova su orga
nizuotu nusikalstamumu ir ko
rupcija. Posėdyje dalyvavo Lietu
vos prezidentas A. Brazauskas, 
Seimo, Vyriausybės, Aukščiausio
jo Teismo atstovai, Generalinės 
prokuratūros vadovai.
- Lietuvos statistikos de

partamentas paskelbė duomenis 
apie šalies gyventojų išlaidas.
Tiek mieste, tiek kaime gyve
nantys daugiausiai lėšų išleido 
maistui: mieste - 54.9%, kaime 
53.5% visų išlaidų. Po to eina 
išlaidos būstui, kurui ir energi
jai, kurios mieste sudarė 14.5%, 
kaime 11.5%.
- Kauno miesto valdybos 

posėdyje nutarta taupyti elek
tros energiją - gatvėse, kurios 
apšviestos iš abiejų pusių, po 11 
vai. vakaro žibintai bus įjungia
mi tik vienoje pusėje. Kai kur 
švies tik kas trečias šviestuvas. 
Taupymo kampanijos priežastis 
- vien per sausio mėnesį "sude
gė" penktadalis apšvietimui skir
tos metinės sumos - 2 mln. Lt.
- Lietuvos skautų sąjunga 

vasario 25 d. Vilniaus Salomėjos 
Neries mokykloje surengė suva
žiavimą. Pirmą kartą po beveik 
trijų metų pertraukos čia susirin
ko visi Lietuvos skautai. 1992 
metais dėl kelių asmenų sava
vališko sąjungos statuto pakeiti
mo Lietuvos skautai suskilo į dvi 
priešingas stovyklas - viena pasi
liko senąjį pavadinimą, o kita 
pasivadino Lietuvos skautija.

PREZIDENTO VIZITAS
Vasario 17 d. į Lenkiją su ofi- 

daliu vizitu atvyko Lietuvos Re
spublikos prezidentas Algirdas 
Brazauskas. Prezidentą, jo dukrą 
Audronę Usonienę bei delegaci
jos narius Varšuvos kariniame 
aerouoste pasitiko Lenkijos pre
zidentas ir užsienio reikalų min
isterijos protokolo tarnybų vado
vai, kiti oficialūs asmenys. Iš
kilmingas svečių pasveikinimas 
įvyko Lenkijos prezidento rūmų 
- jo oficialios rezidencijos kieme. 
Algirdą Brazauską pasitikęs Len
kijos prezidentas Lech Walęsa, 
pristatė į pasveikinimo ceremoni
ją atvykusius Lenkijos Ministrų 
Tarybos pirmininką VValdemar 
Pawlak, Lenkijos Seimo maršalką 
Jozef Oleksy, Senato maršalką 
Adam Struzik, kitus oficialius 
asmenis. Buvo atlikti Lietuvos ir 
Lenkijos valstybiniai himnai. 
Prezidento rūmuose prasidėjo 
Lietuvos ir Lenkijos delegacijų 
derybos. I Varšuvą atvykusieji 
Lietuvos delegacijoje Užsienio 
reikalų ministras Povilas Gylys, 
Valdymo reformų ir savivaldy
bių reikalų ministras Mindaugas 
Stankevičius, Švietimo ir moks
lo ministras Vladislovas Domar
kas, Kultūros ministras Juozas 
Nekrošius, Seimo užsienio reika
lų komiteto pirmininkas Kazys 
Bobelis, Prezidento patarėjas 
užsienio politikai Justas Palec
kis, Seimo nariai Vytautas Pleč
kaitis ir Zbignevas Semanavičius,
Pramonininkų konfederacijos 
prezidentas Bronislovas Lubys. 
Kaip vėliau buvo informuoti

Dotnuvos bažnyčia ir vienuolynas. Viktoro Kapočiaus nuotrauka

PROGNOZĖ: LDDP RINKIMUS PRALAIMĖS

Paskirtas rinkimų agitacijos 
per Lietuvos TV laikas

Nuo šios savaitės kiekvieną dieną, išskyrus šeštadienius ir sekma
dienius, televizija rinkiminei agitacijai skirs po 50 minučių. Kiekvi
eno tokio seanso metu pasisakys po keturias partijas.

Pirmosios į eterį vasario 28 dieną išeis Nepriklausomybės bei 
Žalioji partijos ir Centro bei Liberalų sąjungos. Tai lėmė vasario 24 
d. Vyriausiojoje rinkimų komisijoje dalyvaujant partijų atstovams, 
ištraukti burtai.

Nuo kovo 6 iki 13 dienos televizijos laiko trukmė partijoms bus 
skiriama papildomai, proporcingai iškeltų kandidatų sąrašų skai
čiui. Didžiausius jų turi Demokratinė darbo, Krikščionių demokratų 
partijos ir Tėvynės Sąjunga, keliančios kandidatus visuose 12 mies
tų ir 44 rajonuose. Iš viso rinkiminei agitacijai Lietuvos televizija 
skiria 16.5 valandos. ELTA

Ištrauka iš Antano Ališausko 
interviu "Lietuvos aide" su Lietuvos 
verslininkų asociacijos prezidento 
pav. Romanu Urniežiumi.

"Lietuvą greitai valdys 
kelios šeimos"

R. Urniežiaus nuomone, vidu
tinis pasiturintis sluoksnis turėtų 
sudaryti bent 50% visų gyvento
jų. "0 dabar apie 70% skurs
tančių, apie 25% vos vos pragy
vena ir keli procentai labai turtin
gų. Taip susiklostė todėl, kad įsta
tymai nesudarė galimybių smul
kiam ir vidutiniam verslininkui 
normaliai atsistoti ant kojų. Pra
randamas vidutinis sluoksnis. Ke
lios grupuotės, palaikančios gerus 
ryšius su Rusija ir NVS šalimis, 
nukreipia didžiuosius prekių 
srautus. Lietuvą greitai valdys 
kelios šeimos. Todėl, kad dabar
tinė Vyriausybės vykdoma poli
tika ryškiai palaiko tik stambųjį 

žurnalistai, L. Walesa pritarė A. 
Brazausko pasiūlymui sudaryti 
bendrą Lietuvos ir Lenkijos ko
misiją, kuri pateiktų pasiūlymus, 
kaip iš esmės pagerinti muitinių 
bei sienos perėjimo punktų dar
bą. A Brazauskas sakė, kad, jo 
nuomone, reikėtų taip pat pas
partinti derybas dėl laisvos preky
bos tarp Lietuvos ir Lenkijos. | 
Lenkijos delegacija kėlė klausimą 
dėl Lenkijos karo veteranų klu
bo Lietuvoje įsteigimo, dėl Vil
niaus ribų išplėtimo, kuris jų 
nuomone, pažeidžia kai kurių 
Lietuvos lenkų interesus, taip pat 
dėl Valstybinės kalbos įstatymo. 
A. Brazauskas išdėstė Lietuvos 
poziciją šiais klausimais, jo at
sakymas patenkino Lenkijos de
legacijos narius. Lietuvos ir Len
kijos prezidentai kaip labai 
svarbų įvertino paskutinį JAV 
Kongreso sprendimą kandidačių 
į NATO nares sąraše palikti Bal
tijos valstybes. Pasibaigus dery
boms, A. Brazauskas ir L. Walęsa 
pasirašė bendrą deklaracija, ku
rioje pabrėžiamas Lietuvos ir 
Lenkijos siekimas toliau plėtoti 
dvišalius santykius ir bendradar
biavimą pagal tarptautinės teisės 
ir ESBK principus, siekimas prisi
jungti prie NATO bei stiprinti 
Europos saugumo ir bendradar
biavimo organizaciją (ESBO). Po 
pietų Algirdas Brazauskas ir dalis
delegacijos narių nuvyko į Se- mybes. "Viktorijos" viešbutyje, 
imą. Plojimais sutiktas Lietuvos' kuris yra Lietuvos prezidento
prezidentas Seime pasakė kalbą. 
Prisiminęs sudėtingą šimtmečių 
Lietuvos ir Lenkijos tarpusavio 

kapitalą". Klausiu verslininko, ar 
jis nemanąs, kad tas stambus 
kapitalas yra persipynęs su ko- 
rumpuotu valstybės sluoksniu, 
tuo atžvilgiu, kad stambiesiems 
yra padedama kau'pti pinigus. 
"Kyla įtarimas, kad po pastarųjų 
rinkimų valdžioje atsirado daug 
žmonių, suinteresuotų nuosavų 
firmų veikla", - mano R. Urnie
žius. Gal, sakau jam, tarp tų šei
mų bus daug buvusių val
dininkų, ministrų. "Tikrieji tur
tingieji Lietuvos žmonės, - sako 
verslininkas, -tai ir yra tie bu
vusieji".

R. Urniežius savęs prie tokių 
nepriskiria. "Buvau tik skyriaus 
viršininkas. Tikroji nomenkla: 
tūra - tai ministrai, jų pavaduo
tojai, CK skyrių vedėjai, jų pa
vaduotojai, CK instruktoriai, 
buvę Ministrų Tarybos aparato 
atsakingi darbotojai. Kai kurie ir 
dabar tarnybą turi... Prie jų dar

LENKIJOJE
santykiųTstoriją, Lietuvos Prezi
dentas pažymėjo, kad blogai yra 
tai, jog aštrūs tarpusavio ginčai 
bei XX amžiaus pradžios įvykiai 
turėjo neigiamos reikšmės Liėtu- 
vos ir Lenkijos likimui. Tačiau 
naujausi įvykiai Europoje su
teikia istorinę galimybę nekarto
ti lemtingų praeities klaiidų. A. 
Brazauskas savo kalboje paminė
jo, kad dabar Lietuvoje lenkų 
kalba leidžiami 7 laikraščiai ir 4 
kiti periodiniai leidiniai, veikia 
radijo stotis "Znad Wilii", yra 
daugiau nei 25 lenkiškos orga
nizacijos, 127 mokyklose dėsto
ma lenkų kalba. Daugiausia 
dėmesio Lietuvos Prezidento 
manymu, šiandien reikia skirti 
tolesniam prekybinio ir ekono
minio bendradarbiavimo plėto
jimui, turizmo skatinimui. Lie
tuvos ir Lenkijos sieną A. Bra
zauskas savo kalboje Lenkijos Se
ime pavadino nesusipratimu, 
kuris turi būti kuo greičiau paša
lintas. Ji Lietuvos Prezidentui 
primenanti liūdnos atminties 
Berlyno sieną, dalijusią Europą. 
Todėl ją turime pakeisti civilizuo
tas valstybes skiriančiais ženklais 
ir tik būtina kontrole, sakė jis. A. 
Brazausko manymu, vertėtų pa- 
varstyti Lietuvos ir Lenkijos jung
tinio taikos palaikymo batalio
no įkūrimą, bendras oro erdvės 
ir jūrų sienos kontrolės gali-

rezidencija jo vizito metu, A. 
Brazauskas surengė spaudos kon
ferenciją. ELTA

reikia priskirti ir ilgus metus 
vadovavusius privilegijuotoms 
lengvosios, maisto pramonės 
įmonėms". Direktorių korpusas? 
"Taip. Ir net tokia grupė žmonių, 
kurie sovietmečiu buvo stambių 
įmonių gatavos produkcijos san
dėlininkai. Sovietų laikais šeš
ėlinėje ekonomikoje sukaupti 
milijonai nedingo. Jie legalizuo
ti ir laisvosios rinkos sąlygomis 
mesti į apyvartą".

Stambaus kapitalo partija
"LDDP busimuosius rinkimus 

pralaimės", sako R. Urniežius, 
teigdamas, kad Lietuvoje nėra 
stiprių partijų. O kuo jie nesti
prūs, klausiu. "Nes, vadindami 
save demokratine darbo partija, 
akivaizdžiai gina stambaus kapi
talo interesus".

O "direktorių korpusas", ar tai 
ne jis sudaro Pramonininkų kon
federacijos branduolį? "Atvirai

Linksmoji Kaziuko mugė vėl atkeliavo i Vilnių.
Viktoro Kapočiaus nuotrauka

Atminimo lenta 
diplomatams Lozoraičiams

Vasario 16-ąją Kaune, prie namo K. Donelaičio g. 55 atidengta 
memorialinė lenta diplomatam tėvui ir sūnui Lozoraičiams pagerb
ti. Užrašas po skulptoriaus V. Žuklio sukurtu bareljefu sako, kad čia 
1935 - 39 metais gyveno Lietuvos Respublikos užsienio reikalų 
ministras, okupacijos metais Lietuvos diplomatijos vadovas užsienyje 
Stasys Lozoraitis (mirė 1983 m. Romoje) ir jo sūnus Lietuvos 
ambasadorius Washingtone ir Rbmoje, VDU Garbės daktaras Stasys 
Lozoraitis (miręs 1994 m. Washingtone). Žymaus tautiečio Stasio 
Lozoraičio (sūnaus) atminimui Kaune, Kryžių kalnelyje taip pat 
skirtas koplytstulpis, pastatytas pernai rudenį, diplomato vardu yra 
pavadinta viena miesto gatvių. Prie minėtojo namo K. Donelaičio 
gatvėje kandidatavusiam į atkurtos Lietuvos prezidentus ir Kaune 
laimėjusiam rinkimus ambasadoriui Stasiui Lozoraičiui miesto 
visuomenės valia ir lėšomis ketinama pastatyti ir paminklą-

ELTA

Estų kalba - valstybinė
Parlamentarai Estijoje vasario-22 cL priėmė įstatymą, pagal kurį 

estų kalba tapo oficialiąja Estijos respublikos kalba. Pagal įstatymą, 
visos kitos kalbos, tame tarpe ir rusų kalba, tapo užsienio kalbomis. 
Tačiau regionuose, kur rusai sudaro daugumą gyventojų bus 
leidžiama naudoti rusų kalbą paraleliai su estų kalba.

Naujasis įstatymas priimtas 35 parlamentarų balsais, turės būti 
patvirtintas prezidento Lennart Meri. Jeigu tai įvyks, įstatymas 
įsigalios balandžio 1 d.

Iš Estijos 1.6 milijono gyventojų 61% yra estai, o 30% etniniai 
rusai. ’ AFP

Lietuvos "Žydrųjų šalmų" 
misija Kroatijoje sunkėja

Serbų Kroatijoje, kur Danijos bataliono sudėtyje šiuo metu taikos 
palaikymo misiją atlieka antrasis lietuvių būrys LITPLA -1, situacija 
tampa vis sudėtingesne.

Iš ten sugrįžęs Lietuvos krašto apsaugos ministerijos sekretorius 
pulkininkas Jonas Gečas informavo, kad padaugėjo provokacijų iš 
konfliktuojančių pusių: vis dažniau "žydrųjų šalmų* atskyrimo 
zonoje pasirodo ginkluoti kariai, kasami nauji apkasai, statomi 
nauji įtvirtinimai, virš atskyrimo zonos dažnai skraido kariniai 
malūnsparniai ir naikintuvai. Kai kur Kroatijos kariškiai savo pozicijas 
priartio iki kelių šimtų metrų nuo taiką saugančių karių zonų.

Sekretoriaus nuomone, įtampa išaugo todėl, kad neaišku, ar po 
kovo 31d. bus pratęstas Jungtinių Tautų taikos palaikymo pajėgų 
mandatas Kroatijoje.

ELTA

pasakius, kai pasižiūriu kokiame 
nors Pramonininkų konfederaci
jos susiėjime į pažįstamus vei
dus, sakau sau - ne, jie ne ver
slininkai, juos galima tik taip 
pavadinti, bet tai yra dalies 
"direktorių korpuso’ branduolys. 
Tačiau, sakau, kai kas labai 
norėtų kalbėti už visus versli
ninkus... "Jie gali kalbėti tik už 

save ir už stambų kapitalą, - sako 
R. Urniežius. - Tikrasis verslinin
kas turi formuotis rinkos sąlygo
mis. Ar įmonės direktorius yra 
verslininkas, jeigu jis savo įmonę 
nugyveno iki bankroto, o paskui 
per įvairias machinacijas nusi
pirko kontrolinį akcijų paketą"?

Perspausdinta iš "Lietuvos aido"



Vilniuje, Pilies gatvėje dailininkai parduoda savo paveikslus. Viktoro Kapočiaus nuotrauka

"Buvusiems“ laisva spauda, 
kaip kryžius

Advokato S. Povilo Žumbakio 
komentarai, transliuoti Chicagoje 
1995 m. vasario 16 d. per Ameri
kos Lietuvių Radijo programų, 
kuriai vadovauja Anatolijus Siu
tas.

- o -
įvairūs partiečių valdžios ban

dymai suvaržyti, apsunkinti, mo
nopolizuoti ir bendrai riboti lais
vąją, besivystančią spaudą (tuo 
pačiu ir TV bei radiją) Lietuvoje 
yra pakankamai žinomi, kad 
pavyzdžių kartoti net nereikia.

Mes Vakaruose jau seniai žino
jome, kad demokratija negali gy
vuoti be laisvos spaudos - laisvo 
žodžio. Tą puikiai suprato ir 
komunistai, todėl visais būdais 
gesino tą laisvę - Rytų Europoje, 
Azijoje ar kokiame nors Pietų 
Amerikos ar Afrikos komunis
tiniame rojuje. Nuo Kubos iki 
Kinijos, nuo Šiaurės Korėjos iki 
Rytų Vokietijos, nuo Maskvos 

^ikL'Č&ripuoto Viftiiaus spauda 
komunistams tarnavo jų ateis
tinių ideologijų propagavimui. 
Visa kita spauda buvo nepriimti
na, draudžiama ir baudžiama.

Dabar galime aiškiai suprasti, 
kodėl Lietuvos komunistams, jų 
ištikimiems biurokratams, proku
rorams ir pareigūnams buvo taip 
svarbu sunaikinti visą pogrindžio 
spaudą. Kiek pastangų padėjo 
stribai ir komisarai, kad sugautų, 
nubaustų, ištremtų bet kokį po
grindžio rašytoją, redaktorių ar 
platintoją! Kaip svarbu buvo so
vietinės teisėtvarkos organams 
kaip nors sustabdyti Lietuvos 
Katalikų Kronikos veiklą. Gal 
kam neaišku, kodėl tais laikais 
KGB ir prokuratūra dėjo tiek 
pastangų, kad susekti ir nubaus
ti Kronikos redaktorius? Juk tai 
buvo tik nedidelio tiražo leidinys!

Šiandien atsakymas yra aiškus: 
pogrindžio spauda partizanų lai
kais, o Kronika mūsų laikais 
spausdino tiesą. O vienintele "tie
sa" buvusioje sistemoje buvo 
laikraštis "Tiesa" ir į jį panašūs 
leidiniai. Nesvarbu, ar žmonės 
skaitė ar ne, tačiau visi privalėjo 
užsiprenumeruoti juos kiekvie
nais metais ir tie leidiniai buvo

Paskelbtas apaštalinis laiškas 
"Tertio Millennio Adveniente"

(KNA) Popiežius Jonas Paulius 
II paragino Bažnyčią, artėjant 
trečiajam tūkstantmečiui, ištirti 
sąžinę ir atlikti atgailą bei ap
gailestavo dėl praeityje katalikų 
padarytų klaidų. Vatikane paskel
btame dokumente "Tertio Mil
lennio adveniente" ("Artėjant 
trečiajam tūkstantmečiui") po
piežius rašo, jog šitai darant 
nevalia išleisti iš akių atitinka
mo istorinio konteksto. Tačiau 
tai neatleidžia "Bažnyčios nuo 
pareigos, nuoširdžiai apgailestau
ti dėl daugelio jos narių silpnu
mo", pabrėžia popiežius.

Apaštaliniame laiške, skirtame 
paskelbtiems "Šventiesiems me
tams" pasirengti, Jonas Paulius 

gan pigūs. Vienintelis standar
tas: pritapimas partijos linijai.

Dabar matydami "buvusiųjų" 
bandymą atstatyti "tiesą" (tik 
pakeičiant pavadinimus, taip, 
kaip pakeitė ir pačios partijos 
pavadinimą), mums turi būti 
aišku, kad besivystanti spauda 
Lietuvoje tampa tikrai efektinga 
ir pavojinga valdžios "buvusie
siems".

Norėdamas suprasti buvusių 
partiečių mąstymą tuo klausimu, 
užkalbinau partijos auklėtą žmo
gų. Dabar jis yra įsitikinęs, esąs 
tikras demokratas. Jo gera valia 
neabejoju. Tik labai rūpi jo įsiti
kinimas.

Klausimas: Kodėl spauda yra 
atsakinga už tiksliai pristatomą 
informaciją? Kaip pavyzdį daviau 
ministro pirmininko paduotą 
skundą dėl Lietuvos TV trans
liuotos Vytauto Landsbergio 
spaudos konferencijos.

Atsakymas: Todėl, 
turi padengti nuostolius žmo
gaus, kurio orumas buvo įžeistas.

Klausimas: Bet jeigu spauda 
(TV ar radijas) perduoda spau
dos konferenciją - be komentrų, 
kaip ji gali būti atsakinga dėl jos 
turinio?

Atsakymas: Spauda turi žinoti, 
kas spaudos konferencijoje gali 
ką nors pikto ar netiksliai pasaky
ti. Todėl spauda turi pirma žinoti 
kas bus sakoma, o tik tada spaus
dinti (ar transliuoti)!

Klausimas: Bet juk tai yra cen
zūra! Ar ne?

Atsakymas: Ne. Tai yra tik 
redakcija, tik teisybės išryškini
mas. Kas nepadoru, netikslu, 
įžeistina ir panašiai, turi būti 
praleista.

Komentaras: Bet juk pagrindi
nis laisvos spaudos tikslas yra 
perduoti tautai objektyvią, o ne 
cenzūruotą informaciją, o žmo
nės jau žinos, kaip tą informaci
ją atsirinkti. Todėl demokratini
uose kraštuose spaudos laisvė yra 
garantuota (žinoma, diktatūri
nėje santvarkoje informacijos 
nereikia, nes vistiek žmonių 
nuomonė nieko nereiškia).

Atsakymas: Žmonės nežinos,

II išreiškia vilti, jog ekumeninė
je srityje įvyks "lemtingas prasi
veržimas". Net jei ir krikščionių 
vienybė iki 2000 metų nebūtų 
pilnutinai atkurta, krikščionys 
bent jau turėtų puoselėti pagrįstą 
viltį, kad "antrojo tūkstantmečio 
susiskaldymai bus netrukus 
įveikti". Popiežius tikisi, kad sti
prių impulsų duos tarpreliginis 
dialogas ypač su žydais ir musul
monais. Jis pranešė, kad "šven
tieji metai bus paraleliai švenčia
mi šventojoje Žemėje, Romoje 
ir viso pasaulio vyskupijose.

Toliau popiežius Jonas Paulius 
II išreiškia norą 2000 metais 
aplankyti šventąsias vietas Izrae
lyje, Egipte ir Sirijoje. Jo siūly

kaip ir ką reikia suprasti. Jiems 
reikia paaiškinti. Perdidelis in
formacijos srautas tik sumaišo 
žmones. Gaunasi pasimetimas. 
Šviesti, teisinga informacija yra 
būtina dėl tvarkos. Dezinfor
macija ir orumo pažeidimas turi 
būti baustini.

Komentaras: Tačiau orumas 
negali būti pažeistas, jeigu yra 
perduodama tiksli informacija ir 
tiesa. Jeigu spauda perduoda pil
ną spaudos konferenciją, visai 
nekomentuodama jos eigos ir 
rezultatų, tai negalima jos ir kal
tinti. Jeigu buvo pasakyta kas 
nors neteisingai, tai ieškovas į 
teismą turi traukti kalbėjusįjį, o 
ne spaudą.

Atsakymas: Ne visi kalbantieji 
turi užtenkamai turto, kad galėtų 
užstatyti už savo žodžius, o spau
da yra ypatingai turtinga. Oru- 
mas turi būti apmokamas. Jeigu 
kaltasis yra neturtingas, turi ap
mokėti turtingiausias, bet kaip 
prisidėjęs prie informacijos "pla-
tinimo" .

Klausimas: Ar tai nėra absoliu
čiai komunistinis - socialistinis 
galvojimas. Atsakomybė yra už- 

Pagerbtas monsinjoras
Alfonsas Svarinskas

LIETUVIU KULTŪRINĖ RADIJO PROGRAMA "AUŠRA”. WINC-FM 
90.5, Worcester, MA. Sekmadieniais 8-9 vai. vakaro, Eduardas 
MeBus, Jr., 70 Curtis St., Auburn, MA 01501. Tel. 508 753-7232

Sekmadienį, vasario 12 d. Kau
no arkikatedroje - bazilikoje, 
mišias aukojo vyriausiasis Lietu
vos kapelionas pulkininkas mon
sinjoras Alfonsas Svarinskas. Po _ 
mišių skirstytis niekas neskubėjo. 
Septyniasdešimtmečio proga ju- . 
biliatą sveikino Kauno meras A.7 
Račkauskas, Kauno įgulos virši- 
ninkas pulkininkas Č. Braziulis, 
Kauno ATG komendantas kapi
tonas P. Urbonavičius, Vidaus 
tarnybos pulko, Krašto apsaugos 
puskarininkių mokyklos, Tėvy
nės sąjungos (Lietuvos konser
vatorių) Kauno skyriaus, Šaulių 
sąjungos, Lietuvos politinių ka
linių ir tremtinių politinės orga
nizacijos, Lietuvos pensininkų 
sąjungos ir kitų organizacijų at
stovai.

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI 
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

PRISTATOMI J VISAS KAPINES 
NEW YORK, NEW JERSEY 

IR CONNECTICUT VALSTIJOSE.

66-86 80 ST. MIDDLE VULAGE,
ąUEENS N.Y. 11379 

PHONES ( 718) 326 - 1282; 326-3150 
■ TAI MOSI) VIENINTELE VIETA -

- GAUSI PASODU SALE ■

mu, greta "visų krikščionių susi
tikimo" Betliejuje, Jeruzalėje ir 
prie Sinajaus kalno turėtų būti 
surengti tarpreliginiai susitikimai 
su žydais ir musulmonais. Tačiau 
įgyvendinant šiuos sumanymus, 
reikia saugotis, kad nekiltų ne
leistinas religijų sumaišymo įta
rimas. Be to, popiežius paskelbė, 
jog būtina aktualizuoti martyro- 
logiumo reikšmę visuotinei Baž
nyčiai, atsižvelgiant pirmiausia į 
šio šimtmečio aukas bei tikėji
mo liudytojus.

•šventųjų metų" švente Baž
nyčia nori sustiprinti šiandienos 
krikščionių tikėjimą į Dievą, jų 
viltį amžinuoju gyvenimu ir jų 
tarnystę kitiems žmonėms, rašo 
popiežius 80 puslapių turinčiame 
dokumente. Bažnyčia, jo žo
džiais, ir ateityje turi likti misi- 
jinė. Žlugus nacionalsocializmui 
ir komunizmui, Europos evange

dedama, remiantis ar
ne

teise!

Valdžios žmonėms reikia rodyti 
pagarbą. Kiekvienas ubagas ga
lėtų įžeidinėti valdžios žmones 
ir jie nieko už tai negautų, jei 
negalėtume išreikalauti iš spau
dos, kad ir už teisingai ir tiksliai 
perduotą informaciją.

Komentaras: Bet gi mažai kas 
kreiptų dėmesio į ubago pasi
sakymą apie kokį aukštą pa
reigūną ir spauda neišsilaikytų, 
jei spausdintų pasikalbėjimus su 
nežinomais žmonėmis.

Atsakymas: Kad to išvengti, 
mes turime turėti įstatymus dėl 
to. Spauda turi apmokėti. O jei 
tai reiškia informacijos išredaga-
vimą, tai nedidelis nuostolis.

Panašiai tęsėsi mūsų pasikal- 

Tokia na mums gal yra 
nesuprant . Man buvęs par
tietis visą tai dėstė iš gilaus savo 
įsitikinimo.

Gal, žinant tokią "buvusiųjų" 
galvoseną, mums būtų lengviau 
suprasti prezidento Algirdo Bra
zausko reikalavimą Chicagoje, 
kad per spaudos konferencijas 
būtų priimami klausimai tik raš
tu. Reikia ne tik sugalvoti politiš
kai priimtinus atsakymus, bet, 
tuo pačiu, reikia atrinkti ir klausi
mus, nes klausimas juk gali 
pažeisti buvusio partiečio orumą. 
Tas orumas, atrodo, jiems yra 
labai opus!

Mes galime suprasti, kaip yra 
sunku "buvusiesiems" persikrikš
tyti.

Tačiau yra tikrai nesupranta
ma, kodėl palydovai iš mūsų tar
po, kurie turėtų suprasti laisvos 
spaudos, laisvo žodžio tikslą, taip 
pataikauja mūsų "buvusiųjų" tur
istų pageidavimams? Sunku su
prasti, kodėl tų "buvusiųjų" žo
džiai, išcenzūruoti ir nudažyti 
politiškai priimtinomis spalvo
mis, mūsų žmonėms yra patei
kiami be komentarų? Gal jie irgi 
yra užsikrėtę baimės liga, kad jų 
kas nors nepatrauktų atsakomy
bėn? Ar dar baisiau: gal įžeistų 
jų trapų orumą?

Monsinjoras A. Svarinskas
Viktoro Kapočiaus nuotr.

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.

Kiprą skalauja jura, o 
Kipras plauna SSKP pinigus

Po komunizmo žlugimo Kipro bankų rusų sąskaitose susikaupė 
daugiau kaip 800 mln. JAV dolerių. Šie pinigai labai padėjo pagyvinti 
šalies ekonomiką. Bankų įstatymai Kipre labai liberalūs. Sala - tikras 
nešvarių pinigų plovėjų rojus. Rusai, kad išvengtų mokesčių ir rastų 
saugią vietą savo pinigams, ėmė plūsti į Kiprą. Anot vieno Europos 
bankininko, verslininkai vyksta į Kiprą investuoti savo pinigų, 
ieško rinkos savo prekėms, maino prekes į žaliavas arba tiesiog 
stengiasi saugiai padėti savo pinigus, kad nereikėtų mokėti mokesčių. 
Kipras suvokė naujų atvykėlių reikšmę ir atsisakė vizų režimo. Anot 
Kipro centrinio banko, tik per pastaruosius dvejus metus įregistruo
ta daugiau kaip 6 tūkst. užsienio bendrovių, iš jų 90% rusų firmos, 
juose sukaupta 700 mln. JAV dolerių. Dar 100 mln. yra Kipro bankų 
asmeninėse rusų sąskaitose. Anot vieno ekonomisto, didžiuma nišų 
kapitalo, patekusio į salą 1992 m. ir 1993 m., buvo susikrauta 
parduodant naftą ir kitas prekes, kurias pasisavino buvę partiniai 
funkcionieriai, pasipelnę iš buvusios SSSR žlugimo. Pasak vienos 
audito bendrovės atstovo, galima atskirti pinigus gautus iš nelega
lios prekybos ginklais ir narkotikais, ir nešvarius pinigus, pervestus 
į Kiprą, kad būtų išvengta mokesčių.

1994 m. Kipre apsilankė 77 tūkst. rusų turistų. Jie labai išlaidus, 
todėl Kipras irgi gerai iš jų uždirba. Anot kai kurių šaltinių, rusai 
Kipre jaučiasi gerai todėl, kad čia stipri Komunistų partija, be to, ir 
religija ta pati.

Prieš keletą savaičių Kipre viešėjo Seimo pirmininkas Česlovas 
Juršėnas, o anksčiau lankėsi Kazimiera Prunskienė.
 AFP, LA
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JONAS V. STRIMAITIS, advokatas, patarnauja teisiniuose 
reikaluose. Advokatas kalba ir lietuviškai. 134 West St., Sims- 
bury, CT 06070. Tel. 203 651-0261.

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

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

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

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS JONAS, sav. Winter Garden 
Tavern, 1883 Madison St., Ridgewood, NY 11227. Tel. 821-6440. 
Salė vestuvėms ir kt. pramogoms. Be to, duodami polaidotuvi- 
niai 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.

lizacija tapo itin svarbus užda
vinys. "Juo labiau Vakarai atsi
žada savo krikščioniškų šaknų, 
juo labiau jie tampa misijų sriti
mi", - pabrėžia popiežius.

Bažnyčiai jubiliejiniai metai 
yra "nuodėmių ir bausmių už 
nuodėmes atleidimo metai", susi
taikymo su priešininkais ir atsi
vertimo metai, pabrėžia po
piežius. Šiandienos Bažnyčiai irgi 
reikia ištirti savo sąžinę. Čia jis 
paminėjo religinį abejingumą, 
suklydimus etikos srityje, dauge
lio krikščionių silpną gebėjimą 
skirti totalitaristinių režimų vyk
domą pagrindinių žmogaus tei
sių prievartavimą. Žlugus komu
nizmui 1989 metais, popiežiaus 
tvirtinimu, pasirodė nauji grės
mingi reiškiniai, pavyzdžiui pa
vojingos nacionalizmo atmainos 
Balkanuose ir kaimyninėse sri
tyse.
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— Redaguoja REDAKCINĖ KOMISU A —

TAI MŪSŲ GYVENIMO PAGRINDAS
Vytauto Landsbergio kalba, pasakyta 1995 m. vasario 16 d. Vilniuje, prie Vasario 16-osios signatarų namo

Šv. Kazimieras šiandien

D
žiaugiamasi pasireiškiančiomis naujomis mūsų jaunųjų 
veikėjų jėgomis, įvairiomis progomis pasirodant nau
jiems veidams. Malonu stebėti dabarties jaunimo kūry
bingą gaivalingumą. Juk jaunystė tuo taip būdinga.

Jaunųjų užsidegėlių netrūko ir anksčiau. Skelbiant Lietuvos ne
priklausomybės atstatymą, tiek pačioje Taryboje, tiek savanorių 
kūrėjų eilėse, tiek ir Steigiamojo Seimo atstovų gretose įsijungdavo 
gausūs jaunimo atstovai. Ir patį laisvės atgavimo sąjūdį stipriai 
judino jaunuomenė, užsidegusi idealizmu ir iš tėvų paveldėta 
tėvynės meile.

Meilė ir ištikimybė savai tautai laikoma dorybe, kuri nebuvo 
svetima ir vieninteliam viešai garbinamam lietuviui šventajam. 
Popiežius Leonas X, šv. Kazimierą 1602 metais skelbdamas šventuo
ju, paskyrė jį visos Lietuvos ypatingu globėju, o Pijus XII 1948 m. 
birželio 11d. iškėlė jį kaip ypatingą lietuviškojo jaunimo globėją.

Šventas Kazimieras mirė sulaukęs vos 24 metų amžiaus, bet savo 
jaunatviškame gyvenime spėjo palikti ištikimumo Dievui ir tėvynei 
pavyzdį. Su kūno mirtimi nepasibaigė jo meilė Lietuvai. Tarp 
kanonizacijos byloje surašytų stebuklų minimas ir jo paslaptingas 
ant eiklaus balto žirgo pasirodymas lietuvių kariuomenei prie 
Dauguvos. Prieš gresiantį rusifikacijos ir suvalstybintos provoslavi- 
jos pavojų šv. Kazimieras pasireiškė karo lauke lietuvių tautos 
valstybiniu simboliu - Vytimi. Toje vietoje 1645 metais buvo 
pastatyta šv. Kazimiero garbei bažnytėlė. Šventojo vardas lietuvio 
sąmonėje ir dabar siejasi su tarptautinės teisybės ilgesiu ir kovomis 
už Lietuvos laisvę.

Lietuvių tauta gerbia ir myli savąjį šventąjį. Ne tik daugelis 
parenka šio šventojo vardą savo kūdikiams, bet šv. Kazimieras 
pasirenkamas kaip eilės organizacijų, draugijų, vienuolijų, parapijų 
globėjas. Ypač tai ryšku tarp Amerikoje gyvenančios lietuvių išeivi
jos.

Lietuvių liaudies mene ir kūryboje lengvai randami gausūs šio 
prisirišimo pėdsakai. Medžio drožiniuose, pakelės kryžkelėse ar 
altoriuose šv. Kazimieras rasdavo svarbią vietą šalia Rūpintojėlio 
arba Sopulingosios Motinos, kurią kenčianti lietuvių tauta taip 
buvo pamilusi.

Ilgos carinės okupacijos metu lietuvių tauta pajėgė atsispirti prieš 
demoralizuojančią svetimą įtaką. Apsupdama šv. Kazimierą nepa
prasta pagarba, lietuvių tauta tuo išreikšdavo ir savo nusistatymą 
vertinti, kas skaistu, dora ir gera. Nepriklausomybės laikotarpyje 
pagarba šv. Kazimierui didėjo ir plito. Tuo pačiu tautos dvasinės ir 
moralinės vertybės stiprėjo.

Dabar, kai tėvynėje vis dar griaunamos dorinės ir religinės tautos 
atramos, ši kova už tautos gyvastį ten žymiai sunkesnė. Išeivijos 
plačiuose kryžkeliuose ne vienam šventojo karalaičio pavyzdys jau 
nei savas, nei brangus. Ne kartą pasekama tokiais pavyzdžiais, kurie 
lietuviams ir Lietuvai garbės nedaro.

Airiai ne vienam kelia pašaipą įkyriu šv. Patriko gerbimu. Tačiau 
jų vieningume gimusio pajėgumo gali pavydėti net ir daug didesnės 
tautos ir valstybės. Ar šv. Kazimieras irgi negalėtų būti parenkamas 
kaip laisvę mylinčių lietuvių vienybės simbolis ir vadas?

V
Kas įvyko Vasario šešioliktąją 

šioje vietoje prieš 77-erius me
tus? Šviesos spindulys ankstyvo 
ryto prieblandoje, strėlė, paleis
ta į ateitį, raiškus ženklas tos 
krypties, kuria Lietuva turės eiti.

Kiti siūlė kitokių krypčių, - kap- 
sukinių, stalininių, galų gale 
gorbačiovinių, bet laimėjo ši - 
kurią apibrėžė Lietuvos Taryba 
tada ir čia: nepriklausoma de
mokratinė valstybė su sostine 
Vilniuje.

Jau 77-eri metai Lietuva gina 
savo pasirinktą kelią - kad būtų 
ir nepriklausoma, ir demokrat
inė, ir su sostine Vilniuje.

Dar ir šiandien tas kelias nėra 
apsaugotas, užtikrintas. Dangus 
niaukiasi labiau negu prieš me
tus. Karas ir imperializmas vėl 
kelia galvą Rytuose. Didelio 
godaus kaimyno, spaudimas 
didėja, klampynė artėja, O Lie
tuvos Vyriausybės ketinimai dar 
kiek atsispirti pajungimui, deja, 
silpnėja.

Pagalvokite, kaip atrodo dabar
tinė Vasario 16-oji. Jau visas 
mėnuo, kai Lietuvos Seimas spe
cialia rezoliucija paragino Vyriau
sybę: sustiprinti sienų apsaugą ir 
karinį Lietuvos pasirengimą, pa
didinti pastangas bendradar
biaujant su NATO ir Vakarų Eu
ropos Sąjunga, kad Lietuvos na
cionalinis saugumas būtų kuo 
greičiau garantuotas. Ką nuveikė 
Vyriausybė per tą mėnesį, kokių 
turime poslinkių?

Pastangos buvo tokios didelės, 
tokios nuoširdžios per ištisus 
dvejus metus. Užsienio reikalų 
ministrui nuolat aimanuojant, 
kaip čia nesukėlus Rusijos nepa
sitenkinimo, kaip čia geriau įti
kus, kad štai neseniai JAV At
stovų rūmų Užsienio reikalų 
komitetas išbraukė Lietuvą net 
iš kandidatų į Šiaurės Atlanto 
Organizaciją arba NATO. Vaka
rai nesupranta, ko Lietuva iš 
tikrųjų nori, vieną dieną rašy
dama viena, o kitą dieną jau 
pabūgusi ir kalbėdama kitaip. 
Norit lįsti atgal į Rytus, tai ir 
lįskit, juk patys išsirinkote komu
nistus - niekas geriau ir nepa
sakys, niekas kitas mumis nė 
nesirūpins.

O gal p. A. Šleževičius per
skaitė tą Seimo rezoliuciją ir 
stenogramą, įsigijo nors kiek 
priešlėktuvinės ir prieštankinės 
ginkluotės, gal sutvirtino Lietu
vos sienas? Gal jau kontroliuo
jame savo oro erdvę ar priešin
gai - visai atiduodame ją svetimų 
karo lėktuvų skrydžiams? Gal 
nors Vidaus reikalų ministras jau 
išmetė draugą Ivanovą iš Lietu
vos, kuriai tas užsienio veikėjas 
kartu su KGB ir "Jedinstva" duobę 
kasė?

Nieko panašaus. Net Vasario 
16-ąją tęsiasi diplomatinis kinkų 
drebėjimas: matote kaip Maskva 
Kaukaze baisiai elgiasi, tai Lietu
vai geriau iš anksto atsiklaupti - 
tokia yra LDDP idėja ir politika.

Vienas žygis yra vis dėlto pada
rytas - tuoj pat kitą dieną po 
anos Seimo rezoliucijos Vyriau
sybė įteisino notomis Rusijos, 
taip žiauriai kariaujančios vals
tybės, ginklų ir kariuomenės 
važiavimus per Lietuvą, paties 
mūsiškio Užsienio reikalų minist
ro žodžiais "nereglamentuoja
mus" važiavimus - prašom, štai 
mūsų žemė, mūsų keliai, nevar
žomi naudokitės! Dabar vėl pro
jektuojama diplomatinio kin- 
kadrebio kelionė į Maskvą, ten 
atiduos oro erdvę, vėl ką nors 
pasižadės ir dar, ko gero pasira
šys jau suderintą protokolą dėl 
užsienio politikos koordinavimo, 
kad Lietuva kartais nenukryptų 
nuo Maskvos linijos!

Tokia Vyriausybė, dėl kurios 
pieniškos politikos jau ir sviestą 
turėsim įsivežti iš užsienio, turi 
pasitraukti kol nevėlu! Vakarams 
leidus puolamąjį karą Čečėnijo
je, Rusijos komunistai su fašistais 
arba karo partija, jau perėmusi 
valdžią Maskvoje, bet kurią die
ną gali atsigręžti prieš Baltijos 
valstybes su naujais bazių ir privi
legijų reikalavimais, neveng
dama nė grasinimų: jei būsit ne
draugiški - kaltinkit save. Taip ir 
čečėnams juk paaiškino: esame 
priversti jus užmušti, nes jūs prie
šinatės!

Lietuvos valdžia tebemano, kad 
kaip nors prasėdės krūmuose, bet 
juk taip nebus. Todėl tegu eina į 
savo privačius pieno, benzino ir 

bankų biznelius, jeigu ir tų dar 
nesubankrutino, tenedrįsta dar
yti biznelio iš Nepriklausomy
bės, iš Vasario 16-osios, tegul 
pardavimo vyriausybė užleidžia 
vietą Lietuvos gynimo vyriausy
bei. Laiko gal jau visai nedaug 
teliko, kai reikės atlaikyti naują 
išmėginimą, kas nors turi ruoš
tis.

Tad ir jūs piliečiai, kokios be
būtumėte tautybės ar tikėjimo, 
jūs patys turite rūpintis mūsų 
Tėvynės Lietuvos apsauga. Sto
kite, vyrai ir moterys, į savano
rius, ruoškitės padėti savo šaliai 
sunkią valandą, kada laikrodis 
išmuš.

Valdžia neskiria pakankamai 
lėšų net kareivių batams, ką jau 
čia apie prieštankinius šovinius. 
Tad surinkim, kas matė televizi
jos ekranuose ir suvokia reikalą, 
surinkim Lietuvos gynybai! Tėvy
nės Sąjunga paskelbs aukų rin
kimą ir pareikalaus netrukdyti 
tokiai rinkliavai. Nemanau, kad 
ponai iš LDDP išdrįstų tai už
drausti. Galgi pradės ir patys kiek 
susiprasti - visada reikia turėti 
geros vilties ir ne nubraukti nė 
vieno žmogaus, kuriame dar kas 
nors plazdena.

Susimąstykime, Vasario 16-oji 
- tai ne vien paradų ir gėlių 
padėjimo diena. Tai mūsų gyven
imo pagrindas, mūsų garbė ir 
mūsų vaikų ateitis.

Ką daugiau beginti, jei to ne- 
ginsim? Kam gyventi, jeigu ne 
dėl to?

*

Pažaislio vienuolynas grąžintai seselėms kazimierietėms. Viktoro Kapočiaus nuotrauka

Čia klausimas visiems, nuo 
Prezidento iki mokinuko, kuris 
irgi gali atnešti savo centą Lietu
vos gynybai.

Mūsų atsakymas aiškus, ir daug 
kam Lietuvoje jis aiškus. O kiti 
tegul apsisprendžia.

(Kovo 11-osios akto signataro 
Vytauto Landsbergio kalba pa
sakyta 1995 m. vasario 16-ąją 
Vilniuje, Pilies gatvėje, prie Vasa
rio 16-osios signatarą namo).

- Miškotvarkos institutas 
Utenos miesto ir rajono gyven
tojams kaip kompensaciją už 
negrąžinamą žemę paskyrė 180 
hektarų miško. Utenos, Leliūnų, 
Užpalių ir Vyžuonų apylinkėse. 
Visi 40 pretendentų to miško 
atsisakė, nes jis itin prastas - 
pelkių lapuočiai ir krūmai. Tei
giama, kad miškotvarkos spe
cialistai rajone net nesilankę ir 
patys nežino, ką paskyrė.

KAR USELĖJE
Vytautė Žilinskaitė
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: Nesiimu spręsti, kokio meninio lygio yra tie laumžirgiai, kurie dar 
neatskrido į paveikslą, bet kad tai žąsis, jums patvirtins ir kūdikis su 
čiulptuku". Autoriaus parašas buvo neįskaitomas.

"Gėda, - pasipiktino kitas, - kai ginčijamasi dėl nulupto kiaušinio, 
o nematoma svarbiausio! Kokią reikšmę turi - antis ar žąsis? Svarbi
ausia yra socialinė pusė. Individuali ar kolektyvi nuosavybė yra ši 
antis? Taip reikia statytyti klausimą, drg. Bumbuliauskai ir kiti!.. 
Visuomeninio universiteto klausytojas Alg. Vimpilas".

šepetėlis nusišluostė aprasojusią kaktą.
"Jeigu, - pasibaisėjo sekantis, - jeigu mūsų kultūros universitetai 

formuoja tokį vimpilišką skonį bei požiūrį į meną, reikia nedelsiant 
juos visus uždaryti, o duris užkalti lentomis! Tai jau ne diletantiz
mas, tai - obskurantizmas, likęs iš kulto laikų. P. S. Reikalauju, kad 
šį mano atsiliepimą perskaitytų kultūros ministras P. Karkus".

"P. Karkau! Atsargiau su savo -izmais! Ar tik nebūsi tas pats 
Karkus, kuris užgniaužė skulptorių Kikilį tais kulto laikais? Vertėtų 
patikslinti"!

"Mes čia lankomės ne asmeninių sąskaitų suvedinėti, o savo sielos 
gelmių tobulinti! Pažvelkite pro langą - koks nuostabus pavasarinis 
peizažas! O jūs baratės! D. Danguolytė".

- Pažvelkite pro langą!.. - sudejavo šepetėlis.
"O vis dėlto ne žąsis šioje kūdroje, bet antis! Kur tas išminčius, 

kuris siuntinėja kitus į Jeruzalę? Tegu pats ten pasišlaisto, kabineto 
žiurkė"!"Tu pats žiurkė, nepraustaburni! Nepliurzink knygos, jei 
neturi ką rašyti! Eilinis lankytojas".

■Broliai! Neįžeidinėdami vienas kito, geriau imkim ir šaltai aps- 
varstykim, kokį paukštį drg. Šepetėlis panardino į kūdrą. Trumpo
kas snapas liudija, kad tai antis. Kelia abejonę rausvo atspalvio akis, 
daugiau būdinga žąsiai. Nereikia užmiršti, broliai, kad žąsys mėgsta 
šlietis prie kūdros krašto, kur gausu kurkulų. Siūlau pasisakyti 
autoritetingiems ūkio specialistams. K-ienė".

Pro vienintelį savo ankšto kambario langiūkštį spoksau ir spoksau 
į šias graudžiai intymias scenas. Ak, kad taip man bent pusę dienos 
pabuvus pirmininko šuns vietoje!

Bergždžiai besvajojant, man topteli nuostabi savo paprastumu 
idėja.

Kitą vakarą tylioje gatvelėje pasirodau aš, taip pat šuniu vedina. 
Tai dailiai nuaugusi buldogų veislės kalė. Taip pat paramstau medį 
ranka, taip pat vos prilaikau savo pėdą.

Netrukus priešais išnyra pirmininkas su buldogu. Buldogas pasta
to ausis ir ima energingai uostyti orą. Suinkščia. Ir lyg pantera 
liuokteli prie mano kalės. Pirmininkas priverstas taip pat sportiškai 
liuoktelėti su vadele saujoje. Garsiai šniokšdami, jiedu abu sustoja 
priešais mus. Buldogai įninka vienas kitą uostyti.

Pirmininkas prabėgomis meta į mane neregintį žvilgsnį ir nepaten
kintas kažką purkšteli.

- Tik pažvelkit, išsamiai atsakau į jo purkštelė j imą, - koks giedras 
dangus! Galvą duodu nukirsti, kad ir poryt nebus lietaus. Ar ne?

Tepešu dar vieną purkštelėjimą. Kalba nesimezga.
Tuo tarpu mūsų šunys iš karto suranda žmonišką kalbą. Jiedu 

stabteli prie to paties medžio, lipšniai pasibaksnoja snukiais, aplaižo 
vienas kitam nosį...

Aš maloniai šypsausi, bet pirmininkas dar labiau paniursta ir 
įsiręžęs ima tempti savo buldogą šalin.

Kitą vakarą pasikartoja tas pat, tik abipusis šunų prielankumas dar 
išraiškingesnis. Todėl norom nenorom pirmininkas priverstas sus
itaikyti su tuo, kas įvyko. Mūsų kalba apie Golfo srovės įtaką 
respublikos klimatui perauga į diskusiją apie vandenynų įtaką 
visam žemės gaubliui. Atsisveikindami susitariame dėl rytdienos ir 
sutikriname savo laikrodžius.

Dabar jau kasvakar mudu darniai marširuojame ta pačia ramiąja 
gatvele - pirmyn, atgal, atgal, pirmyn. Priešais, vizgindami uodegas, 
tapsi mūsų brangūs auklėtiniai. Pokalbių ratas apglobia visas 
žmonijai ir šunijai rūpimas temas.

Kai vieną vakarą šuns į tyliąją gatvelę neatvedžiau, rytą uždusęs 
vykdomojo kurjeris įteikė man raštelį: "Džonis nesavame kailyje. Ar 
nepateko Dženi po ratu"?

Po šio nežymaus įvykio mūsų prieraišumas itin sustiprėjo. Suteik
davome savo buldogams daugiau laisvės, nelaikydavome visą laiką 

(nukelta į 4 psl.)

"K-iene, kuri, kaip rodo braižas, esi Kerpienė! Gaila man tavęs! 
Baigei žemės ūkio mokyklą, nuliūdai į šiltą pardavėjos gūžtą, ir štai 
rezultatas: neatskiri anties nuo žąsies. Žąsis čia, mieloji, gyva žąsis, 
kurią tu iškeitei į šaldytą! Buvęs klasės draugas".

"Klasės drauge, ką pats veiki čia, mieste, jei baigei žemės ūkio 
mokyklą, a'?.

Daugiau patriotizmo, antininkai ir žąsininkai! Neužmirškite, kad 
atsiliepimus gali paskaityti svečiai iš broliškų respublikų ir užsienio! 
Drožkite prie kūdros ir ten nors gerkles persikąskite! Sienlaikraščio 
"Vaivorykštė" redaktorė".

"Antis ar žąsis?.. Prieš kelis šimtmečius Hamletą kamavo proble
ma: būti ar nebūti?.. Mūsų amžiaus žmonija, kaip matyti, "labai 
toli" pažengė: antis ar žąsis?.. Cha Cha Cha!

"Žąsis!"
"Antis!"
"Žąsis!!!"
"Antis!!!!!!*

"Paroda didinga, paveikslai įspūdingi. Ryški Rafaelio ir "Šluotos" 
dailininkų įtaka. Neakivaizdininkų grupė".

Atsiliepimai baigėsi.
šepetėlis paleido krūtinės ląstą ir vėl nusišluostė prakaitą. Užvertė 

knygą, kuri taip aistringai analizavo jo kuklų debiutą, ir tartum 
girtas nusvyravo prie tiek ginču sukėlusio paveikslo. įsistebeilijo į jį 
aptemusiomis akimis.

- O dangau, o dangau, - sušnibždėjo, - nejaugi jie nematė, kad čia 
gulbė?

Subtiliai
Pilietis, kuris kas vakarą išsiveda buldogą pasivaikščioti, yra mūsų 

vykdomojo komiteto pirmininkas.
Net graudu žiūrėti, kokiu nenuilstamu rūpesčiu jis apgaubia savo 

šunį! Kai buldogas pakelia prie medžio koją, pirmininkas prilaiko- 
kamieną plaštaka ir vos tvardosi pats nepakėlęs kulno. Ir jei pirminin
ko kiškai taip pat šis tas kliūva, jis šuns nebara, anaiptol. Tik tėviškai 
įspėja, paaiškina. Iš karto matyti, kad mūsų rajono galva ne šiaip 
tampo savo šunį, o subtiliai su juo bendrauja.



□ Vasario 23-ąją "Žmonių At
pildo diena" paskelbė Čečėnijos 
Žmonių kongresas iš 700 atstovų, 
susirinkęs Kurchaloi kaimelyje, 
25 mylias į pietryčius nuo Groz- 
ny. Šia diena norima pažymėti 
Stalino organizuotų deportacijų 
pradžios 51-ąsiaš metines. Čečė
nų kariai šią dieną ryžtingai ko
vojo prieš rusų kariuomenę. Rau
donasis Kryžius mano, kad 
65,000 civilių žmonių vis dar 
tebėra Grozny, kai tuo dauguma 
iš 400,000 buvusių gyventojų 
persikėlė j kaimus. Maskva jau 
paskyrė savo gubernatorių Čečė
nijai Nikolaij Semenov.

□ Netikėtą žingsnį vasario 17 
d. padarė JAV. Ji oficialiai pasiūlė 
Lenkijai ir dar devynioms buvu
sioms sovietinio bloko šalims 
pirkti kovinius naikintuvus F-16 
bei kitus naujus ginklus. I de
vynių šalių sąrašą įtrauktos ir 
Baltijos šalys.

□ Švedijos vyriausybė paskel
bė, kad ji didina numatytą pa
galbą Baltijos šalims, Rusijai ir 
Lenkijai. Per ateinančius tris 
metus numatyta $5.5 milijardo 
pagalbai. Nuo 1990 metų tokia 
pat sumą Švedija jau yra iš
mokėjusi šioms šalims.

□ Du naujus pravažiavimo 
punktus ("Mamonovo" ir "Kurš- 
kaja Kosa") vasario 24 d. Rusija 
atidarė ties siena su Lietuva. Per 
vieną dieną pro kiekvieną iš 
punktų galės pravažiuoti 130 au
tomobilių ir 200 žmonių. Mamo
novo muitinė aptarnauja virš 30 
įmonių, susijusių su užsieniu.

□ Estijos invetidjų agentūra 
oficialiai atidaryta Estijos sos
tinėje vasario 1 d. Pernai Estijoje 
bendrų su užsienio kapitalu įmo
nių atidaryta 1451. Daugiausia 
investuota iš Rusijos, Suomijos 
ir Švedijos. Laikraščio "Financial 
Times" duomenimis, tarp bu
vusių komunistinio bloko šalių 
Estija pagal užsienio investicijas, 
skaičiuojant vienam gyventojui, 
užima trečiąją vietą ($139). Ją 
aplenkia tik Vengrija ($558) ir 
Čekija ($242). Nuo jos labai at
silieka Latvija ($30), Rusija ($20), 
Ukraina ($4) ir Baltarusija ($1).

Gintaro-Ąžuolo skautų vadovų mokykloje, Rakė, 1994 m. 
rugpjūčio 3 d. iš k.: Saulius Dambauskas, NJ, Aras Mattis, CA, 
Paulius Rauckinas, IL, Romas Kudirka, CA, Jonas Valkiūnas, ,■ 
IL.

Atsiusta paminėti
Vaclovas Biržiška - AMERIKOS 

LIETUVIŲ SPAUDA 1874 -1910. 
Bibliografija. Redagavo Stasė 
Vaškelienė, išleido Lituanistikos 
instituto leidykla JAV, 1994 m., 
spaudė Morkūno spaustuvė Chi- 
cagoje.

Jau į knygos pavadinimą įves
ta anglų kalba. Į anglų kalbą 
išversti įvadiniai straipsniai, pe
riodinių leidinių skyriuje apta
rimai. Knygoje karu su periodi
niais leidiniais suregistruoti 1446 
leidinių vienetai. Prie knygų ap
tarimų taip pat pridėta kur ir 
kada leidinys recenzuotas, pami
nėtas spaudoje. Knyga turi pa
vardžių, antraščių ir chronolog
ines rodykles. Pavyzdžiui, chro
nologinė rodyklė, kur sužymėti 
aptariamų leidinių eilės nume
riai, aiškiai parodo, kiek leidinių 
išleista vienais metais. Pradžioje 
abiem kalbom įdėta knygos re
daktorės Stasės Vaškelienės įžan
ga, kur ji pasakoja apie leidinio 
sudarymą. Buvusio Kauno uni
versiteto bibliotekos direktoriaus, 
Kauno VD ir Vilniaus univer
sitetų profesoriaus Vaclovo Bir
žiškos straipsnis aptaria lietu
viškus leidinius Amerikoje, jų 
charakterikas. Knyga pasitarnaus 
tolimesnėms lituanistikos studi
joms. Kaina 10 dol. Lituanisti
kos instituto nariams - 8 dol. 
Užsakant paštu, pridedama 3 dol. 
pašto išlaidoms. Knyga gaunama: 
Lituanistikos institutas, 5620 S. 
Claremont Avė., Chicago, IL

60636.
Kęstutis Pečkus, fonas Jačkaus- 

kas - UŽSIENIO LIETUVIŲ ŠVIE
TIMO IR PEDAGOGINĖS MlN- 
TIES ISTORIJOS METMENYS.-Ų-j' 
leido Lituanistikos tyrimo ir stu
dijų centras Chicagoje 1994 m. 
Suredagavo: Gediminas Radvila, 
Henrieta Vepštaitė, Alida Viraitė, 
Arūnas Zailskas. Spaudė Morkū
no Spaustuvė Chicagoje. »

Abu autoriai mokslo daktarai, 
pedagogikos specialistai. Auto
rių pratarmėje nurodoma, kaip 
sudaryta ši knyga. Pradžios žodį 
parašė žinomas mokytojas Juo
zas Masilionis.

Įdėti du straipsniai: "Lietuviųtuvių Tautinis Ansamblis" Vokie- 
tremtinių švietimo Vokietijoje 
bruožai ugdymo problemos 
užsienio lietuvių pedagogikoje". 
Pateikiama aniejų straipsnių san
trauka augiu kalba, įdėta keletas 
nuotraukų iš Vokietijos gimna
zijų laikų, įvairių dokumentų 
nuotraukos. Visa ta medžiaga su 
straipsniais puikiai pavaizduoja 
lietuvišką švietimą Vokietijos 
pabėgėlių stovyklose ir proble
mas jau pastoviau emigracijoje
įsikūrus. Gaila, kad nenurodyta ’ rinių santykių su Vokietija ir ki- 
knygos kaina ir kur ją galima 
įsigyti.

Vaclovas Sidzikauskas - LIETU
VOS DIPLOMATIJOS PARAŠTĖ
JE. Išleido "Vagos" leidykla Vil
niuje 1994 m. įžangą "Lietuvos
diplomatijos virtuozas" parašė adresu: Aldona Kudirkienė, 5537 
Stasys Martišius. Pineglen Rd., La Crescenta, CA

Knygoje aprašoma jo diplomą- 91214. Tel. 818 248 - 5180.

Daugiau ar mažiau dėmesio programai gamtoje?
Jau nuo senų senovės žmogus tai ir medžiui jau iš pat vaikys- šingai, didinama. Aš puikiai prisi-

ir gamta yra neatskiriami. Kal
nai, medžiai, upės visada būna 
persipynę su žmogaus gyvenimu.

Dauguma žmonių, turėdami 
laisvą minutėlę, patraukia ilsėtis 
į gamtą. Juk ir visų valstybių 
skautai savo stovyklas rengia ne 
miestuose ar prie jų, o visada 
rengia toliau nuo triukšmo, nuo j 
žmonių spūsties, eina kuo toliau 
į miškus ar į kalnus. Ir skautų 
įstatuose yra parašyta, kad skau
tas - gamtos draugas. Todėl, ma
no manymu, visas gamtos pro
gramas reikia plėsti ir tobulinti. 
Visiškai reikia pasiekti, kad kiek
vienas skautas būtų gamtos drau
gas ne tik pagal įstatą, bet ir 
širdyje bei darbuose, gamtą pui
kiai pažindamas, mylėdamas, 
tvarkydamas, bei tausodamas. 
Norint pasiekti kuo geresnių re
zultatų reikia nuo pat mažens 
eiti į gamtą: kalbėti apie medžius,
gėles, dangų, gyvulius ir gamtos 
išsaugojimą. Mes visi puikiai ži
nome, kad, iškirtus visus me
džius, žmonės neturėtų kuo kvė
puoti, todėl ir skautams reikia 
labai gerai žinoti kokį medelį 
galima kirsti, o kokį reikia palik
ti augti. Kaip pavyzdį noriu 
pateikti vieną matytą vaizdelį iš 
Jubiliejinės stovyklos: skautas 
nupjovė jauną medelį, kad galėtų 
pasidaryti gairelei kotą, o tas 
medelis galėjo išaugti į didelį 
medį ir augti dar šimtą metų. 
Kodėl skautas nupjovė medelį? 
Tikriausiai jam trūko meilės gam-

Išleidžiama knyga apie 
Lietuvių Tautinio Ansamblio veiklą

rą, pradėjusį giedoti per Velykas 
bažnyčioje. Tai ir buvo ansam
blio pradžia. Vėliau į ansamblio 
veiklą įsijungė aktorius ir reži
sierius Gasparas Velička. An
samblis pastatė montažą "Atsi
sveikinimas", muzikiniu^ scenos 
veikalus "Nemunas žydi", "Žmo
nės prie vieškelio", koncertavo 
lietuviškose kolonijose, okupa
cinėms kariuomenėms, garsin
damas Lietuvos vardą. Per 4-is 
nepilnus metus ansamblis turė
jo 561 koncertą. Ansamblį tada 
administravo Kęstutis Miklas.

Šiemet sueina 50 metų kaip 
buvo suorganizuotas ansamblis. 
Kad jo veikla nebūtų užmiršta, 
išleidžiama knyga: "Žydėjusi 
veikla, Lietuvių Tautinio Ansam
blio prisiminimai po 50 metų". 
Knyga baigiama paruošti spau
dai. Ją redaguoja rašytojas And
rius R. Mironas. p.j.

1945m. gegužės pradžioje "Lie

ri joje pradėjo savo plačią kul
tūrinę veiklą. Jo iniciatorius buvo 
muzikas Stepas Sodeika. Besi- 
oaigiant karui, jis gyveno šiau
rinėje Bavarijoje, Lichienfeis 
mieste. Iš didokos lietuvių kolo
nijos Stepas Sodeika sudarė cho- 

tinė misija, kelionės, susitikimai. 
Pradeda nuo senų laikų, nuo Lie
tuvos nepriklausomybės pradžios 
ir ateina iki mūsų laikų, poka

tais kraštais. Pasakojama įdomiai 
ir ■ intriguojančiai. Pailiustruota 
nuotraukomis. Knygos kaina 15 
dol. Pašto išlaidom padengti 
pridedama 2 dol.

Knyga gaunama kreipiantis 

tės. Manau, kad jis tai padarė ne 
iš blogos valios, o tiesiog neži
nodamas. Per mažai, matyt, buvo 
aiškinta apie meilę gamtai, apie 
sveikų medžių svarbumą. Juk 
gairelės kotui pasidaryti užtektų 
kokio krūmo, ar nesveikos me
džio šakos. Jeigu, prieš kirsdamas 
sveiką medį, skautas būtų žino
jęs, kiek ilgai užtrunka tam mede
liui išaugti, jis tikrai būtų jo ne- 
kirtęs.

Aš puikiai prisimenu savo vai
kystę, kai vaikščiodavau grafo 
Pliaterio parke ir kiekvieną kartą 
su didžiausiu susidomėjimu žiū
rėdavau į šimtamečius medžius. 
Daug man pasakodavo mano 
promočiutė, močiutė, mano tė
vai apie to parko istoriją, ir man 
tas parkas buvo tarsi šventovė. 
Aš žinojau visus medžių pavadi
nimus ir kurioje parko dalyje, 
koks medis auga. Man buvo be 
galo širdyje graudu, kai pernai 
sužinojau, jog audra nulaužė 
gražiausią, didžiausią, vienintelę 
parke Veimutinę pušį, kuri puika
vosi parko centre. Man buvo 
skaudu, nes su ja aš augau nuo
pat kūdikystės. Todėl nuo pat mano manymu jų turėtų būti 
mažens vilkiukams reikia pradė
ti aiškinti, pasakoti apie gamtą: 
kuo daugiau rodyti jiems me
džius, krūmus, gėles, vabalus, 
dangų su nuostabiomis paslap
tingomis žvaigždėmis.

Dabar stovyklose taip pat vyks
ta daug įdomių užsiėmimų, bet 
jų neturi būti mažinama, o prie-

menu savo pirmą stovyklą Ker
navėje. Tada mes, keli skautai, 
dalyvavome užsiėmimuose su 
vilkiukais. Kunigas A. Saulaitis 
pasakojo vilkiukams apie Jiems 
rūpimus klausimus: apie vaba
lus, grybus, medžius, akmenis. 
Buvo nuostabu žiūrėti su kokiu 
susidomėjimu vilkiukai klausėsi 
kun. Saulaičio pasakojimų. Jiems 
viskas rūpėjo, apie viską norėjo 
sužinoti, ir kuo daugiau išgirsti, 
įdomu buvo ir mums jau vyres
niems. Prisimenu ir kitą labai 
įdomų užsiėmimą gamtoje, kai 
buvau Rambyno stovykloje. 
Skautai suskirstyti grupėmis išė
jo į mišką. Jie turėjo parnešti 
kuo daugiau įvairių rūšių augalų. 
Kitą dieną iš surinktų augalų 
buvo padarytas stendas ir po 
kiekvienu augalu buvo parašyti 
pavadinimai. Tai buvo didžiulė 
nauda: skautai galėjo susipažinti
su įvairiais augalais, kurių prieš 
tai nežinojo. Galbūt reikėtų or
ganizuoti konkursus, kas pažįsta 
daugiau augalų rūšių.

Tokios programos yra nuosta
bios ir be galo naudingos, bet

nors keletas vienos stovyklos 
metu. Jubiliejinėje stovykloje 
Rakė, mano sesuo davė paukš
tytės įžodį. Tai buvo jos pirmoji 
stovykla, kurios metu labai stip
rų įspūdį paliko kun. Saulaičio 
pasakojimai apie mėnulį ir 
žvaigždes. Sesuo net prašė tėčio, 
kad jai nupirktų knygą apie 
žvaigždynus. Reiškia, užsiėmimo 
įspūdis buvo labai didelis, tačiau 
trūko užsiėmimų apie gamtą. 
Žinoma, paukštytėms įvairūs dar
beliai yra reikalingi, bet taip pat 
yra be galo reikalingi ir užsiė
mimai apie augalus, medžius ir 
1.1. Vaikai visada ilgisi gamtos ir 
jiems patinka iškylos į gąmtą. 
jeigu nuo mažens išmoks mylėti 
gamtą, susipažins su ja, jie ir 
toliau ja domėsis ir perduos savo 
patyrimą mažesniesiems. Ma
nyčiau, didesnį dėmesį gamtos 
pamokoms turėtų skirti jaunes
niųjų skautų vadovai.

Susipažinimas su gamta skau
tui duoda dvejopą naudą. Pažin
damas ir mokydamasis apie gam
tą, jis tuo pačiu tobulina ir lietu
vių kalbos žinojimą. Ir lietuvių 
kalbos žinojimas, ir meilė gam
tai, tai visų skautų ryšys su mūsų 
protėviais, su mūsų Tėvyne - Lie
tuva. s. v. kan.

Saulius Dambauskas
Parlin, NJ

KARUSELĖJE
(atkelta iš 3 psl.)

už virvutės. "Pasitikėjimas yra didi ne tik vaiko, bet ir šuns auklėji
mo priemone", - filosofuodavome, susėdę po klevu ant suolelio. 
(Pirmininkas, mat, turėjo ketvertą vaikų, kuriuos vedžiodavo jo 
žmona.) O mūsų šunys, apkvaitę nuo laisvės, vaikydavosi po tuščią 
skverą.. Tvyrojo visapusiška idilija.

Bet jai buvo lemta nutrūkti.
Tą vakarą į tyliąją gatvelę aš atėjau labai susijaudinusi, susitaršiu

siais plaukais. Kai pirmininkas ėmė gyvai pasakoti, kaip jo buldogui 
buvo karpomos ausys, kad styrotų stačios, aš tylėjau it žemę 
pardavusi.

- Tau kažkas atsitiko"? - susigriebė jis. (Mes jau buvome "tu".)
- Nieko tokio. - Žemai nuleidau galvą ir sunkiai atsidusau.
- Nesivaržyk, - sušnibždėjo pirmininkas ir paakinamai spustelėjo 

man alkūnę.
Dar sunkiau atsidusau. Sulėtinau žingsnį ir apatiškai apsidairiau. 

Mūsų buldogai netoliese uostinėjo negyvą karkvabalį.
- Na?!
- Aš... aš... - Užsidengiau veidą delnais.
- Drąsiau! Bene aš žvėris? - Pirmininko balsas šnarėjo kaip tiulinė 

užuolaida. Toli gražu ne tasai šaižus falcetas, kuriuo jis cypavo savo 
kabinete prieš keletą mėnesių, kai dar neturėjau kalės.

- Na? - vėl sušnarėjo tiulis.
- Nežinau nė kaip pradėti, - išskleidžiau nosinę. - Bet... bet... tylėti 

taip pat negaliu!
Prigludau prie jo didelės kaip rabarbaro lapas ausies ir iššnibždėjau 

savo intymią paslaptį.
Pirmininkas išklausė, paskui staigiai atsitraukė nuo manęs. Jo 

storas sprandas ūmai išrasojo.
- Gal tau tik pasirodė? - atsikvošėjęs paklausė.
- Buvau pas specialistą. Visos žymės.
- Seniai?
- Antras mėnuo.
- Juk galima... ė... nutraukti.
- šit kaip!.. Ak, štai kaip!
- Raminkis, dar Žmonės išgirs, - jis baukščiai apsidairė.

Tegu visas pasaulis girdi! r
Po paibeliais!.. Kiek jų išsiris viso labo?
Mažiausiai šešetas! j,.
Parduosi. Blogiausiu atveju - išdalinsi.
Žinoma, tau - kas. Atsikratyti ir nusispiauti. - Ant jo kiškos

tekštelėjo mano ašara. - Išauginsiu visus šešis. Išauklėsiu. Tik kur 
man juos auginti?" Teturiu vieną ankštą kambarėlį, - ėmiau raudoti 
balsu. - Ten ir be to trise spaudžiamės... Bepigu tau, kai turi visą 
hektarą gyvenamojo ploto! Ak!

- Paimsiu kokius du, - pažadėjo jis.
(Bus daugiau)

Popiežius Jonas Paulius II vasario 1 d., po mišių, aukotų savo koplyčioje su lietuviais dvasininkais, privačioje audiencijoje 
kalbasi su Telšių vyskupu Antanu Vaičiumi, šalia - Lietuvių šv. Kazimiero kolegijos rektorius prel. Algimantas Bartkus, 
naujieji prelatai Antanas Rubšys ir Antanas Jonušas, apaštalinis protonotaras Stasys Žilys. Kairėje - prel. A. Rubšio brolis 
Matas iš Mažeikių ir sesuo prof. Apolonija Jadkevičienė iš Vilniaus. A Mari nuotrauka



Lietuvoje kartu su Lietuvos simfoniniu orkestru koncertavo 
dirigentas iš Chicagos A. V asai t is ir smuikininkė L. Valecky- 
tė. Viktoro Kapočiaus nuotrauka

St. Petersburg, FL

Šaulių veikloje
Metinis R. Kalantos Šaulių kuopos susirinkimas įvyko 1995 m. 

vasario 2 d. Lietuvių klube. Dalyvavo 45 šauliai ir svečiai. Su
sirinkimui pravesti pakviestas A. Paulionis, sekretoriauti P. Jančaus- 
kas. Vėliavą įnešus, tylos minute prisiminti 1994 m. bėgyje mirę 
kuopos nariai: A. Verbyla, G. Jasinskienė, A. Mateika, P. Kaspariū- 
nas ir M. Vizbarienė. Sekretorius P. Jančauskas perskaitė visuotinio 
narių susirinkimo protokolą, kuris priimamas be pataisų.

Kasininkas VI. Vasikauskas pranešė, kad per 1994 m., įskaitant 
$2,762.48 iš 1993-čių metų, turėta pajamų $5,420.04, išlaidų 
$1,489.63, bal. $3,930.41. Kontrolės Komisijos pirm. K. Urbšaitis 
Komisijos aktu patvirtino pajamų ir išlaidų dokumentus.

Iš kuopos vado A. Gudonio pranešimo paaiškėjo, kad kuopos 
valdyba turėjo 6 valdybos posėdžius, įvyko 2 susirinkimai, sureng
tos dvi gegužinės, kariuomenės šventės minėjimas, 3 šauliai dalyva
vo visuotiniame LŠSI dalinių suvažiavime, pravestos šaudymo pra
tybos.

Vadas perskaitė aukojusių sąrašą partizanų paminklui, kuris bus 
statomas prie Veiverių, "Skausmų kalnelyje", 15 km nuo Kauno, 
prašė visus kuopos šaulius prisidėti, nes dar trūksta apie $1,000. 
Paminklo atidengimas įvyks š.m. liepos 6 (Valstybės Šventės) d. 
5auliai/ės raginami nedelsiant registruotis.

Parengimų vadovė I. Kusinskienė pranešė, kad š.m. kovo 23 d. 
kuopa rengia "Šaunią vakaronę" Lietuvių klube. Programoje: Hamil
tono "Aukuro" grupės komedija "Dešimtis dolerių ir gyvybė", ištrau
ka iš "Sekminių Vainiko" - režisierė E. Dauguvietytė - Kudabienė. Be 
to šoks K. Gaižauskienės vadovaujama "Audros" šokėjų grupė, 
dainuos A. Jurgučio vedamas Moterų kvartetas. I kuopą priimti 
šauliai Vincas Gruzdys ir Antanas Mačionis, kandidatai - Alfonsas 
Marcei ir Juozas Iškauskas. Iš senosios valdybos pasiliko kuopos 
vadas A. Gudonis, sekretorius P. Jančauskas, kasininkas VI. Va
sikauskas, vėliavų seniūnas VI. Gedmintas, parengimų vadovė I. 
Kusinskienė. Išrinkti vado pavaduotoju J. Grabauskas ir antra 
parengimų vadove L. Rainienė. Kontrolės komisija liko ta pati: K. 
Urbšaitis, A. Gesius ir K. Vaičaitis. P. J.

Vasario 16-osios minėjimas 
JAV LB Washingtono apylinkėje

Vasario 16-osios minėjimas 
šiais metais Washingtono Lietu
vių Bendruomenės apylinkėje 
įvyko sekmadienį, vasario 19. 
Tradicinės katalikų pamaldos už 
Lietuvą buvo laikomos 11 v. r. 
Šv. Mato katedroje, miesto cent
re.

Kun. Brainerdas Lietuvai skir
tame pamoksle kalbėjo apie pa
raleles Lietuvos ir Jungtinių Ame
rikos Valstijų gyvenime ir per
spėjo, kad laikas suvokti, jog vi
enintelė viltis, kuria pasaulis 
nūdien gali pasikliauti yra Die
vas, o ne ekonominės programos.

Per pamaldas giedojo katedros 
choras, tarp kitų giesmių atlikęs 
"Marija, Marija" lietuviškai. Mi
šios baigtos visiems pamaldų 
dalyviams bendrai sugiedant Lie
tuvos himną.

Sporto žinios
Keliautojas ir alpinistas Vladas Vitkauskas įkopęs į 

aukščiausią Afrikos kalną - Kilimandžarą, sugrįžo į Lietuvą. Keliau
tojas sakė, kad nebuvo sunku, palyginus su praėjusia kelione į 
aukščiausią Antarktidos kalną. Alpinistui liko dar įkelti Lietuvos 
trispalvę į aukščiausią Pietų Amerikos viršūnę Akonkagvą (6960 m) 
ir aukščiausią Australijos Kosciuškos kalną (2228 m). Lietuva tada 
taps pirmąja pasaulio valstybe, kurios vėliava plėvesuos visų pa
saulio žemynų aukščiausiose viršūnėse.

Tarptautinė lengvosios atletikos mėgėjų federacija patvirti
no pakartotinai teigiamus steroidų (dopingo) rezultatus pajėgiau
siai Lietuvos 800 m bėgikei Daliai Matusevičienei ir jai gresia 
ketvertų metų diskvalifikacija. Sportininkė 1988 m. Seulo olimpia
doje savo pagrindinėje bėgimo rungtyje buvo pasiekusi pusfinalį.

Minėjimas buvo tęsiamas po 
pietų Marylando Universitete. 
Dalyvavo apie 150 žmonių. 
Minėjimą atidarė LB apylinkės 
valdybos buvusi pirmininkė Ne
ria Kasparienė, kuri šia proga 
pareigas perdavė naujam valdy
bos pirmininkui Arūnui Šlekiui 
ir pakvietė j j toliau vadovauti 
popietės programai.

Lietuvos Respublikos ambasa
dai atstovavo Jonas Paslauskas, 
ambasados patarėjas, lietuviškai 
ir angliškai pasveikinęs dalyvius 
Lietuvos Ambasadoriaus vardu. 
Jis padėkojo Amerikos lietuvi
ams už pastangas išlaikyti Lietu
vą NATO kandidačių sąraše.

Pagrindinė kalbėtoja Vaiva 
Vebraitė-Gustienė, APPLE direk
torė, kalbėjo apie tautiškumą, jo 
reikšmę tautai.

Worcester, MA

Nepriklausomybės šventė
Lietuvos Nepriklausomybės 

šventė atšvęsta vasario 12 d. Ją 
surengė Worcesterio lietuvių or
ganizacijų taryba, kurios pirmi
ninku yra Petras Molis.

10 vai. ryto Šv. Kazimiero 
parapijos bažnyčioje mišias auko
jo parapijos vikaras kun. Anta
nas Nockūnas, MIC, ir pasakė 
šventei pritaikytą pamokslą. 
Giedojo parapijos choras, vado
vaujamas vargonininkės Onos 
Valinskienės. Po mišių sugiedoti 
Amerikos ir Lietuvos himnai ir 
"Lietuva brangi". Organizacijos 
dalyvavo su vėliavomis.

Maironio Parko didžiojoje salė
je popiet 3 vai. vyko tolimesnis 
minėjimas. Sugiedoti himnai. 
Tarybos pirm. Petras Molis lietu
vių ir anglų kalbomis pareiškė, 
kad nors Lietuva yra atgavusi 
nepriklausomybę, bet ji turi 
budėti prieš visus Rusijos daro
mus spaudimus. Invokaciją su
kalbėjo Šv. Kazimiero parapijos

Kaune pagerbti 
Petras ir Antanina Šalčiai

Akademikas Petras Šalčius ir jo 
žmona - rašytoja Antanina Gus- 
taitytė - Šalčiuvienė buvo pagerb
ti Kaune, kuomet prie jų namo - 
V. Putvinskio g. Nr. 12 buvo 
atidengta memorialinė lenta. 
Petras Šalčius yra ekonomikos 
mokslų daktaras, Vytauto Didžio
jo universiteto profesorius nuo 
pat jo įsteigimo, sulietuvinto 
Vilniaus universiteto pirmasis 
prorektorius, daugelio mokslin
ių knygų autorius. Jis yra koop
eracijos teoretikas, jo pavardę 
galima rasti nevienoje enciklo
pedijoje, o jo mokslinių raštų - 
keliasdešimtyje leidinių. Nedaug

Šių metų viena iš naujovių 
buvo mezzosopranas Rasa Kro- 
kytė - Veselkienė iš Philadelphi- 
jos, atlikusi lietuvišką repertu
arą. Jos lyrinis mezzo sopranas 
gerai derinosi su romantiško 
pobūdžio dainomis. Solistei 
akomponavo pianistė Alice 
Mikolajevski.

Kita naujovė buvo visiems 
žinomas poetas Kazys Bradūnas. 
Jis skaitė progai parinktus eilė
raščius. Itin įdomūs jo pastaruo
ju metu Vilniuje parašyti eilė
raščiai. "Vilnius man, kaip tė
viškė, gimtinė", sakė Bradūnas, 
prisimindamas studentavimo lai
kus Vilniuje. "Ir kai dar grįžti ir 
randi Vilniuje visus bokštus, kaip 
orientyrus savo vietose, tai ir imi 
žmogus galvoti, išklajojęs visą 
pasaulį, ar tik ne čia tavo pasku
tinioji vieta", sakė poetas ir pa
skaitė tai vietai skirtas eiles: "Her- 
bas", "Muša laikrodis", "Kraujo kol buvo išvestas iš aikštės į persirengimo kambarį. Nuvežus į
rasa sausio 13", ir "Apmąstymas" 
Šv. Kazimiero bažnyčioje Vilniu
je.

Minėjimas baigtas solistei Ra
sai Krokytei - Vaselkienei atlikus 

atsiliepė, tarp kitų dalykų paminėdami retai skelbiamą faktą apie jo
pynės. apdegimą vaikystėje, kuomet buvo pavojingai apdegęs Šarūno vei-
antrąją dalį lietuviškų dainų

Nerija Kasparienė 
■aaaMaaaaaMHMMMMKni

Ona Mikulskienė Clevelande atšventė savo 90-ųįį gimtadienį. Ji ilgiausiai išbuvo Čiurlionio 
ansamblyje nuo įsikūrimo Vilniuje 1940 m. sausio 15 d. iki veiklos nutraukimo Clevelande 1991 m. spalio 
27 d. Ona Mikulskienė buvo choristė ir kanklių muzikos vadovė. Virš 25 metų vadovavo kanklių muzikos 
studijai. Nuotraukoje iš k.: R. Matienė, S. Stasienė, solenizantė Ona Mikulskienė, kun. G. Kijauskas, G. 
Plečkaitienė. V. Bacevičiaus nuotrauka

klebonas kun. V. Parulis, MIC. 
Susikaupimo minute pagerbti 
visi žuvusieji dėl Lietuvos lais
vės. Programai vadovavo orga
nizacijų tarybos vicepirm. Ro
mas Jakubauskas. Jis išvardino 
garbės svečius. Miesto burmistras 
SMariano tarė sveikini- 

r perskaitė proklamaci- 
mčią, kad Vasario 16- 

toji yra Lietuvos Nepriklausomy
bės diena VVorcesteryje. Prie 
miesto rotušės visą savaitę plevė
savo Lietuvos vėliava. Massachu- 
setts valstijos gubernatoriaus 
William Weld atsiųstą prokla
maciją perskaitė organizacijų ta
rybos sekr. Danutė Marcinke
vičiūtė. Proklamacija skelbė, kad 
Vasario 16-toji skelbiama Lietu
vos Nepriklausomybės diena 
Massachusetts valstijoje.

Pagrindinis kalbėtojas lietuvių 
ir anglų kalbomis buvo Algis 
Gureckas.

Meninė programos dalį atliko 

nuo jo atsilieka ir Antanina 
Gustaitytė - pedagogė ir pirmųjų 
geografijos vadovėlių autorė. 
Taip pat ji pagarsėjusi romanais 
"Voras" ir "Laiko laiptais".

Kalbant apie P. Šalčių reikia 
pridėti, kad jo raštų III ir IV 
tomus yra netrukus ruošiamasi 
išleisti Lietuvoje. Neseniai pa
sirodė parašyta jo knyga, skirta 
ateities Lietuvai - "Kooperatinė 
economika".

Memorialinės lentos atidary
mo iškilmėse, kurios įvyko 1994 
m. lapkričio 18 d., kalbėjo Kau
no miesto vicemeras Aloyzas 
Korzyna, Vytauto Didžiojo uni

Prašymai Lietuvių Fondui
Prašymai Lietuvių Fondui 1995 metams bendrai paramai bei 

įvairiems projektams turi būti atsiųsti ne vėliau, kaip iki š. m. kovo 
15 dienos. Prašymai studentų stipendijoms turi būti atsiųsti iki š. 
m. balandžio mėn. 15 d. Prašymų anketos Lietuvių Fondui turi būti 
atsiųstos paštu arba įteiktos LF raštinėje asmeniškai. Faksu (FAX) 
atsiųstos prašymų anketos nebus svarstomos.

Prašymų anketos stipendijoms bei bendrai paramai yra gaunamos
šiuo adresu: Lietuvių Fondas, 14911 127th Street, Lemont, IL. 
60439. Telefonas (708) 257-1616.

Šarūnas Marčiulionis vėl susižeidė
Vasario 3 d., žaisdamas savo klubo - Seattle "SuperSonics" koman

doje, susižeidė žymusis lietuvis profesionalas krepšininkas Šarūnas 
Marčiulionis. Nelaimė atsitiko rungtyniaujant Atlantos mieste prieš 
"Hawks" penketuką visai žaidimo pabaigoje, kuomet jo komanda 
vedė 25 taškų skirtumu (Šarūno komanda laimėjo 121-96). Atsitiko 
taip, kad nerūpestingą Šarūno kamuolio perdavimą pagriebė "Havvks" 
krepšininkas ir vienas veržėsi beveik per visą aikštę prie Seattle 
krepšio. Jo vytis skubėjo ir pats Šarūnas, kuris norėjo jam sutrukdyti 
metimą. Nors ir nesuspėjęs laiku atbėgti, Šarūnas vistiek šoko 
aukštyn ir krisdamas nukrito ant kulnies ir kurį laiką liko gulėti, iki

ligoninę, pirmieji tikrinimai rodė, kad sužeidimas nėra didelis.
Beje, šį įvykį matė visos Amerikos sporto mėgėjai televizijoje. Per 

šias rungtynes Šarūnas gavo ilgokai pažaisti - net 25 minutes ir per 
tą laiką iškovojo 15 taškų: įmetė 5metimus iš 10 bandytų ir 4 
baudas iš 7 mestų. Televizijos komentatoriai apie jį labai gražiai

Šv. Kazimiero parapijos choras, 
vadovaujamas vargonininkės 
Onos Valinskienės, padainavęs 
septynias patriotines dainas.

Aukas rinko inž. Algis Glodas, 
organizacijų tarybos iždininkas, 
ir Arvydas Klimas. Aukos paskir
tos pagal aukotojų pageidavimą: 
"Dovana Lietuvai", Tautos Fon
dui ir Amerikos Lietuvių Tary
bai. Didžiausią sumą $300 paau
kojo Lietuvių labdaros Maironio 
Parko draugija. Surinkta $2160. 
Nepaprastai šalta diena sumažino 
minėjimo dalyvių skaičių. Pro
gramos vedėjui visiems padėko
jus, minėjimą baigėme giesme 
"Marija, Marija..." Po minėjimo 
vaišinomės kavute ir užkandė
liais, paruoštais skaučių.

Šventę rengė Worcesterio Lie
tuvių organizacijų taryba. Di
džiausią renginio darbų dalį atli
ko tarybos valdyba: pirmininkas 
Petras Molis, vicepirmininkas Ro
mas Jakubauskas, sekretorė Da
nutė Marcinkevičiūtė, iždininkas 
Algis Glodas, narys Arvydas Kli
mas.

JM.

versiteto rektorius, čikagietis dr. 
Bronius Vaškelis, Chicagos apy
linkėse gimęs ir augęs, Petro Šal
čiaus anūkas, Vytauto Didžiojo 
un-to prof. Raimundas Sidrys.

Reikia pažymėti, kad Šalčių 
namą (jame jie gyveno nuo 1930 
iki mirties - 1958 m.) nusavino 
stalinistai ir iki šiandien jis nėra 
grąžintas įpėdiniams, kurie jame 
planavo įsteigti modernią akių 
kliniką (vienas iš Šalčių anūkų 
yra garsus Chicagos akių spe
cialistas), o šalia esančiame skly
pe pastatyti modernių butų na
mą VDU profesūrai. Dabartiniu 
metu šis namas yra labai apleis
tas ir jo gyventojai rašė, kad jau 
keleri metai netaisomas kiauras 
stogas.

E Šuiaiiis

- Baltijos reikalų konfe
rencija ("Conference on Baltic 
Affairs") kovo 24-26 dienomis 
įvyks Washingtone. Programoje 
numatyti trijų Baltijos šalių am
basadorių JAV pasisakymai, pa
skaitos aapie Rusijos politikos 
įtaką Baltijos šalims, jaunimo 
ateitį, investicijas į Baltijos šalis.
- Chicagoje Kovo 11-oji bus 

paminėta per dvi dienas. Kovo 
11 d. 7:30 vai. vak. Jaunimo 
Centro kavinėje minėjimą ren
gia Amerikos Lietuvių Meno 
draugija. Kovo 12 d. Jaunimo
Centro patalpose ir sode iškilmės 
pradedamos 11 vai. vėliavų pa
kėlimu. Po to pamaldos, iškilmės 
prie Laisvės kovų paminklo, aka
demija didžiojoje salėje. Šį mi
nėjimą rengia Amerikos Lietuvių 
Tautinė Sąjunga.

- Buvusių Sibiro tremti
nių choras "Šilas" pirmą kartą 
lankysis Amerikoje. Kovo 10 d. 
koncertuoja Lemont, IL, kovo 
12 d. Chicagos Jaunimo Centre, 
kovo 17 d. Cicero, IL, kovo 18 d. 
Clevelande, kovo 26 d. Detroite. 
Kartu su šiuo choru atvyksta ir 
tremtinė rašytoja Antanina Gar
mutė.
- Chicagos skautų ir skaučių 

mugė rengiama jau 37 kartą, 
įvyks kovo 5 d. Jaunimo Centro 
patalpose. Dalvvauja Lietuvos

i gen. konsulas v. Kleiza ir LSS 
j Tarybos pirm. K Jėčius.

- Chicagos lietuviai filate
listai yra susibūrę į draugiją "Lie
tuva". Prie jos priklauso 128 na
riai. Sausio 29 d. metiniame su
sirinkime Jaunimo Centro pa
talpose pranešimą padarė pirm. 
J. Variakojis. Valdyba perrinkta 
ir kitam terminui.

— Toronto, Ont., Vasario 16- 
osios minėjimas vyko vasario 19 
d. Anapilio salėje. Po dr. Br. 
Makausko paskaitos meninę pro
gramą atliko jaunimo ansamblis 
"Gintaras", vyrų choras "Aras" ir 
Lietuvių Kankinių parapijos vai
kų choras. Muziejuje vyko paro
da apie lietuvių išeivių veiklą 
Vokietijos stovyklose. Minėjimą 
rengė Toronto LB apylinkės val
dyba.

-- Linas Kojelis, US-Baltic 
Foundation prezidentas, vasario 
17 d. buvo pakviestas pasisakyti 
JAV Kongreso Europos Saugumo 
ir Bendradarbiavimo komisijos 
organizuotame apklausinėjime 
dėl Amerikos teikiamos finan
sinės paramos Centro ir Rytų 
kraštams. Nuo 1990 Amerika 
šiam reikalui yra skyrusi 9.4 bili
jono dolerių. Šiems metams - 
1.4 bilijono. Kojelio ir dar kitų 
trijų tais klausimais ekspertų ap
klausinėjimas vyko Rayburn 
House Office pastate.
- Inž. Juozas Dainius, Ka

nados Lietuvių Bendruomenės 
ilgametis veikėjas, jo amžiaus 80 
metų sukakties proga paminėtas 
"Lietuvos aide". Sausio 5 d. Algi
manto Nako straipsnis "Lietuvis 
- įžymus užjūrio hidrotechnikas" 
pailiustruotas sukaktuvininko 
nuotrauka ir atspaudais Kana
dos pašto ženklų, kuriuose mato
mi inž. J. Danio suprojektuoti 
švyturiai.
- Vyriausia skautininkė 

v.s. Birutė Banaitienė vasario 22 
d., Lord and Lady Baden Powell 
gimtadienyje, skatino visas skau
tes į susikaupimo dieną, ragin
dama rimtai pamąstyti apie 
skaučių organizacijos ideologiją, 
atnaujinti įžodžio pažadus, pa
simelsti už skautus ir taikos idėją 
pasaulyje, nes "skautė gera drau
gė ir sesuo kitai skautei*.



Jaunai moteriai 
reikalinga pagalba

29-erių metų Laimutei Akint- 
jevienei, sergančiai cukralige, II 
grupės invalidei, skubiai reikalin
ga atlikti akių operaciją Švedijo
je. Tam tikros aparatūros trūku
mas Lietuvoje trukdo atlikti šią 
operaciją vietoje. Jeigu operacija 
nebus atlikta, moters laukia ak
lumas. Operacija Švedijoje kai
nuotų $6,000. Laimutė Akint- 
jevienė prašo tautiečių pagalbos.

Vilniaus Banko sąskaitos nu
meris Citibank New York, CITI 
US 33, USD, 36016952; Vilniaus 
banko Kauno filialo sąskaitos Nr. 
07310014; Laimutės Akintjevie- 
nės sąskaitos Nr. 07030569.

Laimutės Akintjevienės adre
sas: Draugystės 8-42, 3031 Kau
nas, Lithuania, telf.: 767157.

MES SIŪLOME
PIGIAUSIAS KELIONES Į VILNIŲ 

IŠ BET KOKIOS VIETOVĖS
AMERIKOJE AR KANADOJE

Ferrante Travel Center
135 Broad Avė., Palisades Park, NJ 07650

(201) 592-8780

VILTIS LITHUANIAN RELIEF PARCEL SERVICE, Ine. 
/Tinoirv 368 West Broadway, Boston, MA 02127

JEL.: (617) 269.4455

TIESIOGINIAI SIUNTINIAI 
IŠ BOSTONO Į VILNIŲ

□ Siuntinių Agentūra VILTIS pristato siuntinius žmonėms asmeniškai į namus per vieną 
mėnesį.

O Minimalus mokestis už persiuntimą yra $25.
O Rudens sezono persiuntimui taikoma nuolaida - 1 svaro kaina nuo 69 iki 99 centų.
□ Visi siuntiniai apdraudžiami. Muitų nėra.
O VILTIS ir toliau tęsia pagalbos siuntinių organizavimo programą - VILTIES DOVANA. 

Aukotojas gali asmeniškai paremti vargstančią Lietuvos šeimą, Sibiro tremtinį, vienišą 
žmogų.

Vasario-kovo mėnesiais siuntinius priimsime:

(800) 654-2432

WATERBURY, CT 
HARTFORD, CT 
LOWELL, MA 
LAWRENCE, MA 
NASHUA, NH 
PUTNAM, CT 
PROVIDENCE, Rl 
NORV/OOD, MA 
CARE COD, MA 
BROCKTON, MA 
BROOKLYN, NY 
WORCESTER, MA 
PENNSYLVANIA 
KENNEBUNKPORT, ME 
BR1GHTON, MA

Velykinis konteineris iš Bostono bus išsiųstas kovo 16 d.

Informacijos apie paketų siuntimą į Lietuvą ir kitas paslaugas prašome teirautis telefonu:

(617) 269 - 4455
VILTIES adresas: 368 West Broadvvay, Boston, MA 02127 

Gintaras Karosas, Vytas Bazikas ir VILTIES ŠTABAS

- Drauge Stalinai, tie kačiukai, 
kur gimė raudoni, pabalo...

- Kaip čia išėjo, kad taip atsiti
ko? - susiraukęs klausia Stalinas.

- Nežinau. Pastebėjau vien tai,
kad kačiukai pabalo tada, kai stabdė jaunuolį ir sako: 
praregėjo.

Raudoni kačiukai
Viename Rusijos kolchoze katė 

atsivedė raudonus kačiukus. Kol
chozo pirmininkas, pastebėjęs 
tokį nepaprastą reiškinį, skubiai 
apie tai pranešė Stalinui. Tas be 
galo apsidžiaugė ir liepė kitos 
dienos "Pravdos" vedamąjį skirti 
šiam įvykiui pažymėti, pabrė
žiant, kad partijos idėjx jėga 
veikia net ir gyvulius.

- Bet praėjo dešimti dienų - 
kačiukai pabalo. Nusigandęs pir
mininkas skambina Stalinui.

kovo 4 d. 
kovo 4 d. 
kovo 5 d. 
kovo 5 d. 
kovo 5 d‘ 
kovo 6 d. 
kovo 6 d. 
kovo 7 d. 
kovo 8 d. 
kovo 9 d. 
kovo 11 d. 
kovo 11 d.
kovo 12, 13 d. visa dienų 
kovo 14 d. 10-12 vai. ryto 
kovo 15 d. 4 - 5.30 vai. p.p.

Didybės manija
Autobuse susivaidija keleiviai. 

Vienas vyras ima šaukti:
- Negi nežinai, kas esu! Esu 

mėsos parduotuvės vedėjas!
Šalia stovinti moteris draugei 

paaiškina:
- Pažįstu jį: tai ne vedėjas, o 

universiteto profesorius, susirgęs 
didybės manija...

Valdžia tikrina gyvūnus
Skuba vėžlys pamiške. Susitin

ka lapę. Ta klausia:
- Vėžly, kur taip skubi?
- Argi negirdėjai - valdžia tikri

na miško gyvūnus, kaip turtin
gai jie gyvena. O juk aš turiu 
namą, ir vėžlienė turi namą, ir 
vėžliukai po namiuką - bus 
mums blogai.

Lapė pagalvojo - ir ta ėmė bėg
ti. Susitinka vilką.

- Kur bėgi, lape?
- Žinai, miške tikrina, kaip 

gyvena žvėrys. O juk aš turiu 
kailinius ir lapinas turi kailinius, 
ir lapiukai - po kailinius.

- Vilkas pagalvojo - ir tas ėmė 
bėgti. Susitinka beždžionę.

- Kur bėgi, vilke?
- Ogi žinai, miške valdžia tikri

na, kaip mes gyvenam. O aš kas
dien valgau mėsą, ir vilkienė ją 
valgo, ir viulkiukai - reikia bėgti.

Beždžionė pagalvojo - sako:
- Aš nebėgsiu: mano užpakalis 

9.30 - 11 vai. ryto
1 - 3 vai. p.p 
12-1 vai. p.p.
2 - 3 vai. p.p.
4 - 5 vai. p.p.
1 - 2.30 vai. p.p.
4-6 vai. p.p.
5.30 - 6.30 vai. p.p.
3 - 4.30 vai. p.p.
3.30 - 5.30 vai. p.p
12 - 4 vai. p.p.
11-3 vai. p.p.

iii-

plikas, ir vyro plikas ir vaikų 
pliki.

Studento laimė
Tamsų vakarą du plėšikai su-

- Nusivilk striukę.
- Kad ji iš celofano...
- Vašia, patikrink.
- Tikrai iš celofano.
- Tada nusimauk kelnes.
- Kad jos popierinės...
- Vašia...
- Taip ir yra popierinės.
- Na, o bateliai?
- Be pado.
- Taip, Petia, iš tikrųjų be pado..
- Tu ką, studentas?
- Taip.
- Vašia, duok jam dvidešimt 

penkis rublius.

Visuotinė laisvė
Vienoje spaudos konferencijo

je susitiko tarybinis ir amerikie
tis žurnalistai. Tarybinis žurna
listas klausia amerikietį:

- Kokia jūsų šalyje yra laisvė?
- Visuotinė.
- Kaip tai suprasti?
Amerikietis aiškina:
- Jei aš, pavyzdžiui, nueičiau j 

Baltuosius Rūmus ir sakyčiau, 
kad mūsų prezidentas yra kvai
las, man niekas nieko nedarytų.

Tarybinis korespondentas at
sako:

- Pas mus irgi tas pats: jeigu aš

NAUJOS KNYGOS
Ką tik išėjo iš spaudos nauja 

knyga - "Tautos sukilimas 
1941", pirmoji dalis "Be šūvio". 
Autorius Pilypas Narutis, pats or
ganizavęs sukilimą, aprašo savo 
kartos pastangas aršioje lietuvių 
tautos kovoje su okupantais at
gauti laisvę. Apima laikotarpi 
nuo 1940 m. iki 1941 m. birželio 
23 d. Knyga turi 404 psl. Spalvo
tas viršelis A. Sutkuvienės. Gau
nama "Darbininko" adminis
tracijoje. Kaina 17 dol. Per- 

‘Siuntimas - 1.50 dol.
"Vidurnakčio sargyboje" 

II. Autorius Vytautas Vaitiekū
nas. Išleido "I Laisvę" Fondas 
1994. Tai Vytauto Vaitiekūno 
raštų antrasis tomas. Redagavo 
Antanas Sabalis. Suskirstyta į 5 
skyrius: Metinės politinės ap
žvalgos (1974, 1977, 1979, 1981 
ir 1982 m.); Krikščioniškoji so
cialinė etika; Lietuvos praeities 
vaizdai; Išeivijos rūpesčiai; Ne
tolimos praeities vaizdai. 374 psl. 
Kaina 10 dol. Persiuntimas 1.50.

Dėdės Šamo žemėje. Pažintis 
su Amerika G A V). Autorius Vin
cas Šalčiūnas. Lietuvoje išleista 
336 psl. knyga, yra apie 90 nuo
traukų. įdomios medžiagos bei 
faktų rinkinys apie JAV istoriją, 
gamtą, ekonomiką, kultūrą ir kt. 
Knyga skirta Lietuvos žmonėms, 
bet gali būti naudinga visiems, 
kurie neturėjo progos Ameriką 
artimiau pažinti. Kaina 13.50 dol. 

‘su persiuntimu.
Visos knygos gaunamos rašant: 

Darbininkas
341 Highland Blvd.
Brooklyn, NY 11207

y# 'S”"“ ei
Wm. Anastasi, B. S. 

77-01 JAMAICA A VENŲ E 
(Cor. 77th Street) 

VVoodhaven, N. Y. 11421
WE DELFVER 

Tel.: 296 - 4130

ATGIMUSIOS 
LIETUVOS DAINOS

Jūs galite namuose klausytis 
gražiausių Lietuvos estradinių 

dainų, jei įsigysite 
trijų kasečių komplektą 

(po 90 minučių kiekviena) 
tik už 17 dol.

(Persiuntimui pridėti 2 dol.) 
Dėl užsakymų skambinti-. 
Darbininko administracijai 

9 vai. r. - 4 vai. p. p. 
tel. 718827-1351 

arba rašyti:
Darbininkas (administr.) 

341 Highland Blvd. 
Brooklyn, NY 11207 

nueičiau į Kremlių ir sakyčiau, 
kad Amerikos prezidentas kvai
las, man irgi niekas nieko nedary
tų.

Apie priežastis
- Sakykite, mielasis - kreipiasi 

kalėjimo kapelionas į naujoką, - 
ar ne degtinėlė jus čia atvedė?

- Ne, vanduo!

- Dirbau pieninės vedėju.

Mėsos parduotuvėje
- Kodėl parduotuvėje pakabi

note veidrodį?
- Kad moterys į jį žiūrėtų, kai 

aš joms sveriu mėsą.

Tarp profesionalų
Kalėjimo viršininkas, išleisda

mas kalinį į laisvę:
- Tikiuosi, kad daugiau mudu 

nebesimatysime.
- Ar jau rengiatės į pensiją?

Kam tie vyrai?
- Panele, kodėl jūs taip ilgai 

neištekate?
- Namuose laikau tris gyvus

LIETUVIŠKI RAGUOLIAI
- kepame virš 30 metų;
- siunčiame į visas JAV valstijas;
- 3 dydžiai: 5, 10 ir 15 sv.;
-- patariame užsisakti nors porą savaičių iš anksto, 

. ypatingai prieš šventes.Skambinkite:
Juozui Liūdžiu! (203) 223-2380 

New Britain, CT

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

Garantuotas, greitas ir saugus 
siuntinių pristatymas 

nuo DURŲ iki DURŲ
Siuntiniai pasieks gavėją per 6 savaites, 

o oro paštu - per 14*a darbo dienų
i LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, BALTARUSŲĄ, RUSIJĄ.

MARCH PICK-UP SCHEDULE
NEWARK, NJ 10-11 AM
BROOKLYN, NY 12-1 PM
NEW BRITAIN, CT ll-12noon 
NEW HAVEN, CT 2-3 PM 
VVATERBURY, CT 4-5 PM 
PHILADELPHIA, PA 10-12noon 
KEARNY, NJ -------
PATERSON, NJ 
PUTNAM, CT 
NEVVARK, NJ 
BROOKLYN, NY 
NEW BRITAIN, CT 
NEW HAVEN, CT 
VVATERBURY, CT 
PHILADELPHIA, PA 10-12noon 
BALTTMORE, MD 
KEARNY, NJ 
PATERSON, NJ 
NEWARK, NJ

03/2 THURS 
03/4 SAT 
03/7 TUES

03/9 THURS 
03/10 FRID

03/14 TUES
03/16 THURS
03/18 SAT
03/21 TUES 

03/23 THURS

03/24 FRID

03/30 THURS

MODERN, TOTAI HIP AND KNEE jOINT RHHACEMENTS 
: ARE NOW BEING PERFORMED IN THE BALT1C STATES IN
CENTERS THAT ARE OFFERING SERVIŲES OF SURGEONS ' 
THAT HAVE BEEN TRAINED IN THE US.

RIGA-AMERICAN, LTD. OF VVATERBURY, CONNECT1CUT, 
IS IN A POSmON TO GUARANTEĘ THE DEUVERY OF . 
TOTAI HIP AND KNEE SU R GĖRY IN LATVI A, ESTONIA AND 
LITHUANIA.
PAYMENT FOR THE SURGERY CAN BE MADE EITHER IN ‘ 
THE U.S. OR IN THE INDIV1DUAL REPUBUC.

ADDmONAL INFORMATION IS AVAilABLE (IN ENGUSH) < 
BY CALL1NG 203 - 757 - 5052 OR BY MAIL TO 1201 WEST 
MAIN STREET, VVATERBURY, CT 06708 USA.

LIETUVIŲ KATALIKŲ SUSIVIENIJIMAS
Už prieinamus mokesčius pasiūlo 

apdraudos planus.
Susivienijimas savo nariams moka 
dividendus ir teikia pirmenybes 

prašant mortgičių.
Norj Įsirašyti kreipkitės Į Susivienijimo Centrą, 71- 
73 So. Washington Street, Wilkes - Barre, PA 
18701.
Didžiojo New Yorko lietuviai kreipkitės / Su
sivienijimo direktorių Joną A. Vainių, 3 dore Dr., 
East Norihport, N.Y. 11731. Namų tel. 516 261- 
3797, ofiso tel. 718 847-2686.

padarus, kurie man atstoja vyrą: 
šuo kiaurą dieną amsi ir purvino
mis letenomis terlioja grindis, 
papūga be. perstojo keikiasi, o 
katinas naktimis galai žino kur 
valkiojasi.

Savo nuomonė
Kandidatas į partiją stovi prieš 

biurą, kuris turi nuspręsti, ar jis 
tinkamas būti partijos nariu. į 
visus klausimus atsakinėja laik
raštinėmis frazėmis. Vienam "eg
zaminatoriui" tai nelabai patin
ka.

- Kalbate taip, lyg garsiai skai
tytumėte mūsų partijos laikraštį 
- sako jis. - Nejaugi neturite savo 
nuomonės?

- Savo nuomonę tai turiu, - 
atsako kandidatas, - bet nelabai 
su ja sutinku.

Socializmas ir kapitalizmas
- Kuo skiriasi socializmas nuo 

kapitalizmo?
- Kapitalizmas daro socialines 

klaidas, o socializmas - kapitali
nes.

ll-12noon
1- 2 PM
11- 12noon
10- 11 AM
12- 1 PM
11- 12noon
2- 3 PM 
4-5 PM

4-5 PM 
ll-12noon 
1-2 PM 
10-11 AM



Boston, MA

Bostono skautų veikloje
Bostono Baltijos ir Žalgirio tun

tai bendroje sueigoje sausio 21 
d. minėjo Vasario 16-osios šven
tę. Tuntininkai per savo įsaky
mus viešai pagerbė kai kurias 
skautes ir skautus, kurie savo 
darbštumu ir pasišventimu skau
tiškai veiklai pelnė dėmesio. Prit. 
sk skil. Dailė Aukštikalnytė buvo 
apdovanota Pažangumo Žyme
niu, vyrs. sk. skil. Alysa Šnipaitė

ir vyrs. sk. Nida Veitaitė buvo 
apdovanotos Vėliavos Žymeniu 
ir ps. fil. Naida Šnipaitė pasipuošė 
su Tėvynės Dukros Žymeniu. 
Prit. skautas Kazys Adomkaitis ir 
prit. sk. paskil. Aras Knašas dėvi 
Pažangumo Žymenius, o Vyčiai 
Tomas Matušaitis ir Vydas Mari- 
jošius buvo apdovanoti Vėliavos 
žymeniu už jų nuoširdžią talką 
Žalgirio Tunto skautams.

Skautininkė Stefa Subatienė 
vadovavo skautininkų įžodžiui 
savo sūnui s. v. Gintarui Suba
čiui ir s. v. Andriui Dilbai, kurie 
sueigos metu buvo pakelti į 
paskautininko laipsnį.

Žalgirio ir Baltijos Tuntų skau
tai ir skautės uoliai ruošiasi tradi
cinei Kaziuko Mugei, kuri įvyks 
kovo 5 d. Lietuvių Piliečių Klubo 
trečio aukšto salėje.

Tuntų jaunimas rengia spek
taklį "Ali Baba ir Plėšikai" - dviejų 
veiksmų vaidinimą, paruoštą se
sės Stefos Subatienės ir režisuotą 
sesės Linos Subatienės. GA.

ž LITHUANIAN ČIUŽENS’ SOCIETY 
OF WESTERN PENNSYLVANIA

1721-25 Jane Street 
Pittsburgh, Pennsylvania 15203

January 21, 1995

Tev. Pranciškus Giedgaudas, OFM
DARBININKAS
341 Highland Boulevard
Brooklyn, N. Y. 11207

Dear Father Giedgaudas:

DARBININKUI PAREMTI AUKOJO
Darbininko skaitytojai atsiun

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

Po 45 dol.: Albinas Zvinys, 
Medford, NY; Vyt. Česnavicius, 
Richmond Hill, NY.

Po 40 dol.: Stephanie Vai
kutis, Stamford, CT; D. Gudelis - 
Nida Corp., Melboume, FL; Bro
nė Chlamauskienė, Kennebunk, 
ME; Alb. Stukas, Jackson, NJ.; 
Frances Jurkuvenas, Old Bridge, 
NJ.

Po 30 dol.: Ona Baltutis, Sun- 
ny Hills, FL; Birutė Norton, Lees- 
ville, LA; Stella-ECČlirsa, Bright- 
on, MA; Modesta Blažaitienė, 
Lewisburg, PA.

VACLOVAS BIRUTIS
Išvargintas ilgos, sunkios ligos, š.m. vasario 19 d. 
užgeso mūsų brangus ir labai mylimas vyras ir 
tėvelis. Palaidotas Putnamo vienuolyno kapi
naitėse/''

* v, Nuliūdime liko: . 5 z.
žmona Stefanija 
duktė Lilia

Inž. VACLOVUI BIRUCIUI
mirus, jo dukteriai kiliai, žmonai Stefanijai ir vi
siems artimiesiems reiškiu gilią užuojautą ir kartu 
liūdžiu.

A. t A.
KAZIUI MATUZUI

mirus, Vytautą Belecką, Genovaitę Plukienę, 
Bronę Motuzienę ir jų šeimas skausmo valando-
je užjaučiame

Sunny Hills draugai ir pažįstami:
0. Adomaitienė B. Macijauskienė
V. L. Adomavičiai V. S. Maciai

'^V^Ambrulaitis P. D. Mackus
A. D. Arlauskai J. S. Mačiulaičiai
J. A. Bagužiai V. O. Mamaičiai
M. Balčiūnienė D. Mamaitytė
O. Baltutienė V. M. Mikučiai
J. Baužys J. G. Mileriai
F. B. Bočiūnai E. Milukienė
A. G. Čekauskai Kun. L. Musteikis
B. J. Čepukai 
V. Dėdinienė

A. B. Nakai
A. J. Nakai

V. D. Dėdinai M. Naruševičienė
V. M. Derenčiai E. M. Okai
M. Ditkienė J. A. Pečkaičiai
S. Estkienė J. O. Peleckiai

- V. G. Gečai A. Pileckas
Kun. L Gedvilą M. M. Poulik, MD
A. G. Gražiai D. S. Pranskevičiai
P. Grigalauskas 
D. D. Hadley

J. Ratnikas
J. L. Savaičiai

A. J. Janoniai 
P. Janulis

A. D. Savickai
R. G. Shatai

J. Jurczenko
S. Kačinskienė

A. R. Strazdžiai 
f. D. Sudžiai

M. Kardauskaitė A. D. Vėlavičiai
A. L. Kvečai J. A. Vyšniauskai
V. B. Labučiai H. V. Zitikai
E. Lukienė J. V. Zubavičiai
f. f. Macijauskai A. E. Zaikauskai

K. A. Žukauskai

Po 25 dol.: Marija Virbick- 
ienė, St. Pete Beach, FL; K. ir E. 
Vainius, Maspeth, NY.

Po 20 dol.: Frandscan Fathers, 
St. Catherines, ON, Canada; P. 
Gaubys, Sunland, CA; P. Stankus, 
Hartford, CT; Apolonija Vitkus, 
Hartford, CT; Ona Strimaitis, 
Putnam, CT; M. Marcinauskis, 
Shelton, CT; A. ir J. Rygelis, 
Thompson, CT; Diana Velička, 
Watertown, CT; P. ir D. Baku- 
nas, Edgevvater, FL; Adele Kas- 
pariūnas, Largo, FL; A. Kaselis, 
St. Petersburg, FL; Ed. Juzumas, 
Grayson, G A; J. Bacanskas, Po- 
tomac, MD; Alb. Barulis, Brock- 
ton, MA; St. Griežė, Dudley, MA; 
J. Vaitkunas, Lenox, MA; K. Jur
kevičius, Milford, MA; Antanina

Kęstutis J. Jonynas 

Šidlauskas, So. Boston, MA; J. 
Molis, Worcester, MA; J. Urbo
nas, Clawson, MI; Clementine 
Laitusis, Union, NJ; P. Rasimas, 
Lindenhurst, NY; Janina Anders, 
Bronxville, NY; Therese Jacąues, 
Gouverneur, NY; Mary Barkus, 
Hovvard Beach, NY; Albina Ralys, 
Richmond Hill, NY; Onutė Dze- 
taveckas, Woodhaven, NY; Te
resė Jakelaitis, Woodhaven, NY; 
Bronė Jacikevicius, Willoughby, 
OH; Br. Burchikas, Upper Darby, 
PA; J. Blaževičius, Arlington, TX.

Po 15 dol.: V. Rukšėnas, Dow- 
ney, CA; G. Žemaitaitis, Nor- 
walk, CT; J. Daniliauskas, Stam
ford, CT; Milda Grabnickas, Al- 
tamonte Springs, Fl; A. T. Šimkus, 
Na Oxford, MA; C. Navickas, 
Piscataway, NJ; J. ir H. Melesius, 
Miller Place, NY; Vida Kristo- 
laitis-Gendvil, New York City, 
NY.

Po 10 dol.: I. A. Tamosiunas, 
Fairfield, CA; Danutė Domkus, 
Los Angeles, C A; J. Šaulys, Bran- 
ford, CT; Teresė Shimaitis, Ham- 
den CT; Anastazija Semaška, New 
Britain, CT; St. Slogeris, Water- 
bury, CT; A. ir R. Žukauskas, 
Tequesta, FL; A. Marcinonis, 
Ocala, FL; A. Karnius, St. Peters
burg, FL; Julianna Chapukas, 
Sųnny Hills, FL; J. Trids, Chica-
go, IL; A. B. Gleveckas, MD, Ev- 
ergreen Pk, IL; T. Domeika, Du- 
rand, IL; Ed. Bacanskas, Olney, 
MD; Aldona Aistis, Temple Hills, 
MD; J. Gimbutas, Arlington, MA; 
Josephine Lapšienė, Dedham, 
MA; Ed. Martišius, W. Falmouth, 
MA; kun. Alb. Janiūnas, Law- 
rence, MA; K. Bacanskas, Dor- 
chester, MA; M. Petrauskienė, 
Mashpee, MA; Ona Pajedienė, 
Worcester, MA; A. Dumbra, Sagi- 
navv, MI; A. Kazlas, Middleville, 
MI; kun. V. Krisciunevicius, 
Southfield, MI; K. Bagdonas, 
Brick, NJ; Giedrė M. Zaunius, 
Cranford, NJ; E. Ringaudas Vige
lis, Lindenvvold, NJ; H. Calitis, 
N. Brunswick, NJ; Ona Savokai- 
tis, No. Brunswick, NJ; Ona Stan
kaitis, Paterson, NJ; Aldona Pit- 
kunigis, Scotch Plains, 10j; Neda 
Gimys, S. Plainfield, NJ; J. V. 
Karpus, Toms River, NJ; Anna 
Baksys, Calverton, NY; Adele 
Rysavy, Jackson Hghts, NY; VI. 
Palubinskas, Cleveland, OH.

A. t A.
EDVARDUI KARMAZINUI
Floridoje mirus, jo našlę Birutę, brolį Stasį, seserį 
Mildą, jų šeimas ir artimuosius nuoširdžiai už
jaučiame ir kartu liūdime.

Dalia ir Lionginas Vaitkevičiai 
Violeta ir Donatas Ūzai

A.t A.
EDVARDUI KARMAZINUI
mirus, reiškiame gilią užuojautą jo žmonai Biru
tei, broliui Stasiui ir jo šeimai, seseriai Mildai 
Grabnickienei Floridoje ir jos šeimai Ir kitiems 
artimiesiems.

Laima Tilvikaitė - La Rosa
su vaikais

Petras ir Aldona Saikaus
Algis ir Roma Vedeckai

Enclosed is a chėck for $2,030.00. Thirty dollars ($30.00) of this 
is for our annual subscription to DARBININKAS. Please have it sent here 
to the Lithuanian Citizens1 Society. The remainder two thousand dollars 
($2,000.00) is a donation to DARBININKAS to enable you to continue to 
publish this vonderful newspaper to supply valuable Information, news 
and Services to the Lithuanian community.

The Lithuanian Citizens' Society of Vestern Pennsylvania is a 
non-profit organization whose members are of Lithuanian descent living 
in the Pittsburgh area who are proud of their Lithuanian heritage and 
are very much interested in Lithuania and Lithuanians everywhere. We 
are cognizant of your important work and wish you continued success.

Continued success to you in all your endeavors.

Sincerely,

DARBININKO administracija ir. leidėjai nuoširdžiai dėkoja Lithuanian Citi
zens' Society of VVestern Pennsylvania Prezidiumui ir nariams už mūsų darbų 
įvertinimą ir tokį reikšmingą finansinį įnašą DARBININKO išlaikymui. Mes ir 
toliau stengsimės pasilikti laisvojo lietuviško žodžio kelrodžiu ir visą dėmesį 
skirti lietuvių tautos dvasinės ir tautinės gyvybės reikalams.

DARBININKO administracija ir leidėjai - ' 
’l I

Po 8 dol.: Bertha Kukler, West 
Haven, CT.

Po 5 dol.: V. Tuskenis, Palm 
Springs, CA; A. Jalinskas, West 
Hartford, CT; Rita Bagdonas, 
Ormond Beach, FL; J. Misiūnas, 
Stuart, FL; Juzė Matioska, Cen- 
terville, MA; Elaine Scenna; Lex- 
ington, MA; A. Augonis, So. Bos
ton, MA; K. Lietuvninkas, Wor- 
cester, MA; Marija Žilinskas, 
Detroit, MI; Victoria Alekna, 
Ocean Gate, NJ; Vivian Karutis, 
Amsterdam, NY; Ona Danisevici- 
us, Woodhaven, NY; Frances D. 
Migliore, Glendale, NY; A. Beard, 
Kingston, NY; K. Bileris, Rich
mond Hill, NY; R. Liutkus, Webs- 
ter, NY; P. Vasiliauskas, Wood- 
haven, NY; Emilia Sparkevicius, 
Philadelphia, PA; Gražina Būga, 
Scranton, PA; Elena Lapinas, 
Johnson City, TN.

Po 4 dol.: Victor Dapsis, Glen
dale, CA; Aldona Dauciunas, 
Ballston Spa, NY; Nellie Anglis, 

Huntington Sta., NY.
Po 3 dol.: M. Bukauskas, Hyde 

Park, MA.

Kiekviena auka yra didelė pa
galba Darbininkui. Laikraščio atei
tis priklauso nuo aukotojų dos
numo. Vien iš prenumeratos ne
būtų galima išsilaikyti.

Už kiekvieną auką 
nuoširdžiai dėkojame.

Darbininko Administracija

Artūras Paulauskas 
New Yorke

Artūras Paulauskas, Lietuvos 
Respublikos generalinio proku
roro pavaduotojas, New Yorke 
turėjo eilę susitikimų su Ameri
kos prokuratūrų įstaigom ryšium 
su vedama kova prieš organi
zuotą nusikalstamumą Lietuvo
je. Susitikta su Brooklyn District 
Attorney Charles J. Hynes ir 
Manhattano District attorney Ro- 
bert Morgenthou. FBI New Yor- 
ko skyrius supažindino su vėliau
siais metodais ir technika kovoje 
su organizuotu nusikalstamumu. 
Lietuvos Generalinio prokuroro 
pavaduotojui teko stebėti Colin 
Ferguson ir teroristų teismų eigą. 
Taip pat susitikta su JAV federa- 
liniais prokurorais Brooklyno 
apskrityje. Užeita į naujas Lietu
vos konsulato ir Misijos prie 
Jungtinių Tautų patalpas Man- 
hattane. A. Paulauskas dalyvavo 
Vasario 16-osios minėjime Jung
tinėse Tautose. Svečias taip pat 
kalbėjo grupei studentų, kurie 
pradeda studijuoti kriminalinę 
teisę. New Yorke svečią globojo 
Rasa Razgaitienė.

Padovanokite "Darbinin
ko" prenumeratą savo pažįsta
miems bei draugams! Lietuviš
kas žodis - geriausia dovana! 
Prenumerata vieniems metams - 
tik $30.

— Dr. Valdas Adamkus, 
Amerikos Vidurio Vakarų sričių 
Gamtos apsaugos įstaigos admi
nistratorius, pasakys pagrindinę 
kalbą, minint Lietuvos Neprik
lausomybės atstatymo - Kovo 11- 
osios - sukaktį. Minėjimas įvyks 
kovo 12 d., sekmadienį, Chica- 
gos Jaunimo Centre. Akademi
nė ir meninė programa bus di
džiojoje salėje tuoj po pamaldų 
jėzuitų koplyčioje ir iškilmių prie 
Laisvės kovų paminklo. Minė
jimą rengia Amerikos Lietuvių 
tautinės sąjungos valdyba.
- Kovo 11-osios, Lietuvos 

Nepriklausomybės atstatymo, 5- 
erių metų sukaktis bus minima 
kovo 12 d., sekmadienį, Miami 
Beach, FL, Lietuvių klube. Nuo 1 
vai. popiet bus rodoma Sibiro 
lietuvių tremtinių choro Lietu
voje susukta įdomi vaizdajuostė.
- Harris Lapas, Lietuvos ge

neralinis konsulas Kanadoje, va
sario 16 d. Ontario klubo patal
pose Toronte surengė diplomati
nį priėmimą. Dalyvavo 19 kon
sulų ir eilė Kanados valdžios at
stovų bei lietuviai svečiai. Priėmi
mo išlaidas padengė kooperaty
vas "Parama", Prisikėlimo parapi
ja, "Talkos" kredito kooperaty
vas ir kviesti lietuviai.
- Stasio Goštauto, Bostono 

ir Texas universitetų bei VVelles- 
ley kolegijos profesoriaus veika
lo (560 psl.) "Čiurlionis: Painter 
and Composer" (Collected Es- 
says and Notės, 1906 - 1989) 
sutiktuves vasario 13 d. Vilniuje 
surengė Lietuvos menininkų rū
mai ir "Vagos" leidykla.
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Gavėnios pradžia - Pelenų 
diena - šiemet buvo kovo 1 d., 
trečiadienį. Tą dieną prasidėjo 
gavėnios - atgailos laikotarpis, 
kuris baigiasi Kristaus Prisikėli
mo švente - Velykomis balandžio 
16 d. Gavėnios metu katalikai, 
sulaukę 14 metų, privalo susi
laikyti nuo mėsos valgymo Pe
lenų dieną ir kiekvieną gavėnios 
penktadienį. Tikintieji nuo 18 
metų iki 59 metų dar privalo 
Pelenų dieną ir Didįjį Penktadie
nį pasninkauti, t. y. valgyti tik
tai tris kartus per dieną: pilnai 
privalgyti tik vieną kartą, o kitus 
du kartus lengvai užvalgyti. Ga
vėnios metu tikintieji yra ragi
nami daryti ir savanorišką at
gailą, pvz., kasdien išklausyti 
mišias arba būnant namuose 
daugiau paskirti laiko maldai, 
susilaikyti nuo blogų įpročių, 
(pvz. rūkymo, alkoholio ir kt.), 
vykdyti gerus darbus ir kt.

Kun. Ričardas Mikutaviči
us, Kauno Įgulos bažnyčios kle
bonas, žinomas pamokslininkas, 
praves gavėnios rekolekcijas Ap
reiškimo par. bažnyčioje Brook- 
lyne, kovo 9, 10, 11 ir 12 d. 
Pamokslai su trumpom pamal
dom vyks vakarais, pradžia 7 vai. 
vak. Kun. R. Mikutavičius yra 
apsistojęs Apreiškimo par. kle
bonijoje. Iš New Yorko rekole
kcijų vesti vyks į Los Angeles ir 
kitas lietuvių parapijas Ameriko
je-

Už a.a. Kazj Škirpą, jo gimi
mo 100-ųjų metinių proga 
sūnaus žmona užprašė mišias, 
kurios vasario 19 d. buvo auko
jamos lietuvių pranciškonų ko
plyčioje Brooklyne. Velionis vok
iečių okupacijos laikotarpyje kurį 
laiką ėjo Lietuvos ministerio 
pirmininko pareigas.

A. A. Edvardo Karmazino 
atminimui surinktos aukos 
Lietuvos našlaičiams (per Lietu
vių Katalikų Religinę Šalpą):

100 dol.: Stasys ir Vanda Kar
mazinai; 50 dol.: S. ir P. Rasimai; 
40 dol.: Vyt. ir Ed. Vaičiuliai; 30 
dol.: R. ir A. Pliurai; po 20 dol.: 
Milda Grabnickienė su šeima, 
Albinas Sakalas, Donatas Ozas, 
L. ir D. Vaitkevičiai, R. ir A. 
Česnavičiai; 15 dol.: Jadvyga Le- 
leivienė; po 10 dol.: B. ir L. Šid
lauskai, J. Belrokas. Iš viso surink
ta 355.00.

ATLANTA Import Export, 
Ine., siuntinių į Lietuvą persiun
timo bendrovės atstovai, į New 
Yorką atvyks šeštadienį, kovo 4 
d., ir šeštadienį, kovo 18 d. To
mis dienomis siuntinius priims 
Kultūros Židinio kieme, buv. 
spaustuvės patalpose, nuo 12 iki 
1 vai. popiet. Jokių muitų nėra. 
Dėl informacijų skambinkite tel. 
(914) 258-5133. (Dėl siutinių 
surinkimo kitose vietovėse žiū
rėkite skelbimą 6 psl.)

"Vilties" siuntinių agentūros 
atstovai Brooklyne, NY, siunti
nius i Velykini konteineri vėl 
priims kovo 11d. nuo 12 iki 4 
vai. popiet Kultūros Židinio kie
me, buv. spaustuvės patalpose. 
Dėl siuntinių paėmimo iš kitų 
vietovių žiūr. skelbimą 6 psl.

Iš Metropolitan operos rū
mų kovo 4 d., šį šeštadienį, 1:30 
vai. popiet New Yorko laiku per 
radiją bus transliuojama Richard 
Strauss opera "Der Rosenkava- 
lier". Pagrindiniai solistai: Mech- 
thild Gessendorf, Anne Sofie von 
Otter. Diriguoja James Levine. 
Kovo 11 d., ateinantį šeštadienį, 
bus transliuojama Giuseppe Ver
di opera "Simon Boccanegra" su 
Placido Domingo.

Lietuvos
Nepriklausomybės 
šventė
New Yorke

Šių metų minėjimas, įvykęs 
vasario 19 d., buvo kūrybingas ir 
įdomus. Atsilankė Lietuvos Am
basadorius Jungtinėse Tautose dr. 
Oskaras Jusys, Lietuvos Genera
linio prokuroro pavaduotojas 
Artūras Paulauskas, Lietuvos gen. 
konsulas dr. Petras Anusas su 
savo štabu.

Šventę rengė jungtinis komite
tas, kurį sudarė Amerikos Lietu
vių Tarybos New Yorko skyrius, 
Liet. Bendruomenė, Nevv Yorko 
apygardos valdyba, Tautos Fon
das, rotacine tvarka besikeičiant 
pirmininkams, šiemet pirminin
kauti teko Vaciui Steponiui, 
ALTo Nevv Yorko skyriaus pirmi
ninkui.

Pradėta pamaldomis
Šventės pamaldos vyko 11 vai. 

Apreiškimo parapijos bažnyčioje. 
Mišias koncelebravo kun. Vytau
tas Palubinskas su svečiais kuni
gais: su kun. Vladu Jaškevičium, 
SJ, iš Fordham universiteto, 
Bronx, NY, su dviem jaunais ku
nigais iš Lietuvos - Algiu Gu
daičiu ir Vytautu Sadausku; abu 
jėzuitai, atvykę gilinti teologijos 
studijų. Gražų iškilmei pritaiky
ta pamokslą pasakė kun. Jaš- 
kevičius. Giedojo parapijos cho
ras vadovaujamas Astos Barkaus
kienės.

Minėjimas K. Židinyje
Tada visi pervažiavo į Kultūros 

Židinį, kur nuo 12 vai. veikė 
kavinė. Ten galėjo visi pavalgyti 
lietuviškus pietus.

Didžiąją salę šventiškai dekora
vo Ramutė Česnavičienė. Ant 
keturkampių, įžamiai pakabintų 
skydų, aptrauktų drobe, buvo 
išdėstyti įvairūs ornamentai, 
paimti iš lietuviškų juostų.

Sceną dekoravo Paulius Jurkus, 
Kad svečiai pažintų Amerikos li
etuvių praeitį, scenoje pakabino 
du dekoratyvius paveikslus, fo
tografijų motažus. Dų dydis 10 
pėdų aukščio, 5 pėdos pločio, 
abu paimti iš Amerikos lietuvių

Gražiai papuoštoje Kultūros Židinio salėje Vasario 16-osios minėjime montažą atlieka Asta, 
Gabija ir Petras. Vytauto Maželio nuotrauka
istorijos. Kairėje buvo paveikslas 
vaizdavo Kauno karo muziejų, 
kaip pro jį eina lietuviškas jauni
mas. Šis muziejus buvo neprik
lausomos Lietuvos gražiausias ir 
svarbiausias pastatas (architek
tas V. Dubeneckas). Dešinėje 
buvęs paveikslas vaizdavo, kaip 
lietuvės deda vainikus prie Lais
vės paminklo Karo muziejaus 
sodelyje. Statulos skulptorius - 
Juozas Zikaras. Skulptūros fone - 
Čiurlionio Žemaitijos kryžiai.

Tie abu paveikslai yra iš Wayne 
State University, Detroit, MI 
įrengto Lietuvos kambario. Ka
mbarį suplanavo architektas Jo
nas Mulokas, sudarydamas lietu
viškų įvairių nuotraukų montažą. 
Parinktas nuotraukas sumonta
vo ir atliko visą jų apdailą fo
tografas Vytautas Augstinas, ka
daise gyvenęs Nevv Yorke, dabar 
gyvenąs St. Petersburge, FL. Lie
tuviškas kambarys Wayne uni
versitete buvo atidarytas 1978 
vasario 16 d. (Prieš II pas. karą 
Pittsburgho, PA, universitete bu
vo įrengtas pirmas kambarys. 
Dailininkas Antanas Gudaitis.)

Sceną puošė ir Vytis, sukurtas 
dail. Česlovo Janušo ir dail. Dai
nos Jurkutės.

Minėjimą pradėjo pirmininkas 
Vacys Steponis, pabrėždamas 
dabartinės Lietuvos negeroves -

konkrečius dabarties rūpesčius 
krašte, kaip reikia kovoti su or
ganizuotu nusikalstamumu, kaip 
tvarkyti įstatymus ir kurti krašto 
gerovę.

Pirmoji dalis baigta įspūdin
gu, giliai patriotišku dainų ir 
poezijos montažu, kurį atliko 
Gabija, Petras ir Asta Barkaus
kienė, kuri ir vadovavo monta
žui. Čia buvo panaudotos lietu
vių liaudies dainos, eilėraščiai.

Kocertinė dalis
Po pertraukos koncertinę dalį 

pradėjo Nevv Yorke gyvenanti 
pianistė Aldona Kepalaitė. Ji at
liko šiuos kūrinius: Vlado Jakubė- 
no "Pasakų kraštas", "Legenda", 
Juliaus Gaidelio "Verpėjos dain
os", "Malūnininkų šokis", Jeron
imo Kačinsko "Andante gracio- 
so" iš suitos "Atspindžiai", M. K. 
Čiurlionio keletą preliudų.

Po pianino muzikos į sceną 
išėjo smuikininkas virtuozas Vil
helmas Čepinskis. Jis atliko: Lud- 
vvig van Beethoven Romance in 
F Major, Anton Dvorak "Slavų 
šokį F Minor" ir pakeitęs pro
gramą, pagrojo lietuvišką kūrinį 
- "Oi neverk motušėle". Šis kū
rinys savo lietuviška tema, savo 
atlikimu labiausiai visus sujaudi
no - kilo ovacijos.

Jam akompanavo žinomas pia-

Geriausios 
dovanos

Lietuvių - anglų kalbų žo
dynas. B. Piesarskas, B. Svece- 
vičius. 512 psl., kietais viršeliais. 
Turi apie 27,000 žodžių. Kaina 
15 dol.

Anglų - lietuvių kalbų žo
dynas. V. Baravykas. 590 psl., 
kietais viršeliais. Turi apie 30,000 
žodžių. Kaina 15 dol.

Lithuanian Cookery. Au
torė Izabelė Sinkevičiūtė. 1993 
m. išleista 5-ji laida šios popu
liariausios lietuviškų valgių viri
mo knygos anglų kalba. Kas 
norite pagilinti savo virimo ži
nias, - rasite labai daug populia
rių lietuviškų valgių gaminimo 
receptų. Labai tinkama dovana 
lietuviškai nekalbantiems. Kai
na 15 dol. Persiuntimas - .1.50.

"Moteris su baltu chala
tu". Dr. Konstancija Paprockaitė 
- Šimaitienė. 494 psl. didelio for
mato knyga kietais viršeliais. Čia 
telpa 35 medicinos daktarės pasa
kojimai apie išgyvenimus, dir
bant ligoninėse. Kaina 20 dol.

Visos knygos gaunamos rašant: 
Darbininkas

341 Highland Blvd. 
Brooklyn, NY 11207

Dėkojame

Kun. Paul A. Gillis - Gi- 
levičius, Ocean Springs, MS, 
nuolatinis "Darbininko" rėmėjas, 
ir šiemet, kaip kasmet, apmokė
jo prenumeratą su 100 dol. čekiu. 
Nuoširdžiai dėkojame už paramą 
ir mūsų pastangų įvertinimą.

Jadviga Vytuvis, VVoodha- 
ven, NY, kasmet stiprina "Dar
bininko" leidimą didele auka. Ir 
šiemet apmokėjo prenumeratą su 
100 dol. čekiu. Dosniai nuolati
nei mūsų spaudos rėmėjai nuo
širdžiai dėkojame.

Linksma Kaziuko mugė, 
ruošiama Nevv Yorko skautų/čių, 
įvyks kovo 12 d., sekmadienį, 
Kultūros Židinyje. Veiks Kultūros 
Židinio kavinė, bus skanūs pie
tūs ir atgaiva. Žiūr. skelbimą 
šiame puslapyje.

Vyskupas Paulius Balta
kis, OEM, vasario 28 d. dalyva
vo Religinės Šalpos direktorių 
tarybos posėdyje. Kovo 7 d. - 
balandžio 2 d. - Gavėnios vysk. 
P. Baltakis, OFM, praves rekolek
cijas Daytona Beach, Pompano 
Beach, Juno Beach, Miami ir St. 
Petersburgo lietuviams. Gegužės 
7 d. vyskupas dalyvaus prel. Do
mininko Pociaus 50 metų kuni
gystės jubiliejuje, Kearny, NJ.

nusikalstamumą, smun
kančią ekonomiką.

Po atidarymo žodžio 
NY šauliai iškilmingai 
įnešė Amerikos ir Lietu
vos vėliavas ir sustatė 
scenoje. Publika sugie
dojo himnus, o kun. 
prof. dr. Vlada Jaskevi- 
čius, SJ, sukalbėjo gražią 
ir prasmingą invokaci- 
R.

Dr. Oskaras Jusys, Lie
tuvos Ambasadorius 
Jungtinėse Tautose, pas
veikino čia susirinkusius 
ir visą išeiviją. Jo pa
grindinė mintis buvo, 
kad mus visus jungia Va
sario 16-tos aktas. Jis ir 
įpareigoja dirbti Lietu
vos labui.

Artūras Paulauskas,NEW YORKO SKAUTAI/SKAUTĖS
maloniai kviečia visa lietuvišką visuomene i

KAZIUKO MUGĘ
kovo 12 d., sekmadieni,

Kultūros Židinyje
361 Highland BLVD., Brooklyn, NY.

Pradžia 12.00 šv. Mišiomis

Bus įvairių lietuviškų prekių, žaidimų, loterija!

Veiks vyr. sk. KAVINĖ (daug skanumynų)

— Skanūs pietūs ir atgaiva —

Atėję nesigailėsit!

Lietuvos Respublikos generalinio pro- Lietuvos Respublikos 
kuroro pavaduotojas Artūras Paulaus- Generalinio prokuroro 
kas sako kalbą Kultūros Židinyje. pavaduotojas, pasakė pa- 

Vytauto Maželio nuotrauka grindinę kalbą apie

nistas, lietuvių draugas William 
Smiddy. Abu menininkai sudaro 
puikų dvejetą aukšto lygio kon
certams.

Į sceną grįžo pianistė Aldona 
Kepalaitė ir. atliko Frederick 
Chopino: Berceuse, Opus 57 ir 
Scherzo in F Fiat Minor, Opus 
31.

Uždarymo ceremonijai vado
vavo prof. dr. Rimas Vaičaitis. 
Išneštos vėliavos, padėkota vi
siems, kurie prisidėjo prie šio 
renginio įgyvendinimo.

Programą puikiai pravedė jau
nutė lietuvaitė studentė Sonata 
Petravičiūtė, kuri mokosi Baruch 
kolegijoje, Nevv Yorke.

Programos viršelį puošė dail. 
Povilo Osmolskio 1952 m. nu
pieštas Vytis, kaip jis kyla aukš
tyn per lietuvišką sodžių, skleis
damas plačiai lietuvišką kultūrą.

Po programos visi persikėlė į 
apatinę salę, kur dar ilgokai 
vakarojo, dalindamiesi pakiliais 
šventės įspūdžiais. (P-j-)

Užakant žodynus, pridėti po 1 
dol. persiuntimui; užsakant "Mo
teris su baltu chalatu" - pridėti 2 
dol.

BUTAI PENSININKAMS, 
modernūs, erdvūs, savarankiškai 
tvarkytis, gražioje aplinkoje, Ma
rijos Nekalto Prasidėjimo seserų 
priežiūroje. Pasinaudokite pro
ga, kreipkitės: Vilią Maria, P.O. 
Box 155, Thompson, CT, 06277.

(sk.)
LAMCO LADSCAPING 
& MAINTENANCE Co.

Washington, DC 
ieško darbininkų pjauti 

žolę, pradedant balandžio mėn. 
Pradinė alga 8 dol. į valandą; 
būtinai reikia turėti darbo lei
dimą (vvork permit). Parūpinsim 
nemokamą butą gyventi kartu 
su kitu lietuviu. Kreiptis prieš 
balandžio mėn.: Aleksas, tel. 
(202) 244-2373. (sk.)

Reikalinga moteris prižiū
rėti invalidę moterį vieną dieną 
savaitėje. Be to, reikalinga mote
ris dešimčiai dienų: nuo balan
džio 10 iki balandžio 20 invalidės 
nuolatinei priežiūrai. Tomis die
nomis reikia gyventi šeimoje. 
Skambinti (201) 669-0020. (sk.)

TALPINTUVAI PERTRAN- 
SPAK siunčiami kas savaitę. 
Skubius siuntinius siunčiame 
AIR CARGO. TRANSPAK, 
2638 W. 69th Street, Chicago, 
IL 60629. Telef. 312 436-7772. 
CONNECTICUT valstijoje 203 
232-6600. (sk.)

Paklauskite savo draugų 
bei pažįstamų, ar jie 
skaito "Darbininkų"?

Prenumerata metams tik 330!

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

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

Estrados solistė ir laureatė 
Nijolė Ščiukaitė 

koncertuos Amerikoje
Kovo 15 d. į Ameriką koncer

tams atvyksta sol. Nijolė Ščiu
kaitė, jos vyras muz. Juozas 
Tiškus ir solistas Jurgis Žukaus
kas. Sol. N. Ščiukaitė ir sol. J. 
Žukauskas drauge išpildys visai 
naują koncertinę programą. Jie 
norėtų koncertuoti daugelyje lie
tuvių kolonijų. Koncertus pradės 
Baltimorėje. Muzikinę dalį ir 
aparatūrą tvarko muz. J. Tiškus.

Kas norėtų surengti šių abiejų 
iškilių solistų koncertus, prašo
mi kreiptis: Stepas Igaunis, tek: 
(501) 525-4925 arba rašyti jam 
adresu: 3910 Central Lot 22, Hot 
Springs, AR 71913. Baltimorėje 
galima kreiptis į Justą Būivį, tel.: 
(410) 744-4023. (sk.)

Povilo Žumbakio, "Dar
bininko" bendradarbio, radijo 
programų komentarai, papildyti 
ir suredaguoti, išleisti knyga "Ba
lionai, bananai ir biurokratai”. 
Tai 205 psl. su 207 išnašomis ir 
11 psl. indekso knyga, minkštais 
viršeliais, vidutinio formato. Ko
mentarai, datuoti nuo 1992 m. 
liepos 2 d. iki 1993 m. lapkričio 
28 d., liečia įvairius politinius, 
teisinius ir ekonominius klau
simus, tautiečių interesus užsie
nyje ir Lietuvoje.

Knyga gaunama, atsiuntus 
"Darbininkui" 15 dol. auką. Vi
sas pelnas skiriamas lietuviškų 
radijo programų rėmimui ir lie
tuviškos spaudos darbų išlaiky
mui.


