
DARBININKAS
VoL LXXX, Nr. 18 SECOND-CLASS 341 Highiand Blvd. Kaina
Gegužė - May 5, 1995 Penktadienis-Friday Postage paid at Brooklyn, N.Y. Brooklyn, N.Y. 11207 $1.00

ŽlETUVOJEl
. ir apie <

LIETUVĄ1 -J ))
- Lietuvos Vyriausybė nu

tarė nuo gegužės 1 dienos vi
siems pensininkams 10 - čia litų 
(2.5 USD) per mėnesi padidinti 
pensijas. Nuo gegužės 1 dienos 
vidutiniškai 8 proc. bus didina
mi ir biudžetinių įstaigų tarnau
tojų atlyginimai. Tuo pačiu didi
nama ir elektros energijos kaina 
nuo 16 iki 20 centų už kilovat
valandę.
- Lietuvos bankuose gali

ma įsigyti "American Express" ir 
Thomas Cook" kelioninius če
kius už JAV dolerius ir Vokieti
jos markes, kai kuriuose bankuo
se ir už Prancūzijos frankus. Per
kant čekius, paprastai imamas 1 
% mokestis, keičiant kelioninius 
čekius j grynuosius pinigus, mo
kestis svyruoja nuo 2 iki 4 %. 
Praėjusiais metais "Vilniaus ban
kas" "American Express" kelioni
nių čekių pardavė už beveik 4 
mln. DM ir 1.405 mln. USD.
- Per šių metu ketvirtį pasta

tyta 5 % daugiau gyvenamojo 
ploto palyginus su pernai metų 
pirmuoju ketvirčiu. Tačiau butų 
skaičius yra 25.6 % mažesnis. Iš 
jų daugiau kaip pusė yra indi
vidualūs butai, o tai 62.4 % dau
giau nei pernai. Statybos įmonės 
ir bendrovės per šį ketvirtį atliko 
darbų už 66 mln. USD.
- JAV EXIM bankas siūlo fi

nansuoti 50 - 60 % Būtingės 
terminalo statybos išlaidų, jei 
likusią dalį išlaidų padengs pati 
Lietuva. JAV banko pasiūlymą į 
Vilnių atvežė kompanijos "Fruol 
Daniel" atstovai. "Fluor Daniel", 
laimėjusi Būtingės terminalo pro
jektavimo konkursą, įsipareigo
jo surasti terminalo statybos fi
nansavimo šaltinių po to, kai 
Rusijos kompanija "LUKoil" ne
sutiko pasirašyti naftos eksporto 
per Būtinge kontrakto ir prisidė
ti finansuojant statybą. Vienas 
iš siūlomų būdų surasti lėšų Lie
tuvoje terminalo finansavimui - 
tai apmokestinti visą Lietuvoje 
parduodamą benziną ir dyzelinį 
kurą iki 10 % mokesčiu. Tokiu 
būdu visą reikiamą sumą būtų 
galima surinkti per 3 metus. 
Adolfas Šleževičius, susipažinęs 
su amerikiečių pasiūlymais, sakė, 
padarys viską, kad Vyriausybė ir 
Seimas priimtų teigiamus spren
dimus. Manoma, kad po to, JAV 
banko paskolos Lietuvą pasiektų 
po pusmečio.
- J Vilniaus miesto savi

valdybės salę balandžio 28 d. 
susirinkę 166 Lietuvos miestų ir 
rajonų savivaldybių tarybų na
riai, išrinkti pagal Tėvynės są
jungos sąrašus, įkūrė Tėvynės sa
vivaldos sąjungą, kuri taps vidi
ne Tėvynės sąjungos dalimi. Tė
vynės savivaldos sąjungos pir
mininku išrinktas Anykščių ra
jono meras S. Nefas. Kaip teigia
ma steigiamosios konferencijos 
dalyvių priimtoje deklaracijoje, 
Tėvynės savivaldos sąjunga vie
tos valdžios atstovams padės ge
riau koordinuoti savo veiklą su 
Tėvynės sąjungos valdyba.

- Kaune praėjusį savaitgalį į 
Sporto halėje vykusį tarptautinių 
šokių konkursą "Gintarinė pora" 
atvyko talentingi šokėjai iš Vo
kietijos, Škotijos, Suomijos, Nor
vegijos bei kitų šalių. Pirmą kartą 
Kaune viešėjo Italijos atvirųjų 
pirmenybių organizatorius Gvi
do Majero, buvęs Italijos čempio
nas. š| kartą žiūrovai jį matė 
teisėjo vaidmenyje.

RADIOAKTYVIOS ATLIEKOS JAU ČIA
Tas, kas galvoja, kad atominės 

energijos amžius jo neliečia, vie
ną dieną gali nemaloniai nusteb
ti, kad radioaktyvios atliekos at
sirado šalia jo nuosavo kiemo. 
Jau šiandieną galime drąsiai saky
ti, kad radioktyvios atliekos yra 
jau čia, visai arti mūsų.

Pasaulis kiekvienais metais 
bando atsikratyti tūkstančiais 
tonų radioaktyvių atliekų, tačiau 
stipri kontrolė ir taisyklės turi 
užtikrinti, kad radioaktyvių atlie
kų nutekėjimo atsitikimai nieka
da neįvyktų, kalbėjo atominės 
energetikos specialistai balandžio 
25 dieną.

Vienoje įsikūrusi Tarptautinė 
Atominės Energijos Agentūra 
(IAEA), pranešė, kad 53 šalys 
pasirašė 1987 metų konvenciją 
dėl fizinės atominių medžiagų 
apsaugos. Šis dokumentas už
tikrina saugiausius radioaktyvių 
medžiagų saugojimo būdus.

Neseniai į Japoniją atvyko daug 
triukšmo sukėlęs Didžiajai Brita
nijai priklausantis 14 tonų sve
riantis radioaktyviom atliekom 
pripildytas talpintuvas. Vokieti
ja bando talpinti savo radioak
tyviąsias atliekas netoli Hambur
go. Visi šie atvejai iššaukė masi
nius protestus ir demonstracijas.

Šiuo metu visame pasaulyje 
dirba 430 branduolinių reakto
rių. Daugiausia jų yra Šiaurės 
Amerikoje, Europoje ir Tolimuo
siuose Rytuose. Šių reaktorių da
lys, turinčios radioaktyvaus ura
no kuro strypus, turi būti kei
čiamos vidutiniškai vieną kartą 
per tris metus.

Nauji privatus namai Trakuose. Viktoro Kapočiaus nuotrauka

Lietuvos Kolpingo draugija plečia veiklą
Nuo 1992 metų Lietuvoje vei

kianti Kolpingo draugija plečia 
savo veiklą. Kaip pažymima Lie
tuvos Kolpingo draugijos sekre
toriaus Gintaro Grachausko In
formacijos centrui kovo pabaigo
je įteiktoje ataskaitoje, šiuo metu 
draugija Lietuvoje vienija 500 
narių, kurie, susibūrę į Kolpingo 
šeimas, veikia 32 Lietuvos vie
tovėse.

Kolpingo draugijos šeimos sie
kia dvejopo tikslo. Viena vertus, 
įgyvendinami projektai, pade
dantys patiems Kolpingo šeimos 
nariams, išgyventi šiuo sunkiu 
struktūrinių pertvarkymų laiko
tarpiu. Čia paminėtina solidari 
Kolpingo šeimos narių vaikų 
priežiūros tarnyba, padedanti 
moterims išlaikyti darbo vietą, 
nuosavų butų remontas arba 
perstatymas bendromis narių 
pastangomis, mezgimo kursai ir 
pan. Kita vertus. Kolpingo drau
gijos šeimos vykdo projektus, 
kuriais siekiama padėti kitiems 
visuomenės nariams. Pavyzdžiui, 
Ignalinoje įsteigta valgykla vai

Kas gali būti padaryta su šio
mis mirtinomis medžiagomis, 
tokiomis kaip uranas, kuris gali 
būti "gyvas" šimtus tūkstančių 
metų? IAEA kalbėtojas Hans 
Meyer sako, kad šalys turi pasi
rinkimą - perdirbti jų sunaudotą 
atominį kurą arba palaidoti kuro 
strypus nepaliestus, geriausiai gi
liai po žeme.

Geologijos ekspertai turi tik
rinti, ar tokios sandėliavimo vie
tos kaip apleistos druskos šach
tos turi pakankamai storas sie
nas, ar jos nebus pažeistos žemės 
drebėjimo ar vulkano išsiveržimo 
atveju. "Visi šie reikalavimai turi 
atitikti tarptautinius standartus", 
- sako Meyer.

Didžioji Britanija, Prancūzija 
ir Japonija yra vienintelės Vakarų 
šalys, kurios perdirba savo pa
naudotą atominį kurą. Kitos šalys 
sandėliuoja atliekas, kas yra žy
miai labiau pavojinga, tačiau yra 
žymai ekonomiškai pigiau negu 
perdirbimas. "Perdirbimas tapo 
neekonomišku", - sako Meyer.

Tačiau energetikos specialistai 
teigia, kad energijos paklausa per 
ateinančius 20-30 metų drama
tiškai išaugs ir urano, kurio da
bar vienas kilogramas kainuoja 
$20, kaina tikrai kils.

Rusija taip pat naudoja tam 
tikrą atominio kuro perdirbimą, 
tačiau IAEA negali kol kas pa
tikrinti tų metodų, ar jie pakan
kamai saugūs.

Kitos buvusios sovietinės res
publikos, kaip Ukraina ir Lietu
va gavo didelę pagalbą iš IAEA 
radiacijos saugumo bei matavi

kams iš asocialių šeimų, Krakėse 
veikia internatas, kuriame globo
jami 52 vaikai iš alkoholikų šei
mų. Programa "maistas ant ratų" 
vykdoma Šiauliuose, o Vilniuje 
atidarytas skalbimo centras. 
Draugija taip pat vykdo daug 
profesinio lavinimo projektų be
darbiams.

Ataskaitoje toliau pažymima, 
jog solidarumu grindžiami ir 
atskirų miesto bei kaimo Kol
pingo šeimų tarpusavio santy
kiai. Kaime gyvenantys draugi
jos nariai aprūpina mieste įsi
kūrusius kolpingiečius maisto 
produktais pigesnėmis kainomis, 
tuo tarpu miestiečiai rūpinasi 
kaimiečių interesų atstovavimu 
mieste. Tokio bendradarbiavimo 
pavyzdžiu galėtų būti steigiama 
maisto produktų parduotuvė ir 
valgykla Marijampolėje.

Lietuvos Kolpingo draugijos 
valdyba koordinuoja Kolpingo 
šeimų veiklą, organizuoja susi
ekimus, kuriuose keičiamasi pa
tyrimu, teikia reikalingą tiesiogi
nę finansinę pagalbą šeimoms. 

mo srityje, tačiau atominės ener
getikos specialistai teigia, kad 
radioaktyvių atliekų saugojimas 
tikrai ten neatitinka tarptautinių 
standartų.

Žodis "Černobylis" vis dar tebe- 
sivaidena Europai po devynių 
metų. Tad kiekvienas radioak
tyvių atliekų gabenimas keliais, 
traukiniais arba laivais yra po
tenciali nelaimingo atsitikimo 
galimybė. Tas iššaukia baimę, jog 
radioaktyvus nutekėjimas nu
šluos ištisus rajonus, kuriuose da
bar gyvena žmonės.

"Aš žinau, kad buvo nelai
mingų atsitikimų, tačiau nei vie
name iš jų nebuvo radioakty
vaus nutekėjimo", - sako Meyer. 
Laivai yra ypatingai pritaikyti ra
dioaktyvių atliekų gabenimui, 
taip pat ir traukiniai, ir sunk
vežimiai, kurie yra daugybę kartų 
išbandomi avarijų atvejams. 
Tam, kad užtikrinti optimalų sau
gumą, radioaktyvios atliekos yra 
sumaišomos arba su skystu stik
lu, betonu arba bitumu, išdžio
vinamos ir supjaustomos blokais 
ir talpinamos į 200 litrų talpos 
nerūdyjančio plieno strypus.

Meyer pasakoja, kad prieš 10 
metų laivas, gabenęs taip paruoš
tas atliekas, nuskendo netoli Bel
gijos krantų. Atliekos buvo iš
trauktos ir radioaktyvaus nute
kėjimo nebuvo.

Tačiau šie bandomai užtikrinti 
saugumas neįtikina daugumos 
žmonių, kurie jau šiandien gula
si ant bėgių, kuriais gabenamos 
radioaktyvios atliekos.

pagal Reuter

Šiuo metu draugija visas savo 
pastangas telkia švietimo, savipa- 
galbos ir bendruomenės stiprini
mo kryptimis. Švietimo srityje 
organizacija jau turi kai ką pasiū
lyti: Kaune veikia Suaugusiųjų 
lavinimo centras, kur žmonės 
gali pramokti užsienio kalbos, 
įgyti buhalterijos ir vadovavimo 
nedideliai firmai žinių. Panašų 
centrą šiais metais ketinama 
steigti ir Vilniuje. Vilniuje ir Kau
ne veikia Kolpingo verslo ko
ledžas, kurio diplomus pripažįsta 
valstybė. Panevėžyje kolpingie- 
čiai vadovauja specialiai mo
kyklai vaikams su sutrikusia klau
sa. Alytuje šiais metais planuoja
ma atidaryti Kolpingo gimnazi
ją, o Kaune ir Vilniuje - amatų 
mokymo centrus.

Savipagalbos srityje didelis dė
mesys skiriamas žemės ūkio ko
operatyvų kūrimui. Pavyzdžiui, 
Darsūniškyje kaimo žmonės ap
mokyti pinti krepšius, kurie pa
dedant Saaro (Vokietija) kolpin- 
giečiams, pardavinėjami Vokieti
joje. Luokėje vietos kolpingo šei-

Pavasaris Vilniuje. Verbų sekmadienį dauguma žmonių pir
ko kadagio šakales, o ne brangiai kainuojančias verbas.

Viktoro Kapočiaus nuotrauka

Sulaikyta nauja migrantų grupė
Balanžio 26 d. naktį Lietuvos pasienio policija sulaikė 12-os 

migrantų grupę iš Pakistano, Turkijos, Somalio ir Afganistano. Per 
apklausą jie prisipažino, kad kiekvienas iš jų sumokėjo po $2,500 
sumą lietuviams ir baltarusiams, nelegalios "kelionės" organizato
riams. Tačiau po to, kai grupė perkirto Lietuvos sieną, organizato
riai dingo, o migrantai, kurių dauguma iš viso neturi jokių doku
mentų, buvo sulaikyti.

Turkijos ambasadorius Vilniuje pasakė, kad Turkijos pabėgėliai, 
sulaikyti Lietuvoje, bus pačiu artimiausiu metu grąžinti į Turkiją.

pagal ITAR-TASS

Lietuva neturi priešų sąrašo
"Lietuva neplanuoja kariauti su jokia valstybe ir neturi priešų 

sąrašo. Pagrindinis Lietuvos priešas yra nestabilumas ir šalies vidu
je, ir aplink ją", - pasakė Lietuvos gynybos ministras Linas Linkevičius 
balandžio 25 d. spaudos konferencijoje, kuria buvo pažymėtos 
penktosios gynybos ministerijos metinės.

Lietuvos gynybos ministras žurnalistams pasakė, kad jis neturi 
automobilio ir jo žmona negali rasti darbo. Pats ministras jau kurį 
laiką negauna algos, taip pat ir jo pavaldiniai. Finansų ministerija 
neskuba pervesti pinigų gynybos ministerijai, kadangi mokesčiai 
nėra laiku surenkami.

Linkevičius prpažino, kad ginkluotosioms Lietuvos pajėgoms 
trūksta lėšų, kareiviai per metus gali iššauti tik du-tris kartus. 
Praėjusiais metais 22 Lietuvos kareiviai žuvo dėl įvairių priežasčių, 
penki iš jų, atlikdami tarnybą. pagal ITAR-TASS

Įrašus padaro LDDP draugai
(AGEP) Po dienraščio "Respublika" rašinių apie LKP turto plovimą 

Prezidentas Algirdas Brazauskas per Lietuvos radiją pasakė, kad 
kaltinimai buvusiai nepriklausomai komunistų bei dabartinei 
Demokratinei darbo partijai visiškai nepagrįsti. Šiuos puolimus 
prezidentas gali vertinti tik kaip norą apjuodinti grupę žmonių, 
tarp jų ir jį - Prezidentą - bei visą LDDP". Prezidentas nurodė 
valstybės kontrolieriui patikrinti, kaip Gedimino Vagnoriaus vyriau
sybė įvykdė Aukščiausiosios Tarybos 1991 - aisiais priimtus įstaty
mus dėl LKP (SSKP) turto paėmimo bei kaip paimtasis turtas buvo 
panaudotas. Seime vykusioje diskusijoje buvo pasakyta, kad tai 
politinė demagogija: siūloma ištirti, kaip buvo panaudota 90 % 
perimto turto, o ne kur dingo iš valstybės akiračio 10 % komunistų 
turto. Pasak Seimo nario, šiandien Lietuva pasiekė tokią stadiją, kai 
nusikaitimų nereikia slėpti. Saugumo tarnybos susidomėjo, iš kur 
"Respublika" gauna LDDP aukštų funkcionierių pokalbių įrašus. 
"Respublika" atsakė, kad visus įrašus, kuriuos skelbė laikraštis, 
padaro LDDP vadovaujantys draugai arba aktyvistai.

- (AGEP) Lietuvos Vyriausybė nutarė 30-čia % privatizuoti 
Valstybinės šalies aptarnavimo firmą "Draugystė". Firmos darbuoto
jai turės teisę pirmieji įsigyti jos akcijų. Anksčiau ši svečių aptar
navimo firma buvo įrašyta į specifinės paskirties įmonių sąrašą ir 
buvo leista privatizuoti tik 20 %. Šią dalį akcijų "Draugystės" 
viešbučio personalas jau yra išsipirkęs.

ma rengiasi atidaryti malūną ir 
kepyklą, o Marijampolėje 3 Kol
pingo šeimos planuoja steigti 
maisto produktų kooperacinę 
parduotuvę ir valgyklą, kurioje 
bedarbiai būtų mokomi virėjų ir 
konditerių amato. Šilutėje ne
trukus turėtų pradėti veikti ag
rarinės technikos nuomos koope
ratyvas, palankiomis sąlygomis 
nuomojantis valstiečiams padė
vėtą žemės ūkio techniką. Drau
gija remia daug nedidelių ūkinių 
projektų. Ataskaitoje tvirtinama, 
kad Kolpingo šeimai, norinčiai 
vykdyti tokius projektus, sutei
kiama beprocentinė paskola, kuri 
vėliau turi būti grąžinama valdy
bai, kad ši galėtų finansuoti nau

jus projektus.
Bendruomenės srityje Kolpin

go draugija įvairiomis priemonė
mis - stovykjomis jaunimui ir 
šeimoms seminarais - mėgina su
stiprinti organizacijos narių ben
druomeniškumą. Tarptautinė 
Kolpingo organizacija, be to, Lie
tuvos kolpingiečiams yra pave
dusi globoti Kolpingo bendruo
menes, besikuriančias kitose Bal
tijos ir buvusios Sovietų Sąjun
gos šalyse. Šiuo metu Lietuvos 
kolpingiečiai globoja 6 Kolpin
go šeimas Kaliningrado srityje, 1
- Baltarusijoje, padeda steigtis 3 
Kolpingo šeimoms Latvijoje ir 2
- Estijoje.

LKBIC



Alytaus autobusų stotis miesto centre. Viktoro Kapočiaus nuotrauka

Popiežius apie kunigus ir moteris
Vatikano Spaudos salėje balan

džio 7 d. įvykusios konferenci
jos metu Kunigų Kongregacijos 
prefektas kardinolas Jose Sanchez 
ir sekretorius - arkivyskupas Cres- 
cenzio Sepe prie Šv. Sosto akre
dituotiems žurnalistams pristatė 
popiežiaus Jono Pauliaus II-ojo 
laišką kunigams Didžiojo Ketvir
tadienio proga, kurį Šv. Tėvas 
šiemet skyrė moters vaidmeniui 
kunigo misijoje ir gyvenime. 
Kartu su Kunigų Kongregacijos 
vadovais, laiško pristatyme da
lyvavo ir dvi moterys, pasidali
jusios savo bendravimo su kuni
gais patirtimi.

celibato ir dėl moterų kunigys
tės. Celibato ir moterų kunigys
tės klausimai neseniai buvo gvil
denti kituose oficialiuose Popie
žiaus raštuose, dėl to šis laiškas 
kartu yra ir anų dokumentų 
natūrali tąsa.

Šiame laiške Šv. Tėvas pir
miausiai pažymi, kad kalbant 
apie moters ir kunigo ryšius, 
negalima kartu nekalbėti apie 
Kristų, amžinąjį Kunigą ir jo 
Motiną Mariją, Kristaus santykis 
su savo motina yra ir turi būti 
kiekvieno kunigo santykio su 
moterimis pirmavaizdis. Marijos 
vaidmuo dieviškame žmonijos

"Tai darykite mano atminimui", 
įsteigia kunigystės sakramentą. 
Ši akimirka yra mūsų gyvenimo 
kristocentriškumo židinys. Ta
čiau įsimąstydami į Kristaus 
Kūno ir Kraujo auką, kurią mes 
"in persona Christi" aukojame, 
negalime nepastebėti Mergelės 
Marijos dalyvavimo šiame slėpi
nyje".

Savo laiške kunigams toliau 
Popiežius pažymi, kad kunigo 
pagarbus santykis su moterimi 
neišsisemia vien jo pagarba 
Mergelei Marijai. Ta pati nuosta
ta turi įkvėpti kunigo santykį su 
motina, su seserimis ir su viso-

Tradiciją skelbti laiškus kuni
gams Didžiojo Ketvirtadienio 
proga, kai Bažnyčia Velykų iš
vakarėse savo liturgijoje mini

išganymo plane yra toks ryškus 
ir toks akivaizdus, kad jis net, 
tam tikra prasme, lemia visą 
krikščionišką doktriną. Mergelės

mis moterimis, kurias jis sutinka 
savo kunigiškoje tarnystėje.

Visi pakrikštytieji yra kunigo 
broliai ir seserys Kristuje; Krikš-

Eucharistijos ir kunigystės sakra
mentų įsteigimą, įvedė dabarti- 

‘ fiiš 'Popiežius. Pirmasis laiškas 
kunigams buvo paskelbtas prieš 
'pirmąsias jo pontifikato Velykas, jos-svarba yra ryški tiek teologė: . visu sutinkamų žmonių brolis ir 
1979 metų balandžio 8 dieną. 
Šiemet pasirinkti moters vaid- 
rrfens kunigo gyvenime temą 
tikriausiai Popiežių paskatino 
pastaruoju laiku visuomenėje 
vykstanti diskusija dėl kunigų

Marijos vaidmuo išganymo slė
pinyje, - rašo Popiežius, - yra 
vienas pamatų, ant kurių pasta- 
tytąvisa krikščionybė. Ta Mari-

tas yra krikščionių brolybės sakra
mentas. Gi kunigystė yra kunigo 
dvasinės- tėvystės sakramentas. 
Kitaip sakant, kunigas turi būti

jos plotmėje, tiek istoriniais, ant
ropologiniais ir kultūriniais as
pektais. Jonas Paulius II rašo: 
"Mums, kunigams, paskutinė va
karienė yra itin šventa akimirka. 
Kristus, sakydamas apaštalams,

tėvas. Šitokia nuostata turi rem
tis ir jo sielovadiniai bei buiti
niai (kasdieniški) santykiai su 
moterimis. Šitokie santykiai, Die
vo malonės stiprinami, turi duo
ti dvasinius vaisius ir kunigui, ir

su kunigu bendraujančioms mo
terims.

Kalbėdamas apie moters svarbą 
kunigo gyvenime, Popiežius ne
galėjo nepaliesti ir tų problemų, 
kurias, ypač pastaraisiais mėne
siais, naršė ir analizavo masinės 
komunikacijos priemonės. Čia 
pirmiausiai kalbama apie celiba
to ir moterų kunigystės klausi
mus, į kuriuos Popiežius jau at
sakė neseniai skelbtuose savo 
dokumentuose. Prie anksčiau 
dėstytų savo minčių apie celi
batą, šiame laiške Šv. Tėvas pri
duria, kad broliškas ir pagarbus 
kunigo santykis su moterimis 
padeda jam ramiai ir brandžiai 
gyventi celibate. Celibatinę iš
tikimybę Popiežius sugretina su 
santuokine ištikimybe. Celiba
tas ir santuoka yra du skirtingi 
vyro santykio su moterimi bū
dai, tačiau ir celibatas, ir santuo
ka reikalauja vienodos ištikimy
bės.

Dar kartą grįždamas prie mote
rų kunigystės klausimo, Popie
žius nekartoja argumentų, dėl 
kurių Katalikų Bažnyčioje ji ne
įmanoma, o tik pabrėžia, jog nėra 
pagrindo kalbėti apie moterų 
diskriminavimą, neteikiant joms 
kunigystės šventimų, nes kuni
gystę pirmiausiai reikia suprasti 
ne kaip privilegiją, bet kaip au
kos gyvenimą, reikalaujantį visiš
ko atsidavimo Dievo Žodžio ir 
meilės darbų tarnybai.

Galiausiai, ko nebuvo kitų me
tų laiškuose kunigams Didžiojo 
ketvirtadienio proga, Šv. Tėvas 
praneša apie steigiamą Pasaulinę 
kunigų švento gyvenimo dieną. 
Popiežius ragina šią dieną kiek
vienoje vyskupijoje rengti penk
tadienį po II-ojo sekmadienio po 
Sekminių, kai Bažnyčios liturgi
joje minima Švenčiausiosios Jė
zaus Širdies šventė. Tą dieną, 
Popiežius kviečia kunigus iš ryto 
susitikti su savo vyskupais ir 
drauge aukoti Mišias, o po pietų 
susitikti su savo parapijinių bend
ruomenių nariais kartu pagar
binti Švenčiausiąjį Sakramentą.

Šiemetinė, pirmoji Pasaulinė 
kunigų švento gyvenimo diena, 
bus pažymėta penktadienį, bir
želio 23-ąją. VRLS

Populiariausias maršrutas 
šią vasarą - Italija •

(AGEP) Per kelias dienas į Lietuvą atėjus vasarai, apie 50 % 
padaugėjo kelionių agentūrų klientų. Dabar lietuviams lengviau ir 
pigiau per atostogas nuvažiuoti į Italiją nei į Krymą.

Populiariausi lietuvių turistiniai maršrutai yra į Italiją, Ispaniją, 
Prancūziją, po to kelionė - Praha - Viena - Budapeštas. Paskutinis 
pagal populiarumą - Londonas.

65 % keliautojų važiuoja į pažintines keliones, 35 % - į poilsines. 
I pažintines daugiausia važiuoja vyresnio amžiaus žmonės ir šei
mos, jaunimas renkasi poilsines keliones, nes jos pigesnės. Pasak 
kelionių agentūrų darbuotojų, keliauja pačių įvairiausių profesijų 
žmonės: pradedant bedarbiais, baigiant mokytojais.

35 - 40 žmonių grupės važiuoja autobusais, paprastai nakvojama 
viešbučiuose, tačiau apie trečdalį kelionės naktų tenka miegoti 
autobuse. Pažintinės kelionės kaina svyruoja nuo 325 iki 400 USD, 
poilsis prie Adrijos jūros kainuoja pigiau. Per Velykų atostogas į 
Paryžių važiavo daug moksleivių grupių.

Oras kelionėms palankus ir Lietuvoje. Praėjusią savaitę Lietuvoje 
buvo puikus šiltas oras. Dieną būna iki 25 C (78F) laipsnių šilumos, 
naktimis - 4 - 9 C (apie 40F) laipsniai šilumos.

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

S KALINS 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.

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

JUOZO ANDRIUŠIO Real Estate, 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., Ridgevvood, 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.

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

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.

Šv. Tėvo mišios ir Vilniaus televizijoje
kartus sugiedojo Lumen Christi! 
- Kristus mums šviečia! Sutemos 
ėmė sklaidytis, užleisdamos vietą 
šviesai. Vis naujos žvakės buvo 
uždegamos nuo tos pirmosios 
liepsnos ir bazilika vis labiau 
švito. Kristaus šviesa nugali sute
mas, nugali tamsą! t

Kas yra ši šviesa?
Apaštalas Jonas atsako: Jame 

buvo gyvenimas ir gyvenimas 
buvo žmonių šviesa. Kristaus tie
sa, žmonių gyvenimas ir šviesa 
šios vigilijos metu vėl įžengė į 
naktį, vaizduojančią tas tam
sybes, kurios gaubė pasaulį po 
Jėzaus mirties. Jėzaus šviesa vėl 
išliejama pasaulin. Kai sekmadie
nio rytą moterys ėjo prie kapo, 
norėdamos patepti Viešpaties kū
ną, jos rado kapą tuščią ir išgirdo 
iš angelo lūpų: Ieškote Jėzaus 
nukryžiuotojo? Jo čia nėra. Jis 
prisikėlė.

Ši žinia vėl skamba šią Velykų 
aušrą. "Annuntio vobis gaudium 
magnum - skelbiu Jums didį 
džiaugsmą". Skelbiu jums ve
lykinį Aleliuja! Kristus prisikėlė. 
Kartu su juo prisikėlė viltis kiek
vienai šviesos ir išganymo ištroš
kusiai žmogaus širdžiai.

Sekmadienio vidudienį tar
tame velykiniame žodyje Jonas 
Paulius II aprėpė pagrindines šio 
laiko Bažnyčios gyvenimo aktua
lijas ir pasaulio rūpesčius. Krei- 
pimęsi buvo paminėti šiuo metu 
karų ir pilietinių neramumų var
ginami kraštai: Alžyras, Bosnija 
Hercegovina, Pietų Sudanas, Bu
rundis. Buvo paminėtos ir tau
tos, kurios neturėdamos savo 
valstybių, sunkiai kovoja, kad 
neprarastų savo etninės ir kultū
rinės savimonės: kurdai, palesti-

Daugybė maldininkų balan
džio 16 d. dalyvavo Šv. Tėvo 
vadovautose iškilmingose Velykų 
dienos apeigose. Šv. Petro bazili
koje Jonas Paulius II aukojo Ve
lykų dienos mišias, o joms pasi
baigus, iš Šv. Petro bazilikos 
balkono perskaitė savo iškil
mingą velykinį žodį, skirtą "Urbi 
et Orbi" - Romos miestui ir visam 
pasauliui. Galiausiai Šv. Tėvas 
suteikė iškilmingą velykinį palai
minimą. Popiežiaus sveikinimai 
skambėjo 57-omis kalbomis: 81- 
na Europos kalba, 19 - Azijos, 
penkiomis Afrikos genčių kalbo
mis bei esperanto ir lotynų kal
ba. Paskaičiuota, kad nepaisant 
lietaus, Popiežiaus žodžių klau
sytis ir apaštalinio palaiminimo 
priimti buvo susirinkę daugiau 
negu 100 tūkstančių žmonių. 
Vidudienio iškilmes transliavo 
57 valstybinės ir privačios tele
vizijos stotys, tarp jų ir Vilniaus 
televizija. Iškilmių transliaciją 
matė 28-nių Europos valstybių 
gyventojai, 17-kos Šiaurės ir Pie
tų Amerikos kraštų žmonės ir 
šešių - Azijos.

Iškilmingas Velykų slėpinių 
šventimas prasidėjo jau šeštadie
nio vėlų vakarą, Šv. Petro bazili
koje Popiežiaus vadovautomis 
Velyknakčio apeigomis ir mišio- 
mis.

Šeštadienio vakare Šv. Petro 
bazilikoje popiežius Jonas Pauli
us II aukojo velyknakčio mišias, 
kurių metu, pagal seniausių 
krikščioniškų laikų paprotį buvo 
pakrikštyti suaugę katekumenai 
iš įvairių pasaulio kraštų.

Per mišias pasakytame pamok
sle Popiežius susitelkė ties krikš
to sakramentu kaip Jėzaus Kris

taus mirties ir prisikėlimo sakra
mentu, duodančiu žmogui nau
ją gyvenimą.

Evangelistas Jonas pasakoja, 
jog fariziejus Nikodemas naktį 
atėjo pas Jėzų ir klausinėjo jį 
apie išganymą. Tada Jėzus jam 
pasakė: Jei žmogus naujai neuž- 
gimsta iš dangaus, jis nematys 
Dievo karalystės. Nikodemas at
sakė - kaip gali naujai užgimti 
tas, kuris jau yra senas? Ar gali 
žmogus vėl atsidurti motinos 
įsčiose ir iš naujo užgimti? Jėzus 
jam atsakė: Iš tikrųjų, iš tikrųjų 
sakau tau, jei žmogus iš naujo 
neužgimsta iš vandens ir Dva
sios, jis negali įeiti į Dangaus 
karalystę....

Šv. Paulius kalba apie panardi
nimą į krikšto vandenį kaip apie 
dalyvavimą Jėzaus mirtyje - to
liau kalbėjo Popiežius. Dvasioje 
mirti su Kristumi yra būtina tam, 
kad galėtume dalyvauti jo pri
sikėlime. Paulius rašo: Jei mirėme 
su Kristumi, tikime, kad ir gyven
sime su juo, žinodami, kad iš 
mirusiųjų prisikėlęs Kristus dau
giau nebemiršta ir mirtis jam 
nebeturi galios... Taip ir jūs esa
te numirę nuodėmei, bet gyve
nantys Dievui Jėzuje Kristuje.

Krikšto sakramentas primena 
Prisikėlimą, nes įveda mus į 
gyvenimą, kuris nesibaigia mirti
mi. Iš tėvų gautas gyvenimas 
baigiasi kūno mirtimi, o iš Jė
zaus Kristaus gautas gyvenimas 
nesibaigia. Dievo gyvenime mir
ties nėra! Dievuje yra gyvenimo 
ir gyvybės pilnatvė.

Velyknakčio liturgijos pradžio
je bažnyčia skendėjo tamsoje. 
Paskui buvo įnešta ugnis, uždegta 
Velykinė žvakė ir dijakonas tris

niečiai, Lotynų Amerikos čiabu
viai indėnai. Tik dialogas ugdo 
tautų taiką ir žmonių santarvę, - 
sakė Šv. Tėvas.

Šiemet rudenį Pekine įvyks 
Jungtinių Tautų rengiama pasau
linė konferencija, skirta moterų 
teisėms ir vaidmeniui visuome
nės gyvenime. Šia proga Šv. Tė
vas savo velykiniame žodyje at
kreipė dėmesį, kad būtent mote
rys pirmosios pamatė tuščią Kris
taus kapą, kad moterys buvo pir
mosios prisikėlimo skelbėjos.

Popiežius taip pat paminėjo 
krikščionių pareigą skelbti gyvy
bės Evangeliją: gyvybės Evangeli
jos žodžiais ir susipratusio krikš
čioniško gyvenimo pavyzdžiu 
priešintis šiuolaikinį pažangų 
pasaulį vis labiau užvaldančiai 
mirties kultūrai.

Kaip sakyta, Šv. Tėvo velyki
niai sveikinimai sekmadienio vi
dudienį skambėjo 57-mis kalbo
mis, tarp jų ir lietuvių kalba:

- Linksmų Šventų Velykų!
Prisikėlęs Kristus visiems tesu

teikia džiaugsmo ir ramybės!
Iškilmės baigėsi Popiežiaus 

apaštaliniu palaiminimu "Urbi et 
Orbi" - Romos miestui ir pasau
liui. VRLS

Kanada ir Latvija 
pasirašė susitarimus

Balandžio 26 d. Ottawoje Ka
nada ir Latvija pasirašė susitari
mus, kurie apsaugos užsienio 
investicijas ir padės išvengti dvi
gubo apmokestinimo. Kanada 
paskyrė $875 milijonus pagal
bai, konkrečiai dviems Latvijos 
projektams, kurie padės šaliai 
pereiti prie rinkos ekonomikos, - 
tai privatizacijos programa ir 
Jungtinių Tautų Vystymo progra
ma. pagal AFP

Lietuvos Krikščionišką DEMOKRATIJĄ 
ir jos spaudą paremkime dabar: 
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Ar Lietuvai reikia užsienio
lietuvių politinės paramos?

Ir jos švelni ranka...

P
alietė Tave vos gimusi. Tai ji mylavo, glaudė ir guodė, kai 
tau buvo šalta, neramu ar skaudu. Mama - pirmasis 
žodis, ištariamas dar netvirtai, tačiau jau švelniai. Ne 
vien tik žodis... Ji - tavo atrama ir užuovėja nuo visų gyvenimo 

negandų. Ji viską iškęs ir supras. Mama paguos, o neteis.
Pavasaris atūžia su žalios spalvos gama, skaidriais pirmųjų 

besiskleidžiančių gėlių kvapais ir beprisikeliančios gamtos virpe
siais. Motinos dieną dauguma mamų apdovanojamos gėlėmis ir 
puikiais linkėjimais.

Tačiau šventė ateina ir praeina - lieka kasdienybė, kurioje dar tiek 
daug atšiaurumo, nejautrumo pačiam artimiausiam žmogui. Kiek 
daug motinų šią dieną pasitiks senelių prieglaudose, kuriose ašaros 
byra vienatvėje. Mamos nesiskųs, o tik supras, kad jeigu jos meilės 
daigas tiek metų sodintas ir skiepytas vaikų širdyse neprigijo - tai 
jau vaikų kaltė, juk jie jj išrovė. Dažniausiai prabangiuose dide
liuose namuose gyvenantys vaikai pamiršta net tą dieną aplankyti 
mamą.

Nepamirškime ir tų motinų, kurios šiandieną bando išsaugoti 
savo vaikus karo dūmuose. Bosnija, Čečėnija, Ruanda, Armėnija, 
Tadžikistanas - tai tik keli motinų skaudžiausių istorijų pavyzdžiai. 
Čečėnijoje net motinos paėmė ginklus j rankas, kad apgintų savo 
vaikus. O kitos moterys ten pat šalia tampa motinomis, dovano
jančiomis gyvybę naujai kartai, kurios likimas, jos tiki, bus geresnis.

Negalima prisiminti ir tų motinų, kurios šiandieną Lietuvoje 
atplėšia paskutinį kąsnelį nuo savęs, kad pamaitintų savo vaikus. 
Tačiau yra ir kitos motinos, kurios prageria visus pinigus, o jų vaikai 
yra priversti prašyti išmaldos. Dauguma Lietuvos žmonių buvo 
sukrėsti įvykiu, kai motina badu vos nenumarino savo sūnelio 
Mariaus. Vaikas nustojo vaikščiojęs, kalbėjęs, patikėkite - jo nuo
trauka priminė Antrojo pasaulinio karo nacių koncentracijos stovyk
lose matytus veidus ir kūnelius. Šiandien dar nėra Lietuvoje įstaty
mo, kuris nubaustų šią taip vadinamą mamą-alkoholikę. Ji laisvėje 
ir augina'kitus vaikus. Koks likimas laukia jų? Nejaugi Mariaus?

Yra irldto^mamoš - Išauginusids vaikus Lietuvai - milžinus 
didvyrius. Šiandien jie ilsisi Lietuvos žemelėje. Prie kauburėlių 
rymo Lietuvos mamos. Apie ką jos mąsto? Tikriausiai apie prabėgu
sias šviesias dienas, kai visa šeima būdavo drauge, kai būdavo 
linksma ir džiugu...

Prisiminkime Motinos dieną ir Amžinybėn iškeliavusias motinas. 
Juk jos atidavė viską savo mylimiems vaikams, jos savo darbu kūrė 
vaikų ateitį. Nepalikime tų motinų kapų šią dieną nepapuoštų 
gražiausiomis pavasario gėlėmis. Jos primins žmonėms, kad čia 
ilsisi mama, o jos darbas ir gyvenimas nėra užmiršti.

Pavasaris... Jis visada sušildo ne tik kūną, bet ir dvasią. Viena 
gražiausių dvasinių švenčių yra Motinos diena. Pabūkime šią dieną 
kartu su savo mamomis. Priglauskime jas prie krūtinės, pabu
čiuokime išvargusias jos rankas. Pabūkime kartu su ja mintimis, 
jeigu tą dieną puošite mamos kapą gėlėmis.

Prisiminkime Mamą šią dieną ir nepamirškime jos visus metus. 
Juk šventė turi prasmę, jeigu tos šventinės dienos mintys įgyvendi
namos kasdieniais darbais.

Dr. Algimanto Kabailos pa
skaita, kuri buvo perskaityta "Tė
vynės Sąjungos" popietėje, Mel- 
boume, Australijoje, balandžio 
30 dieną, sekmadienį.
(Pabaiga. Pradžia praėjusiame nr.)

Neokomunistė perestroika reiš
kia perdavimą naujai generacijai 
bolševikų metodų, kuriuos nau
dojant, galima savo rankose lai
kyti politinę jėgą jėgos labui, 
nekreipiant dėmesio į tuos te
sančius paukštelius bei Žirinovs- 
kius ir laukiant, kad naktis nusi
leistų ant liūno - ženklas hipo
potamui pasikelti iš purvo vo
nios. Ar kas tikrai mano, kad 
Boris Jelcin gali šį žvėrį prisi
jaukinti?, - baigia savo straipsnį 
Robert Haupt.

Ir be pasikalbėjimų su aparači- 
kais Rusijos provincijoje yra daug 
ženklų į kurią pusę krypsta Rusi
jos politika. Nesenai Rusijos 
kariniai lėktuvai bombardavo 
Afganistano teritoriją, kurioje jų 
manymu radosi rusams priešin
gos jėgos. Nors panašiai jau kurį 
laiką elgiasi ir keli kiti kraštai, 
toks Rusijos karinių jėgų naudo
jimas grėsmingas. Šis hipopota-
mas savo plačiame kūne pripil
dytas atominių ginklų ir nepa
žabotos ambicijos būti pasaulio 
centre. Tracy Sutherland iš 
Maskvos rašo "The Australian", 
balandžio 18-tą dieną, kad 
Gračiov, Rusijos gynybos minist
ras, pareiškė, kad ryšium su karu 
Čečėnijoje, "Maskva aiškiai ap- 

Lietuvos žmonės greičiau perėjo rus ir tuo pačiu tolėjimas nuosisprendusi, kad [konvencinių

Velykų šventė Rumšiškių liaudies buities muziejuje. Viktoro Kapočiaus nuotrauka

ginklų ribojimo] paktas turi būti 
pakeistas. ... Mes nesilaikysime 
konvencinių ginkluotų jėgų ri
bojimo Europoje pakto. Reikalui 
esant mes galime kurti reikalin
gas karines grupes į labiausiai 
grėsmingas kryptis ir siekti glau
desnio bendradarbiavimo su ki
tais NVS kraštais", pareiškė 
Gračiov Maskvoje besilankan
čiam JAV gynybos sekretoriui Dr. 
VVilliam Perry.

Lietuvai komunistų įsitvirtini
mas Maskvoje yra keliariopai 
reikšmingas. LDDP nėra homo- 
geni, vientisa partija. Joje yra 
įvairių šakų, įskaitant ir senuo
sius komunistus, kurie svajote 
svajoja apie "gerus laikus" Sovie
tų Sąjungoje, kuriems bet koks 
tautinis lietuvių pasireiškimas 
sutapatinamas su fašizmu, ku
riems stribai, tai tautos interesų 
gynėjai, gi Lietuvos partizanai - 
nacių, kolaborantai. Jie dabar, 
nors ir yra reikšmingose pozici
jose, betgi nėra vyraujanti gru
puotė. Bet Maskvai vėl užgiedo
jus komunistinę gaidą, ir mūsiš
kiai netruktė jai "turavoti". Ant
ra vertus, komunistams grįžus 
valdžion Maskvoje, visiems kai- 
mynams bus ir išorinis pavojus. 
Niekad nereikia užmiršti, kad 
karinės pajėgos Karaliaučiaus sri
tyje viršija ne tik Lietuvos, bet ir 
visų Baltijos kraštų karines pajė
gas.

Kaip vertintini savivaldybių 
rinkimai?

Žinoma, Lietuva tai ne Rusija.

per tą politinį liūną, kuriame 
Rusija dar tik artimoje ateityje 
įklimps. Savivaldybių rinkimai 
parodė, kad LDDP nebeturi pilie
čių pasitikėjimo.

Savivaldybių rinkimuose Tėvy
nės sąjunga (Lietuvos konserva
toriai) gavo daugiausia 29.1 proc. 
balsų. Antroji - valdančioji LDDP 
- 19.9 proc. Trečioji - Krikščio
nių demokratų partija - gavo 16.9 
proc. Atgijusi Valstiečių partija 
gavo 6.9 proc., Centro sąjunga - 
5.5 proc. -balsų. Iš 17 partijų, 
dalyvavusių rinkimuose, vienin
telė Žalioji partija negavo nė vie
nos vietos. Rinkimuose dalyva
vo beveik 43 proc. rinkėjų. (R 
03.27.)

Žinia, savivaldybių rinkimai 
parodo gana akivaizdžiai kokios 
Lietuvos piliečių nuotaikos ir 
koks vertinimas įvairių partijų.
Dešiniųjų partijų programos ga
na panašios, tad joms būtų visai 
natūralu jungtis į koalicijas. 
Tokios koalicijos užuomazgos jau 
yra, tai yra t.v. "Tėvynės Santa
ra", kurią pirmoje eilėje sudaro 
Tėvynės Sąjunga (TS) ir Lietu
vos Krikščionys Demokratai 
(LKD). Neskaitant kitų Santaros
dalyvių, ši grupuotė surinko 46 
% balsų. Tuo tarpu jei kairieji 
sudarytų koaliciją iš LDDP ir 
Valstiečių Partijos, jie būtų 
surinkę 26.8 % balsų.

Tad ar galime pasiguosti, už
sitikrinę kad sekančius rinkimus 
laimės dešiniosios jėgos ir pra
sidės Lietuvos artėjimas į Vaka- 

vis grėsmingesnių Rytų? Deja, 
tokia galimybė toli gražu nėra
užtikrinta.

Pirmiausia, per daugelį metų 
esame pastebėję, kad politikoje
"savaitė yra labai ilgas laikotar
pis". Atseit elektoratas, ypač ne
patenkintas elektoratas, labai 
lengvai mėtosi iš vieno šono į 
kitą. Valdantiesiems tereikia, 
sakykim, pakelti atlyginimus 
prieš pat balsavimą ir rinkėjų 
nuomonė drastiškai pasikeičia, 
nežiūrint į tai, kad po tokio algų 
pakėlimo gali sekti ekonominė 
nelaimė visam kraštui.

Taip pat pajutę persvarą deši
nieji gali susiskaldyti, taip kaip 
įvyko Kaišiadoryse. LDDP ne
sugebėjo pravesti rinkimų dve
jus metus, nes juose vis daugiau
sia balsų gaudavo L. Sabutis, .re
miamas Tėvynės Sąjungos. O 
kai rinkimai galų gale buvo pra
vesti, tai laimėjo ... LDDP kandi
datas. O kaip galėjo dešinieji 
pralošti "nepralošiamus rinki
mus"? Paprasčiausiai, Antanas 
Terleckas, gavęs gan daug balsų, 
atsisuko prieš L. Sabučio kandi
datūrą. Labai įdomūs kaltini
mai L Sabučiui iš buvusiųjų ko
munistų esą Sabutis buvęs ... 
komunistas, nes tarnavo proku- 
tatūroje. Labai įdomus reiškinys 
- komunistai kaltina tuos, kurie 
neprisideda prie jų "naujai atgi-
musios LDDP" kuo? Kad jie buvo 
komunistai... Ne tuo, kad kuo 
nors nusikalto, bet kaip tik tuo, 
kad buvo komunistai. Atseit, 
kai LDDP naudojasi LKP turtu ir 
privilegijomis, tai viskas visai 
tvarkoje ir prašau jų buvusiais 
komunistais nevadinti. Bet jei 
kas nors kitas buvo kompartijo- 
j e, o dabar veikia prieš LDDP
interesus, tai jis kaltas, nes "bu
vęs komunistas".

Apatijos pavojus.
Dažnai girdisi balsų, kad girdi 

jei kairieji blogi, tai ir dešinieji 
irgi niekam netikę. Visi politi
kai Seime tik "kalba ir nieko 
nedirba" (Labai norėtųsi paklaus
ti, ką gi Seime jie galėtų daryti, 
jei nekalbėtų). Tai sukelia apati
ją, kuri yra stačiai puoselėjama. 
Štai, net Respublikos Preziden
tas viešai pareiškė, kad neis bal
suoti per praėjusius referendu
mo balsavimus. Na, ir nežiūrint 
to, kad didelė dauguma balsavo 
už referendume iškeltus dešinių
jų pasiūlymus, referendumas 
buvo praloštas, nes mažiau nei 
50 % balsuotojų balsavo. Nors 
tai negirdėtas neregėtas dalykas,

(nukelta į 5 psl.)

KARUSELĖJE
Vytautė Žilinskaitė
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Tačiau didžiausias efektas - guminiai pilvai. Ne, nieko geresnio ir 
būti negali už guminius pilvus! Pripumpuoji i guminį skrandį oro, 
oro ir optimizmo, ir nieko jam daugiau nereikia, ir pilnas jis su 
kaupu! Koks gerovės kilstelėjimas, koks ekonominis suklestėjimas!

Taigi reikia tik gumos, kuo daugiau gumos, ir mes parodysime 
tokius guminius stebuklus, kad mūsų priešai žado neteks. Žinoma, 
jeigu ir jie guminiai.

Šių dienų raudonkepuraitė
Prisikrovusi pilną krepšį maisto, Raudonkepuraitė patraukė į 

mišką.
Miške barstėsi skujos, sagos ir nuorūkos. O vilko nė kvapo. Keista.
- Aū! - pašaukė Raudonkepuraitė. - Vilke, kur tu?
Pagaliau iš papartyno išniro vilkas. Buvo senas, vos tįsino kojas. 

Uodega irisai nušiurusi, kailis dėmėtas, išsiilgęs cheminės valyklos 
ir net dažyklos. O jo apatiškas žvilgsnis liudijo, kad jis matęs ne tik 
raudonkepuraičių, bet ir žaliakepuraičių, mėlynkepuraičių ir net 
bekepuraičių.

- Pagaliau! - atsiduso Raudonkepuraitė. - Atkėblinai. Nagi klausi- 
nėk.

- Kur tu eini? - tingiai iškošė vilkas.
- Einu pas savo senelę, - mielai paaiškino Raudonkepuraitė.
- Tai ir eik... - abejingai paragino vilkas.
Bet Raudonkepuraitė nė nekrustelėjo. Tik smaigstė vilką šešėliuo

tomis akimis.
- O... kur toji senelė gyvena? - suurzgė vilkas, verčiamas pasakos 

ritualo.
- Už miško, - mirktelėjo Raudonkepuraitė. - Pakalnėje, anava.
- Tai eik, eik, * paakino vilkas, baukščiai dairydamasis.

- Taigi nueisiu, o ar pats ateisi? - nepatikliai sumurmėjo Rau
donkepuraitė.

- Gal ir ateisiu, - traukdamasis neaiškiai pažadėjo vilkas.
- Ir tikrai mane suėsi?
- Gal ir suėsiu. - Jis užlindo už kelmo.
Bet Raudonkepuraitė vėl nesijudino iš vietos.
- Nagi eik, susimildama, - paprašė vilkas saldžia rūgščiu balsu.
- O kodėl, - Raudonkepuraitė pamaigė samanas, - kodėl tu 

negalėtum čia manęs suėsti. Kam tie pasakiški formalumai su 
senele? - Ji sukikeno.

Paskui mitriai nuspyrė batelius, sėdo ant žemės, atsegė pintinę. 
Papjaustė dešros. Padėjo raugintą agurką. Pastatė pusę litro. Tik 
žybsėjo jos smailesni už vilko nagai.

- Gerk, - paliepė vilkuL - Ir nesimaivyk.
Grobuonis vengiai žiaumojo agurką, sraubė skaidriąją. Ir nesitikė

kite jokios įmantrios atomazgos - taip ir baigėsi: Raudonkepuraitė 
prarijo vilką.

Zaguguliečių atradimas
Tai buvo išsivysčiusi, aukštą mokslo ir technikos lygi pasiekusi 

Zagugulu planeta. Vyriškos ir moteriškos būtybės, kurios čia gyve
no, visais atžvilgiais pranoko mus. Vaizdingumo dėlei paminėsiu, 
kad zaguguliečiams buvo lengviau nusibelsti į kitą planetą, negu 
mums į Valakampius (Vilniaus miesto pakraštys - red.past.). Jų 
namuose plušo vikrūs ir spėrūs robotai. Zagugulietėms reikėdavo 
judinti vieną pirštą - spaudant mygtukus. Jos net nenutuokė, kaip 
virti manų košę, nesugebėjo jos pabarstyti cinamonais.

Tokia tat buvo Zagugulu.
Bet prašautumėt, galvodami, kad ten būta darnos. Anaiptol. Juk 

ten gyveno silpnoji lytis. Ir ji, žinoma, jautėsi nuskriausta.
Vyrų, žinoma. Kieno gi daugiau.
Zagugulietės buvo įsitikinusios, kad zaguguliečiai nepakankamai 

jas gerbia, nepakankamai rūpinasi zagugulytėmis ir zaguguliukais, 
per retai padeda spaudyti mygtukus, įtartinai užsibūna tarpplaneti- 
nėse komandiruotėse ir apskritai yra netašyti stuobriai.

Ir, jeigu jau atskleistume visas jų kortas, zagugulietės buvo tikros, 
‘og kitose planetose moteriškoji lytis labiau gerbiama, jog tolimose 
galaktikose, gerai paieškojus, surastum ir tokių kampelių, kur mo

terys ant rankų panešiojamos; ten gyveną tikri džentelmenai, 
kuriems netenką kas žingsnis priminti etikos ir eismo taisyklių.

"Stuobriams" nieko kito nelikdavo, kaip į šiuos išvedžiojimus 
atsakyti ironiška šypsenėle. Galų gale neapsikentusios zagugulietės 
ryžosi juodu ant balto įrodyti savo teisumą. Atrinko sumaniausias, 
vyriškiausias atstoves ir išsiuntė jas ieškoti moteriškojo Eldorado. 
Igulon įspraudė ir vieną vyrą, kad pabūtų atradimo liudininku.

Ir išskrido.
Ak, kur tiktai neskrajojo, kokiom tik galaktikom nenardė! Tai 

nusileisdavo, tai pakildavo, tai prazvimdamos tik pro binoklį dėbtelė
davo. Ekspedicijos narių kantrybė neturėjo ribų; vienatinis vyriškas 
padaras tik mirkčiojo kaip pelė iš miltų.

Vienok ieškojimai buvo bergždi. Visose - didelėse ir mažose - 
planetose moteriškoji lytis tampė su savimi pilnus maišus produktų 
ir pretenzijų vyriškai giminei. Net iš pirmykščių urvų sklido kimus 
urzgesys mamutų medžiotojų link.

O čia jau metas namo; apie tai bylojo ir prašviesėjusi zaguguliečio 
fizionomija. Geležinės zagugulietės visiškai nusivarė nuo koto. 
Nežiūrėdamos viena į kitą, pasuko laivą namo.

Pakelyje joms pasipynė mažutė, neišvaizdi planeta. Zagugulietės 
nutarė Joje nutūpti, padaryti rytinę mankštą, papusryčiauti ir tada 
jau nesustodamos švilpti iki namų.

Bet, vos iškėlusios koją neišvaizdžioje planetoje, jos pamatė, kad 
be reikalo taip toli bastėsi. ~

Čia plaikstėsi šūkiai ir transparantai, liaupsiną silpnosios lyties 
galią ir grožį. Iš garsiakalbių beperstojo liejosi joms lipšnios odės. O 
pačios moterys vaikščiojo kojom žemės nesiekdamos. Vyrai kas 
žingsnis pirkinėjo joms gėlių, kvepalų, šnibždėjo komplimentus; 
atrodė, kad tai jų svarbiausias užsiėmimas. Namuose moteriškėms 
nereikėjo ir piršto judinti, nors darbo čia buvo kur kas daugiau, nei 
spaudyti mygtukus, - dėl to zagugulietėms ypač sugnybo širdį. 
Vienintelis ekspedicijos vyras vaikščiojo kaip drignių apsirijęs... O 
kai zagugulietės išvydo, kaip jaunutis džentelmenas, nusmaukęs 
nuo nugaros gitarą, atsargiai lyg Ceiso linzę, pernešė per gatvę 
senelę, - jos pravirko. Paleido dūdas ir zagugulietis, taip, ir jis.

Nusibraukusios ašaras, zagugulietės skriste įskrido į laivą, kad 
greičiau parvežtų namo laukiamą žinią. Jos viską susižymėjo: kokios 
planetas koordinatės ir kad jos vardas Žemė, kad ji priklauso Saulės 

(nukelta į 4 psl.)
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□JAV prezidentas B iii Clinton, 
bandydamas pakloti gerą pama
tą deryboms Maskvoje, balandžio 
27 d. paskambino Rusijos prezi
dentui Boris Jelcin ir kvietė jį 
ugnies nutraukimą Čečėnijoje 
paversti pastoviu susitarimu. 30 
minučių trukusiame pokalbyje, 
Clinton pasidžiaugė Rusijos ly
derių sprendimu sustabdyti ko
vinius veiksmus iki gegužės 12 
dienos. Pokalbio tonas buvo po
zityvus, kaip pareiškė Valstybės 
Saugumo darbuotojas Coit Blac- 
ker. Po telefoninio pokalbio Clin
ton susitiko su Rus jos užsienio 
reikalų ministru Andrei V. Ko- 
zyrev, su kuriuo aptarė gegužės 
10-11 dienomis vyksiančių pasi
tarimų darbotvarkę.

□ Pirmoji grupė karo vetera
nų, gyvenančių Latvijoje, Rusi
jos ambasadoriaus Latvijoje Ale- 
ksandr Rannikh buvo apdovano
ta "50-ųjų pergalės metinių" me
daliais. Pagal ambasados duome
nis, apie 30,000 Latvijos piliečių 
bus apdovanoti šiais medaliais. 
Apie 70 karo veteranų buvo pa
kviesti iškilmingai ceremonijai į 
ambasadą.

□ Lenkijos centrinis bankas 
nori įvesti laisvą zloto kursą, kad 
rinkos mechanizmas padėtų sta
bilizuoti šalies valiutos rezervus, 
- pranešė Lenkijos nacionalinio 
banko prezidentas Witold Kozin- 
ski. Jis pridūrė, kad Lenkijos na
cionalinis bankas ir toliau steng
sis Sumažinti procentą, kuriuo 
zlotas kas mėnesį, nuvertėja. Da
bar šis santykis yra 1.2%. Lenki
jos kaimynė Čekija tuo tarpu 
pranešė, kad Čekijos krona taps 
visiškai konvertuojama liepos 
arba rugpjūčio mėnesį. Čekijos 
gyventojai galės tiesiogiai inves
tuoti savo kapitalą užsienyje ir 
pirkti ten nekilnojamą turtą.

□ 19-os aukštų radaro stotis 
Skrundoje, Latvijoje,—likusi po 
Sovietų kariuomenės pasitrauki
mo, bus pilnai sunaikinta š.m. 
gegužės 4 dieną, pranešė Latvi
jos ambasada Maskvoje. Sprogdi
nimo darbus atliks JAV kont
roliuojama Demolition Ine.

Ątsįysta paminėti
Julija Švabaitė - ŽIEMOS ERŠ

KĖTIS, eilėraščiai. Išeido Lietu
viškos Knygos Klubas 1994 m. 
Chicagoje. Viršelis ir skyrių nuo
traukos brolių A. ir M. Černiaus
kų, 86 psl., kaina 7 dol.

Poetė yra išleidusi šias eilių 
knygas: "Vynuogės ir kaktusai", 
1963; "Gabriuko užrašai", apysa
ka jaunimui, 1973; "Septyni sau
lės patekėjimai", eilėraščiai, 1974; 
"Vilties ledinė valtis", eilėraščiai, 
išleidimo metai nepažymėti; 
"Stikliniai ramentai", "Draugo" 
premijuotas romanas 1985; "Tu 
niekur neišėjai", eilėraščių rink
tinė ir naujas eilėraščių rinkinys 
"Užuojautos namai", išleista Vil
niuje 1991 m.

Šis poezijos rinkinys parašytas 
baltom eilėm, nėra nei rimo, nei 
ritmo, tačiau poezija kilni, giliai 
prasminga, šiurpios egzistencinės 
nuotaikos. Knyga gaunama 
"Draugo" dienraščio adminis
tracijoje ir pas platintojus.

Aleksandras Radžius - RUDUO 
MĖNULYJE. Eilėraščiai. Išleido 
Lietuviškos Knygos Klubas 1994 
Chicagoje. Knygos viršelį ir už
sklandas piešė Paulius Jurkus, 
111 psl., kaina 8 dol.

Poetas yra didelis astronomi
jos mėgėjas. Jau yra išleidęs ke
lias poezijos knygas ir visos skir
tos mėnuliui. Per mėnulio sim
boliką jis nagrinėja žmogiškąją 
būtį ir prisimena savo gyveni
mą. Poezijos traktavimas gana 
modernus. Šis rinkinys neturi 
nusistovėjusių skyrių pavadini
mų, o turi tik sakinį, kuris ir 
eina kaip skyriaus įvadinis moto.

Mokinių ryšiai tarp New
Per patį New Hampshire val

stijos vidurį netoli didelio ežero, 
pavadinto indėnų vardu Win- 
nipesaukee, stūkso mažas Lako- 
nijos miestukas su gimnazija..Tos 
mokyklos mokinių grupė šį pava
sarį jau penktą kartą aplankė 
Salomėjos Neries mokyklą Vil
niuje. Pasikeitimas mokiniais 
prasidėjo 1990 metais ir iki šiol 
86 Lakonijos mokiniai su paly
dovais aplankė Lietuvą.

Šiais metais 17 mokinių daly
vavo Vilniaus mokyklos anglų 
kalbos klasėse, pamatė Trakus, 
televizijos bokštą (ketvirtą savo 
aukštumu pasaulyje), darbą par
lamente. Jiems buvo parodytos 
vietos, kuriose sovietų tankai 
žudė žmones. Iš Vilniaus ekskur
santai nuvyko į Kauną, Klaipėdą 

Žemiau talpinamas abstraktus 
piešinys. Rašo autorius eiles ir 
gana modernia japonų poezijos 
forma haiku.

Ladas Tulaba - NUO DUSIOS 
IKI TIBERIO,atsiminimai. Trečias 
tomas, Roma 1995 m. Spaudė 
"Draugo" spaustuvė Chicagoje. 
391 psl., kaina 10 dol.

Ladas Tulaba ėjo aukštas baž
nytines pareigas, buvo Šv. Ka
zimiero kolegijos rektorius Ro
moje, dalyvavo aktyviai visuo
meniniame gyvenime, turėjo 
didelius asmeninius archyvus. 
Taip ir susidarė didelė archyvinė, 
istorinė medžiaga. Cituojami 
dokumentai, laiškai ir kitokia 
medžiaga. Tome atspausdinta 
penktoji atsiminimų dalis: "Dar 
dešimt metų prie Kolegijos vairo 
1970 - 1979".

-Prisiminimai turi 10 plačių 
skyrių, kur plačiai aprašomi lie
tuviški įvykiai Romoje, Ameriko
je, Vokietijoje, Lietuvoje ir kituo
se kraštuose.

Pranas Zunde - KAZYS BIZAUS
KAS, 1893 -1941, antroji knyga. 
Išleido Lietuviškos knygos klu
bas, 1994, Chicagoje, 438 psl., 
kaina 12 dol. Tai kapitalinės 
monografijos apie šį iškilų Lie
tuvos diplomatą antroji dalis..

Autorius surinko labai daug 
medžiagos iš diplomato plačios 
veiklos. Šitame tome aprašoma 
jo diplomatinė veikla. Prie Šv. 
Sosto, kur K. Bizauskas buvo at
stovu, įgaliotu ministeriu JAV, 
įgaliotu ministeriu Latvijai, įga
liotu ministeriu Anglijai. Knyga 
iliustruota nuotraukomis.

Hampshire ir Vilniaus
ir Nidą. Visą laiką juos globojo 
mokyklos mokytojų ir tėvų šei
mos. Dabar lako n iečiai' ruošiasi 
sutikti lietuvius savo pastogėse.

t:it k. Daugėla

Centras rūpinsis 
laisvu žodžiu

(AGEP) Vilniuje, Amerikos kul
tūros centre, įsteigtas "Laisvo žo
džio centras", kuris sieks sudary
ti demokratinį teisinį pagrindą 
laisvai visuomenės informavimo 
priemonių veiklai. Kaip pranešė 
Lietuvos radijo ir televizijos aso
ciacijos direktorius N. Songaila, 
šis centras įsteigtas de facto, tuo 
tarpu, teisiškai jis bus įtvirtintas 
tada, kai bus parengti ceritro įsta-

Pilies gatvėje Vilniuje jau pavasariška nuotaika. Viktoro Kapočiaus nuotrauka

Kviečia mokytis Pabaltiečių studijų vasaros institutas 1995 
(Baltic Studies Summer Institute 1995)

Šią, kaip ir praėjusią vasarą, 
VVashingtono universitete Seat- 
tle vėl bus galima klausytis įvai
rių, su Baltijos šalimis susijusių 
kursų, kurie sudaro Pabaltiečių 
studijų vasaros instituto 1995 m. 
programą.

Šios programos sponsoriai yra 
penki universitetai: Indiana, Illi
nois, Michigan, Washington ir 
VVisconsin.

Plačiau apie kursus:
1. Intensyvus pirmų metų lie

tuvių kalbos kursas (BALT150) 
nuo birželio 19 d. iki rugpjūčio 
18 d. penkis kartus per savaitę, 
8:30 - 11:50 AM, 1:10 - 2:10. 
Dėstys Karilė Vaitkutė, MA, kuri 
šiuo metu dėsto lietuvių kalbą 
pradedantiems Illinois univer
sitete, ir prof. Guntis Šmidchens, 
kuris šiuo metu dėsto visas tris 
Baltijos šalių kalbas Washingto- 
no universitete. Šis intensyvus 
kursas yra pilnų metų (trijų ket
virčių) lietuvių kalbos mokymo
si ekvivalentas.

2. Baltijos šalių istorija (HS- 
TEU 454) nuo liepos 20 d. iki 
rugpjūčio 18 d. penkis kartus 

tai, sudarytas sekretoriatas ir 
išrinktas centro vadovas. Pasak 
N. Songailos, Laisvo žodžio cent
ro funkcijos - organizuoti žur
nalistų mokymą, kviečiant lek
torius iš užsienio, taip pat siekti, 
kad būtų priimtas visuomenės 
informavimo įstatymas. 

per savaitę, 9:40 - 11:50 AM. 
Dėstys istorijos profesorius An
drėj s Plakans. Kurse bus apžvelg
ta Baltijos šalių istorija nuo se
novės iki šių laikų, didžiausią 
dėmesį kreipiant į nesenus išsi
vadavimo judėjimus. Šiemet pro
fesoriaus A. Plakans knygą apie 
Latvijos istoriją išleis Hoover 
Institution Press leidykla.

3. Skandinavijos šalys pasau
lyje (SCAND 326A/POLI SCI 
326A) nuo birželio 19 d. iki lie
pos 19 d. penkis kartus per 
savaitę, 9:40 - 11:50 AM. Dėstys 
Washingtono universiteto pro
fesorė, Šiaurės ir Europos šalių 
politikos specialistė profesorė 
Christine Ingebritsen. Kurse bus 
apžvelgta Šiaurės Europos šalių 
užsienio, ekonomikos ir saugu
mo politika, detaliai analizuo
jant Skandinavijos Ir Baltijos 
šalių bendradarbiavimą. .

4. įvadas į tautosakos studijas 
(SCAND 230/COMP LIT 230A) 
nuo birželio 19 d. iki liepos 19 d. 
Penkis kartus per savaitę 2:30 - 
4:30 PM. Dėstys finų-ugrų kalbų 
bei kultūrų ir Baltijos šalių tau
tosakos specialistas profesorius 
Thomas Dubois. Kurse bus ap
žvelgtos Baltijos kraštų tradici
jos, studentai bus supažindinti 
su tautosakos rinkimo metodais 
ir tautosakos analizavimo būdais.

5. Baltijos šalių kultūra (BALT 
200A) nuo liepos 20 iki rugpjūčio 
18 penkis kartus per savaitę, 2:20 
- 4:30 PM. Dėstys profesorius 

Cuntis Šnidchens. Šis profesori
us gerai kalba latviškai, lietuviš
kai bei estiškai ir yra praleidęs 
visus metus Baltijos šalyse rink
damas medžiagą savo disertaci
jai apie nesenus išsivadavimo 
judėjimus. Kurse bus dėstomas 
įvadas į Estijos, Latvijos ir Lietu
vos kultūras.

Iš kitų miestų atvykę studen
tai turės galimybę gyventi kartu 
studentų bendrabutyje. Taip pat 
norintiesiems lankyti aukščiau 
išvardintus kursus yra galimybė 
gauti stipendiją. Stipendijos pra
šantieji turi atsiųsti dvi rekomen
dacijas, laišką, kuriame turi ap
rašyti savo siekius ar tikslus, ir 
kitą informaciją į Washington 
universitetą adresu:

Professor Thomas DuBois, De
partment of Scandinavian Lan- 
guages and Literatures, DL-20, 
University of Washington, Seat- 
tle, WA 98195. Tel. (206) 543 - 
0645, voice / TDD(206) 543 - 
8925. -

Tolesnė informacija apie Pa
baltiečių studijų vasaros insti
tutą 1995 teikiama telefonais: 
(206) 543 - 2320, 1 - 800 - 543 - 
2320, TDD (206) 543 - 0898, 
(206) 543 - 6160.

Be anksčiau išvardintų kursų 
numatoma rodyti Baltijos šalių 
filmus ir svečių teisėmis kviesti 
įvairius kalbėtojus. Dar kartą 
kviečiame visus besidominčius 
praleisti įspūdingą vasarą Seat- 
tle. Karilė Vaitkutė

KAR USELĖJE
(atkelta iš 3 psl.)

sistemai ir Paukčių Takui, o apsisuka aplink savo ašį per dvidešimt 
keturias žemiškas valandas ir pagal planetos kalendorių jų čia 
viešėta kovo 8-ąją...

Tik gaila, kad pastaroji smulkmena joms nieko nesakė...

- o -
Labai skaudžią, bet, deja, visai teisingą pastabą man padarė vienas 

žymus visuomeninės minties apaštalas.
- Tamsta, - prikišo jis man, - labai tendencingai vaizduoji mūsų 

tarybinį gyvenimą. Tamsta, - pagrasino pirštu, - tematai neigiamą mūsų 
visuomenės narį, vieną iš tūkstančio, o kitų 999-ių teigiamų tamsta ir 
matyti nenori. Tyčinis, piktybinis žvilgsnis štai ką tamstai pasakysiu! - 
užbaigė.

Jo pastaba sukrėtė mane. Nejau, pagalvojau, nejau aš žuvusi kaip 
užkietėjęs narkomanas? Nejausi nebeįstengsiu pažvelgti į gyvenimą 
netyčiniu ir gėrybiniu žvilgsniu? Nejau? Nejau?

O ne! Tikėkite manimi, žmonės! Aš dar ne suvis žuvusi! Aš įrodysiu! 
Taip gimė ši

Odė teigiamiems herojams
Štai jūs, kaloringai papusryčiavę ir nuosavą žmoną neformaliai 

pabučiavę, į darbą ritmingai žingsniuojat ir portfeliu su dviem 
sviestainiais mojuojat, - šlovė jums!

Štai sėdit už įstaigos stalo, stropūs be galo, ir sėdite iki pat galo; 
ir sėdite iki pat galo; o jeigu išsprunkate - sprunkat nupirkti savo 
prieaugliui aeroplano ir poros bananų - šlovė jums!

I sekretorės iškirptę plačią jūs žvelgiate tartum į lizdą gyvačių; 
žiūrėdamas gniaužot aeroplaną, kad pulti neleistų į nuodėmių 
klaną, - šlovė jums!

O jeigu užeina interesantas, tai krėslą pasiūlyti jam susiprantat; jį 
prašot atnešti dar trūkstamą blanką, paspaudžiate ranką; sugrįžusį 
siunčiate dar vieno blanko, vėl kratote ranką; po to paaiškėja, kad 
antspaudo dar nepakanka - ir vėl purtot dešinę, siūlote trešnę (jūs

už vitaminą, jūs prieš nikotiną), - š. j.
Profsąjungos ataskaitiniame kalbą išdrožiate jūs pirmutiniai: pa- 

kritikuojat drąsiai šlavėją, kurjeriui tvojat atsivedėję, - už tokią 
drąsą, principingumą - veltui kelialapis jums į Suchumį, - š. j.

Stačiai iš įstaigos be uošvių įtakos tiesiausia linija skriejat į židinį, 
- su plastmasiniais aeroplanais ir su bananais; grįžę tuoj taisote 
kapsintį kraną, - š. j.

O vakarais jūs grukšnojat arbatą ir svarstote: pirkti ar nepirkti 
chalato? Po šio kolokviumo gulat į lovą, prieš taip tai patikrinę 
šlepečių stovį. - š. j. '•’

Jei naktį šmekšteli iškirptės plačios (tos pačios) - arčiau prisi
traukiate pačią: tylus jos knarkimas kaip liūto urzgimas nedorąją 
mintį ištaško - ir taškas. Vėl tyros svajonės atgal atplasnoja: tai 
pirkti ar nepirkti chalato rytoj jau? - š. j.

Ir šitos dilemos tarytum diademos jums kaktas dabina; ak, šitos 
problemos drąsiu savo polėkiu protą svaigina! - š. j.

Vėl rytmetis bunda, vėl gatvės sudunda, - tai žengiate jūs, 
teigiamieji herojai, su papkėm, sviestainiais ir su hemorojais, - 
žodžiu, pasiruošę gyvi eiti į rojų, - š. j.

Ir jeigu sutiksite tą tūkstantąjį, netipiškąjį, - dumkit į šalį nuo jo 
kaip nuo maro: užkrės dar, ko gero, - š. j.

Tiktai dumdami nepameskit šviesių aureolių - tada jau prapuolę: 
nepirksit chalato nei aeroplano, kapsės dieną naktį netaisomas 
kranas, be kritikos vėjo išpuiks dar šlavėja, - bus prarastas gyvo į 
rojų ėmimas, beliks hemorojus ir liūto urzgimas.

Nesavanaudiški patarimai
Susukimas

Skaudu man žiūrėti, kaip plūkiasi piliečiai dėl butų remonto. 
Įbėga, pareiškimu nešini, į namų valdybą ir šaute iššauna atgal, vėl 
įbėga, išbėga, atbėga, nubėga, iš, at, nu, iš, at ir taip be galo, net 
galva, į juos žiūrint, sukasi, tai kur jiems nesisuks taip lakstant? 
Paskui vaikšto sukdamiesi, pusiau invalidai. Dar iš valstybės pensi
jos pareikalaus - o tada sudie silkės ir kilkės atpiginimams!

čia jau paliečiami valstybės reikalai, ir humoristui nevalia tylėti. 
Jei ne užuojauta valstybei, jokiu būdu nesiimčiau gelbėti tų susi
sukusių piliečių. Patys susisukot, patys atsisukit, kuo aš čia dėta?

Bet va - valstybė.

Butą aš remontuoju dažnokai. Nusibosta apvalius metus spoksoti 
į žalią su pilkais brūkšniais sieną. Norisi ir gelsvos be brūkšnių, ir 
melsvos su taškeliais, ir pilkos be taškelių, norisi vieną sieną - taip, 
antrą - kitaip, arba visas trečiaip. Maža ko norisi!

Jeigu norisi - tai ir reikia. <
Pasišaukiu iš kiemo sūnų, šnibžteliu kai ką į ausį ir paduodu 

pieštuką. Pažadu tris porcijas ledų. Jis tuoj atsideda mėgstamam 
darbui, o aš išskubu į namų valdybą.

I valdybos apartamentus įžengiu neskubėdama, pabrėžtinai lėtu 
žingsniu, lyg Ugandos pasiuntinys. Jau vien tuo išsiskiriu iš reak
tyviniu greičiu zvimbiančių piliečių ir atkreipiu į save dėmesį. (Tai 
- pusė darbo.) - *

Priplaukiu prie viršininko stalo. Viršininkas, kaip paprastai, nau
jas, nes jie ten keičiasi konvejeriu. Oriai prisiartinu ir tyliai (tylus 
balsas taip patefektingai išsiskiria iš rėksnių choro) sakdū:

- Labas rytas.
- Ką? - sutrinka viršininkas. - A, labas, labas.
- Prašom nesistot, kai su jumis kalba moteris, prašom ir toliau 

sėdėti, - maloniai perspėju.
Man tučtuojau atitempia iš kito kambario kėdę.
Susisukusių piliečių masė pagarbiai ūžteli atgal.
- Reikalas labai nemalonus, - sėduosi. - Ilgai abejojau, ar vertą jį... 

Liečia jūsų autoritetą.
-Visi į koridorių, - išveja viršininkas masę. - Klausau jūsų.
- Turiu pasakyti, - sakau tyliu ir gero linkinčiu balsu, - kad mano 

butas dar tik pernai išdažytas. Galite patikrinti knygose, jei netikit.
- Kur čia netikėsi, - tiki viršininkas. - Džiaugiamės, ačiū, - dėkoja 

kaip už komplimentą.
- Todėl man ypač skaudu, kad dėl jūsų kaltės jį vėl skųsk ir dažyk!
Viršininkas iš nustebimo net iškiša liežuvį.
- Nesuprantu, - patraukiu pečiais, - kodėl jus, tokį mandagų, tokį 

padorų ir uolų...
’ - Padorų ir uolų? .. Aha.

- ... maitoja ir dergia.
- Kur? Kas? - Jo skruostuose pražysta bijūnai.
- Mūsų kiemo gyventojai. Ar tai liks tarp mūsų?
Jis linkteli galvą, patvirtindamas, kad šitai tikrai neliks tarp mūsų.
- Blogiausia, kad savo požiūrius jie skiepija priaugančiai kartai. °

(Bus daugiau)



Jungtinio Amerikos Pabaltiečių 
komiteto laiškas JAV prezidentui

(Vertimas iš anglų kalbos)

Pone Prezidente,
Jungtinis Amerikos Pabaltiečių 

Komitetas, kuris atstovauja apie 
milijonui estų, latvių ir lietuvių 
kilmės amerikiečių, norėtų iš
reikšti susirūpinimą Jūsų gegužės 
9-osios kelione į Maskvą, kur 
įvyks sąjungininkų pergalės prieš 
nacistinę Vokietiją 50 metinių 
iškilmės. Mes pripažįstame svar
bų Sovietų Rusijos indėlį nu
galint nacistinę Vokietiją, tačiau 
esame įsitikinę, kad JAV admi
nistracija, Rusijos Federacija bei 
tarptautinė bendruomenė taip 
pat turėtų pripažinti ir pasmerk
ti brutalų sovietinį režimą, gi
musį II pasaulinio karo metu ir 
pakeitusį nacių okupaciją stali- 
nistiniu totalitarizmu. Taip pat 
mes griežtai pasisakome prieš 
Čečėnijoje vykdomą smurtą ir 
Rusijos grasinimus panaudoti 
karinę jėgą ginant rusakalbių 
"teises" kaimyninėse šalyse.

Tai, kad Sovietų Rusija padėjo 
baigti II pasaulinį karą yra fak
tas, tačiau Sovietų Rusija taip 
pat yra atsakinga ir už šio karo 
pradžią, nes Molotovas ir Ribben- 
tropas pasirašė slaptuosius pro
tokolus, kurie padalino Europą į 
nacių ir sovietų įtakos sferas. Tuo 
tarpu kai demokratinės Vakarų 
šalys kovojo už laisvę ir demok
ratiją, sovietai kovojo už komu
nizmą ir pavergimą. Deja, sovie
tų pergalės prieš nacizmą rezul
tatas buvo milijonų žmonių iš 
Centrinės Europos bei Rusijos 
tolesnės žudynės, pavergimas ir 
deportacija.

Centrinės Europos šalys, plėto- 
damos santykius su kaimyninė
mis šalimis, turi žiūrėti į ateitį, 
tačiau prąeities užmiršti taip pat 
negalima. Taip-pat ir Rusijos 
Federacija turėtų žiūrėti į ateitį 
ir pasmerkti savo praeitį, ypač 
dabar, kai vėl pradeda didėti nos
talgija Sovietų Sąjungai. Vietoj 
to, Rusijos valdžios pareigūnai 
siekia, kad KGB metodai, nau
doti sunaikinti Ukrainos ir Pa-

Balzeko lietuvių kultūros muziejaus įnašas
Pietinėje Chicagos dalyje bal

tuoja gana ilgas, trijų aukštų pa
statas. Turistinėse miesto skel
bimų knygutėse jis visuomet gar
sinamas su visomis lankymo va
landomis ir atskiru skaičiumi pa
žymėtas, kaip verta apsilanky
mo vieta. Turėdami kelias die
nas, o kartais net ir tik kelias 
valandas laiko turistai mielai at
važiuoja apžiūrėti ir pasigėrėti 
muziejuje išstatytais eksponatais. 
Dažnas net neturėdamas jokių 
giminystės ryšių su Lietuva, bet 
pažinojęs kokį kaimyną ar bend
radarbį, nori pasididžiuoti, kad 
aplankė lietuvišką muziejų, Chi
cagos miesto įžymybę.

Kas muziejų padaro tokia ver
ta apsilankymo vieta? Muziejus 
gali didžiuotis savo labai turtin
ga biblioteka, kurią kruopščiai 
tvarko dr. Dovydas Fainhauzas 
su savo kūrybinga asistente Da
nute Viktoriene. Biblioteka nuo
lat reikalauja daugiau padėjėjų. 
Tai Edvardas Pocius ir Valenti
nas Martis, kurių darbas labai 

Ar Lietuvai reikia užsienio lietuvių 
politinės paramos?

(atkelta iš 3 psl.)
kad valstybės galva siūlytų nebalsuoti, Jo Ekscelencija ponas Algir
das Brazauskas tai darė savo pavyzdžiu ir tuo nei kiek nesigėdijo.

Apatiją lengva sukelti, gi tai didžiausias kozeris LDDP rankose. 
Mes žinome, kad jei rinkimai neprivalomi, taip kaip yra Australijo
je, dažniausiai balsuoja nedaug daugiau, kaip pusė piliečių, o dažnai 
ir mažiau Gi pusei piliečių nebalsavus, Seimo rinkimai būtų 
paskelbti neįvykusiais, kaip tai buvo daroma du metus Kaišiado
ryse. Ir tada toliau vyktų "vienvaldystė buvusiųjų". Tokios galimy
bės, deja, toli gražu nėra tik lakios fantazijos vaisius. Tai yra tikra, 
reali ir pavojinga galimybė. Kol tas hipopotamas dar sėdi savo 
purvo vonioje, mes turime teisę ir prievolę remti demokratines 
jėgas Lietuvoje, kad jos nebūtų’ apatijos sugniuždytos.

baltijo šalių partizanus, vėl būtų 
naudojami Čečėnijoje. Stalinis- 
tinių priemonių naudojimas nai
kinti tautai kažin ar gali būti 
laikomas demokratijos požymiu 
ir įteisinamas Jūsų dalyvavimu.

Amerikos pabaltiečiai remia 
stabilią demokratinę ir gerų kai
myninių santykių siekiančią Ru
siją. Mes vertiname Rusijos ka
riuomenės išvedimą iš Pabaltijo 
šalių, kurį vykdant lemiamą vaid
menį suvaidiojūsų administra
cija, tačiau esame susirūpinę Ru
sijos veiksmais Čečėnijoje ir jos 
nesiliaujančiais grasinimais pa
naudoti karinę jėgą prieš kaimy
nines šalis.

Prieš nusprendžiant vykti į 
Maskvą valstybės sekretorius 
Christopher buvo pareiškęs, kad 
Jūs nedalyvausite iškilmėse 
Maskvoje, jei nebus išspręstas 
Čečėnijos konfliktas. Nepaisyda
mas šio pažado, Jūs sutikote vyk
ti. Prezidentas Jelcinas, atsaky- 
dams į tokį Jūsų geranoriškumą, 
ėmė dar smarkiau bombarduoti 
Čečėnijos kaimus, tuo sukelda
mas tarptautinių ir Rusijos žmo
gaus teisių ekspertų kritiką. "Rusi
jos kariuomenė atsuko ginklus į 
civilius žmones... Tai ne kas kita, 
kaip genocidas", pareiškė Rusijos 
parlamento žmogaus teisių ko
misijos atstovas Aleksandras 
Gurianovas.

Balandžio 18 d. Rusijos už
sienio reikalų ministras Andrėj 
Kozyrev dar kartą pagrasino 
kaimyniniams kraštams, pareikš
damas, jog Rusija gali panaudoti 
karinę jėgą, kad apgintų rusakal
bių gyvenančių užsienyje, tei
ses. Šis pareiškimas pažeidžia įsta
tymą ir skamba ironiškai turint 
galvoje, kad pati Rusijos vyriau
sybė nužudė daugybę rusų gyve
nančių Čečėnijoje; Raginame Jus 
priešintis tokiems grasinimams, 
kol dar Rusija jų neįteisino savo 
politikoje.

Mes suprantame padėtį, kuri 
lėmė Jūsų vykimą į Maskvos 
iškilmes, tačiau tikimės, kad Jūs 
neužmiršite ir pasinaudosite pro

įvertinamas. Mokslinius darbus 
ruošią studentai čia randa vertin
gos medžiagos savo darbui. 
Bibliotekoje yra 40,000 knygų, o 
retų knygų skyrius turi 700 
knygų; pradedant 15 amžiumi. 
Svečiai, atvažiavę iš Lietuvos, 
negali atsistebėti mūsų rašytinės 
kultūros įnašu į šį kraštą.

Muzikos archyvą su dideliu 
pasišventimu tvarko muzikas 
Juozas Sodaitis. Būdamas muzi
ku gerai supranta muzikinio pa
veldo išlaikymą ateities kartoms.

Vaikų muziejus yra pati my
limiausia miesto mokyklų apsi
lankymo vieta. Čia jie randa 
seną, šiaudiniu stogu dengtą ūki
ninko sodybą, medinius šaukš
tus, dubenis, geldas, naujagimio 
vygę, kurioje supasi lėlė, ir net iš 
Lietuvos atvežtą prieš 70 metų 
dalgį. Per ištisus mokslo metus 
miesto ir priemiesčių mokyklos 
stengiasi supažindinti mokinius 
su įvairių tautybių atsivežta kul
tūra. Lietuviai gali didžiuotis 
tokiu muziejaus lobynu. Moki-

ga iškelti nors kelis iš šių nerimą 
keliančių klausimų Rusijos prezi
dentui Jelcinui ir jo kolegoms. 
Pirma, pripažindami Rusijos 
žmonių indėlį nugalint komu
nizmą, mes tikimės, kad Jūs pas
katinsite Rusiją viešai pripažinti 
praeityje vykdytą sovietų smurtą 
ir represijas ne tik prieš okupuo
tas Estiją, Latviją ir Lietuvą, bet 
taip pat ir pačią Rusiją. Ameriko
je ir kitur gyvenantiems pabal- 
tiečiams II pasaulinis karas baigė
si ne 1945-aisiais, o 1994-ųjų 
rugpjūčio 31-ąją, kai iš Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos buvo išvesta 
okupacinė buvusios Sovietų Są
jungos kariuomenė.

Antra, mes primygtinai prašo
me Jūsų pasmerkti Čečėnijoje 
vykdomas žudynes ir pasipriešin
ti Rusijos norams panaudoti ka
rinę jėgą prieš nepriklausomas 
kaimynines šalis. Viešas kalbėji
mas apie šias problemas nepadi
dins Rusijos pasipriešinimo, bet 
pabrėš šių problemų svarbą ir 
paskatins prezidentą Jelciną baig
ti žudynes ir laikytis tarptautinių 
normų. Pone prezidente, Jūsų 
pasipriešinimas prezidento Jelci
no ištartam "niet" dėl kariuo
menės išvedimo iš Pabaltijo šalių 
yra pavyzdys to, kas gali būti 
pasiekta, kai JAV pasisako tvirtai 
ir aiškiai. Jei mes norime remti 
demokratijos plėtojimąsi Rusijo
je, visų pirma ir stipriausiai tu
rime remti visų laisvės ir tei
sybės principus. Linkime Jums 
geriausios sėkmės Maskvoje ir 
tikime, kad Jūs perduosite mūsų 
susirūpinimą Rusijos vadovams.

Su pagarba,
Grožvydas J. Lazauskas
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Tarybos pirmininkas

Ints Rupners
Amerikos Latvių

Sąjungos 
pirmininkas

><>... i . ...
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Amerikos Estų 

Tautinės Tarybos 
pirmininkas

1995 m. balandžio 21 d.

niai ir studentai su nuostaba 
klausosi apie lietuvių emigrantų 
skurdžią pradžią skerdyklose, fab
rikuose ir vėliau pastatytas šven
toves, mokyklas, parapijas, vie
nuolynus, ligoninę ir kultūros 
centrus.

Atskiri kambariai muziejuje tu
ri rankraščių, dokumentų ir at
skirų žymių žmonių archyvus.

Šiuo metu vaikams praveda
mos pasakų sekimo pamokos, 
meno pamokos, muzikos ir tau
tinių šokių pamokos. Jauna, 
energinga mokytoja šiam darbui 
paskiria daug valandų, kad jos 
programos būtų sėkmingos. Nuo 
mažens įpratę muziejuje užsiimti 
ir atlikti savo pirmuosius bandy
mus, jie mielai ir paaugę lankys 
šiuos pastatus. Čia jau aštuoni 
metai dėstoma lietuvių kalba 
nemokantiems lietuviškai, suau
gusiems. Yra rudens ir pavasario

Lietuviu kultūros centro p<u dpa Philadelphijoje, PA. čia vyksta pamokos, seminarai. 
Lietuviu kalbos besimokančių, tautinių šokių grupės studentai ir muzikantai. Iš k.: Marijona 
Lelionytė-Silbertienė, Gintaras Labutis, WilfTedas Frisbys ir grupės vadovė Lynn Jocyte-Cox.

Chicagos IJetuvhį padangėje
Frank Zapolis, Chicagos lietuvių veikėjas, Lietuvos Vyčių orga

nizacijos tautinių šokių grupęs ilgametis vadovas, buvo atžymėtas 
Amerikos Lietuvių Prekybos Rūmų organizacijos. Jam buvo paskir
tas "Man of the Year" žymuo. Šis apdovanojimas buvo įteiktas per 
metirię organizacijos puotą gegužės 7 d. Martinique pokylių salėje, 
Chicagoje.

Grupė lietuvaičiu, gyvenančių Chicagos vakariniuose prie
miesčiuose ir besimokančių Mount Assisi akadmijoje, už gerą 
pažangumą moksle gavo specialius atžymėjimus. Tai Vika Gylytė, 
Nida Janušaitytė, Austė Ringutė, Viktutė Sušinskaitė, Lina Šlenytė.

Lietuviu Moterų Klubu Federacijos Chicagos skyrius jau 22-rą 
kartą rengia lietuvių abiturientų (baigiančiųjų vidurines mokyklas) 
pristatymą visuomenei. Pobūvis įvyks birželio 4 d., 5 vai. popiet 
Pasaulio Lietuvių Centre, Lemont, IL. Klubo vadovybei talkina 
motinų komitetas, kurį sudaro Daina Dumbrienė, Milda Harris, 
Marytė Utz, Stefa Prielgauskienė, Virginija Paulienė, Eglė Novak, 
Dalia Januškienė.

"Dainava", lietuvių meno ansamblis, balandžio 23 d. Chicagoje 
paminėjo savo veiklos 50 metų sukaktį. Ta proga išleista sukaktu
vinė T62 puslapių, didelio formato knyga. Knygą redagavo Juozas 
Žygas, išleido - minėjimo komitetas. Knygoje gausu vertingos 
istorinės medžiagos ir daugybė nuotraukų.

Edmundas ir Dalia (Šulaitytė) Remiai, užaugę Cicero, IL, 
lietuvių kolonijoje ir čia baigę lituanistinę mokyklą, jau ilgesnį 
laiką gyvena Crofton, MD, prie VVashingtono. Velykų švenčių 
proga buvo atvykę į Cicero, kur tebegyvena Edmundo tėvai - Juozas 
ir Valė Remiai. Edmundas dėsto JAV krašto apsaugos ministerijai 
priklausančioje kalbų mokykloj. Čia šį pavaarį pirmą kartą dėstoma 
ir liettfvių kalba, šalia kitų 50 užsienio kalbų. Lietuvių kalbos kursui 
vadovėlį paruošė Edmundas, jis ir vadovauja šiam kursui.

Egidijus Jakubauskas iš Vilniaus, meno galerijos "Siena" direk
torius^ daugiau negu savaitę viešėjo Chicagoje. Svečias aplankė L. 
NarbuČio vadovaujamą meno galeriją, susitiko su vietiniais dai
lininkais. Jis yra Lietuvos dailės rėmimo fondo valdybos narys. Šis 
fondrtš yra visuomeninė savanoriška, labdaros pagrindais veikianti 
organizacija, padedanti sukaupti lėšas Lietuvos dailei remti. Šis 
vienetas teikia Lietvos dailininkams materialinę pagalbą, skirdami 
stipendijas, pašalpas, paskolas, lėšas dailės parodų organizavimui, 
katalogų išleidimui, organizuoja ir remia dailės mokyklas.

' Ed. Šulaitis

Svarbi konferencija
Konferencija aptarti komercinius ryšius su Lietuva, rengiama JAV 

LB Ekonominių reikalų tarybos, įvyks gegužės 20-21 dienomis 
Pasaulio Lietuvių Centre, Lemonte prie Chicagos. Konferencijos 
programoje bus diskusijos apie Lietuvos investicijų bei prekybos 
politiką, apie finansavimo šaltinius JAV - Lietuvos prekybai bei 
investicijoms, apie komercinės teisės būklę Lietuvoje, apie trans
porto paslaugas ir apie Amerikos lietuvių verslininkų projektus bei 
patirtfeLietuvoje. Prelegentais, bus JAV bei Lietuvos valdžios .pa
reigūną!, finansininkai ir verslininkai. Visi, suinteresuoti Lietuvos 
ekonominės padėties pagerinimu, kviečiami dalyvauti šioje svarbioje 
konferencijoje. Daugiau informacijos galima gauti JAV LB Krašto 
valdybos būstinėje - 2060 N. 14th Street, Suite 217, Arlington, VA 
22201. Tel. (703) 524 - 0698 arba FAX (703) 524 - 0947.

semestrai. Studentai suvažiuoja 
net iš Chicagos priemiesčių, kur 
juos supažindina su lietuvių 
kalba mokytoja Gailutė Valiu
lienė. Šią programą įvertina ir 
mūsų Lietuvių Fondas.

Puikiai tvarkomas Edvardo 
Mankaus filmų ir video juostų 
rodomasis kambarys. Apžiūrėjus 
muziejų- dažnai labai malonu 
atsisėsti įr 20 minučių pasigėrėti 
Lietuvos, miestų ar apylinkių 
vaizdais. Šio kambario sienas 
puošia meniškos nuotraukos, ku
rias dažnai pakeičia švenčių, pro
ginės fotografijos.

Muziejaus įkūrėjo Stasio Bal- 
zeko pastangomis Chicagos ir 
Vilniaus- miestai susidraugavo ir 
pradėjo keistis meno parodomis. 
Tai labai svarbus įvykis Lietuvos 
jaunų it kūrybingų žmonių gy
venime. Jiems atsidarė nauji ke
liai išeiti į platesnį pasaulį. Atva
žiavę į Ameriką jie galėtų būti 
čia apgyvendinami. Muziejus ieš
ko geradarių, kurie turėdami 
nuosavybes, galėtų sudaryti ge
resnes sąlygas čia besilankan
tiems menininkams ir studen

tams. Geneologijos skyrius įsteig
tas jauniausiojo Roberto Balzeko 
ir jo žmonos Julytės Balzekienės 
labai sparčiai išaugo. Jų įdėtas 
darbas jau atnešė gražių vaisių. 
Lietuvių kilmės žmonės iš visos 
Amerikos pradėjo “domėtis savo 
senai užmirštais giminėmis.

Jonas ir Jessie Daraškos orga
nizuoja kelionę į Lietuvą ir net 
ten padės žmonėms surasti, kur 
gimė ir augo senelių seneliai. Tai 
yra nepaprastai vertingas ryšys 
su savo kilmės kraštu.

Visiems darbams plėsti reika
lingos nuolatinės lėšos. Lėšų rei
kia laukti ir iš visuomenės, kuri 
turi suprasti koks svarbus šio 
muziejaus kultūrinis įnašas ne 
tik viename mieste, bet ir visoje 
Amerikoje. Palikdami savo testa- 
mentuoe dalį turto, jūs prisidė
site prie gyvo lietuvių kultūros 
pratęsimo šiame krašte. Šis mu
ziejus yra verta dėmesio ir jūsų 
piniginės paramos vieta, nes čia 
vyksta nuolat kultūrinis gyveni
mas, kuris įves ateities kartas į 
besikeičiantį pasaulį.

Gailutė Valiulienė

- Prez. Bill Clinton pakvie
tė prof. dr. Joną Račkauską į JAV 
delegaciją, kuri kraštui atstovaus 
birželio 2-6 dienomis Prahoje 
vyksiančioje CIVITAS tarptau
tinėje konferencijoje. Iš viso pa
saulio dalyvaus apie 200 dele
gatų, kurie svarstys būdus pagy
vinti ir išplėsti piliečių dalyva
vimą demokratiniuose procesuo
se. Račkauskas yra ilgametis pe
dagogikos profesorius Chicago 
State universitete ir Lituanisti
kos Tyrimo ir Studijų Centro 
pirmininkas. Jis padėjo įsteigti 
Lietuvos Demokratijos Kolegiją, 
kuri per mokytojus siekia de
mokratijos linkme pakreipti Lie
tuvos mokyklinį jaunimą. Jis yra 
kolegijos veiklos koordinatorius 
Amerikoje.
- Ona Mikulskienė, viena 

iš Čiurlionio ansamblio steigėjų 
ir kanklių orkestro mokytoja, 
gegužės 30 d. išvyksta apsigyven
ti į Lietuvą.

- Robert S. Beris, Lietuvos 
Vyčių "Pagalba Lietuvai, Ine." pir
mininkas, dalyvaus gegužės 13 - 
14 dienomis JAV LB Socialinių 
reikalų tarybos ruošiamoje "Pa
galba Lietuvai konferencijoje". Jis 
vadovaus "Suteikiamos medici
ninės pagalbos" diskusiniam bū
reliui.
- Chicagos ateitininkų šei

mos šventė įvyks gegužės 21 d., 
sekmadienį; Pradedama raišio- 
mis 9 vai. ryto Pa 1. J. Matulaičio 
misijoje, Lemonte. Iškilminga 
akademija ir programa Ateiti
ninkų namuose.

— Motinos diena Vasario 16- 
osios gimnazijoje, Hūttenfelde, 
Vokietijoje bus švenčiama gegu
žės 6 d.

-- "Eglutės" žurnalui parem
ti LB Švietimo taryba gegužės 7 
d. Chicagos Jaunimo Centre 
ruošia mokinių koncertą. Pro
gramą atliks talentais pasižymį 
Chicagos ir Lemonto lituanis
tinių mokyklų mokiniai.

- Jūratė Budrienė, lietuviš
kai visuomenei pažįstama iš 
rūpestingos veiklos su "Lietuvos 
Vaikų Vilties" organizacija, pa
kviesta vadovauti dešimtajai už
sienio lietuvių tautinių šokių 
šventei, kuri įvyks Rosemont 
Horizon salėje 1996 m. liepos 
pradžioje.
- CIeveland, OH, LB apylinkė 

gegužės 7 d. rengia "Vakarą moti
noms pagerbti". Programą atliks 
Hamiltono tautinių šokių an
samblis "Gyvataras", vadovauja
mas Elytės Tarvydienės.
- Stutthofo kacete (netoli.

Gdansk, Lenkijoje) ruošiamos 
iškilmės gegužės 8 - 9 dienomis 
paminėti 50 metų sukaktį nuo 
II pasaulinio karo pabaigos. Šia
me kacete buvo sunaikinta ir 
1,100 lietuvių.
- Asmuo, ieškantis "Lituanus" 

žurnale paskelbto italo Andrea 
Botto straipsnio apie Čiurlionį, 
skatinamas antrą kartą kreiptis į 
buvusį redaktorių, jam pranešant 
savo pavardę ir adresą.
- Stasys Meilus, garsus stalo 

teniso žaidėjas, sulaukęs 76 m. 
amžiaus, balandžio 1 d. mirė 
Palm City, FL. Lietuvoje kartu su 
Vladu Adomavičiumi 1938 m. 
įvykusiose Lietuvos pirmenybėse 
laimėjo I vietą vyrų dvejete.
- Ateitininku vasaros sto

vyklos Dainavoje: birželio 25 - 
liepos 9 moksleiviai ateitininkai, 
liepos 9-22 jaunučiai ateitinin
kai, liepos 23-30 sendraugiai atei
tininkai, liepos 23 Dainavos me
tinė šventė ir šimtininkų suva
žiavimas.



Apg reikštą

Antioksidantai - 
sveikatos palaikytojai

Spaudoje, iš sveikatos patarėjų, 
o ir gaudami vitaminų tabletes, 
kapsules ar pan., skaitome ir gir
dime apie oksidantus, jų reika
lingumą gerai sveikatai palaiky
ti. Antioksidantai (kalbama apie 
tuos, kurie padeda žmogaus svei
katai) yra cheminės medžiagos, 
veikiančios prieš žmogaus kūne 
vykstančių biologinių (gyvybi
nių) veiksmų, gaminančių ir 
išskiriančių gyvam organizmui 
kenkiančias, net žudančias, me
džiagas. Antioksidantai tas me
džiagas neutralizuoja arba bent 
padaro mažiau kenksmingas, kol 
jos iš kūno pašalinamos.

Deguoninimas
Deguoninimas - oksidacija - 

medžiagos jungimasis su deguo- 
niu. Tas jungimasis gamina stai
giai ar lėtai pasireiškiančią ener
giją. Degimas yra staigios oksi
dacijos ir energijos gaminimo 
reiškinys, rūdyjimas (metalų) - 
lėtos, o gyvame organizme audi
nių ląstelėse naudojamas deguo
nis, atnešamas kraujo gyvybi

niam vyksmui reikštis, jungian
tis deguoniui su kai kuriomis 
ląstelėse esančiomis medžiago
mis, yra deguoninimo vyksmas. 
To vyksmo metu gaminamos ne
reikalingos ir dažnai kenksmin
gos medžiagos, vadinamos radi
kalais. Gyvenime radikalai (žmo
nės) veikia prieš nusistovėjusią 
tvarką, taip ir cheminiai radikalai 
griauna organizmo tvarką, ken
kia organizmui, žudo ląsteles, o 
iš pastarųjų sudaryti audiniai ir 
žmogaus kūnas. Taip jie kenkia 
kūnui, sutrikdo ir mažina svei
katą, greičiau sendina žmogų ir 
veda į mirtį.

Radikalai tą kenkimo ir nai
kinimo darbą atlieka atakuoda
mi ląstelių membranas, gyvybei 
reikalingus enzimus ir DNA (des- 
oksinukleininė rūgštis), kuri sta
to ir atstato sudėvėtas kūno ląs
teles. Gyvas organizmas ginasi 
nuo radikalų kenkimo, bet pa
kenkimas palieka didesnius ar 
mažesnius pėdsakus, lyg randus. 
Taip pakenktos ląstelės darosi

mažiau atsparios ligoms: vėžio 
vystymuisi, širdies priepuoliams, 
kataraktų vystymuisi, artritams, 
mažinamas odos elastingumas, 
pakenkiami matymo ir girdėji
mo organai, vystosi regėjimo ir 
girdėjimo mažėjimas, net aklu
mas ir kurtumas, vystosi kitos 
degeneratyvinės ligos, greitina 
senatvinius reiškinius.

Antioksidantai
Antioksidantai pastiprina ląs

telių ir kūno gynimąsi nuo ra
dikalų veikimo, tuo palaiko žmo
gaus sveikatą, pailgina žmogaus 
gyvenimo amžių. Jie negydo ligų, 
bet padeda kelti organizmo imu- 
hitetą (atsparumą) ligoms. Gerai 
žinomų antioksidantų yra trys: 
vitaminas C, vitaminas E ir beta 
karotinas.

Vitaminas C (priešskorbutinis 
vitaminas) yra randamas visuo
se augaluose ir yra jų gamina
mas, taip pat jis gaminamas 
daugelio gyvių kūne, išskyrus 
jūrų kiaulytes, beždžiones ir žmo
nes. Ne tik žmogaus sveikatai 
palaikyti, bet ir gyvybei, jis būti
nas. Vitaminas reikalingas ląste
lėse ir kūne biocheminiams vyks
mams veikti. Normaliai žmogui 
reikia 35 - 45 mg vitamino C per 
dieną, bet nekenkia ir padeda 
sveikatai, kai žmogus jo gauna 
500, net ligi 3000 mg per dieną. 
Slogų, viršutinių kvėpavimo or
ganų užkrečiamų susirgimų atve
ju, didelės vitamino C dozės 
pagreitina pagijimą. Vitaminas

C gaminamas laboratorijose ir 
pateikiamas tabletėmis, kapsulė
mis ir kt. Tačiau jo yra daug 
visuose vaisiuose ir daržovėse, 
ypač apelsinuose, citrinose ir jų 
sultyse, taip pat špinatuose, viso
kiuose kopūstuose, svogūnų laiš
kuose, uogose, dynėse, virtose ir 
keptose bulvėse. Vitaminas C 
nežūva verdant ar kepant maisto 
produktus, bet jis greitai jungia
si su deguonimi atviroje aplinko
je, pvz.: palikti atvirai pagaminti 
vaisių, uogų, daržovių, nuluptų 
bulvių produktai jo greitai neten
ka.

Vitaminas E. Šis vitaminas 
laikomas centriniu antioksidan
tu. Cheminis jo vardas yra to
koferolis - lytinis hormonas. 
Gamtoje jis randamas trijų for
mų: alfa, beta ir gama formo
mis. Gama forma reiškiasi stip
riausiai ir ji žmogaus organizme 
išvysto savo veiklą. Tokoferolis 
yra aliejus, netirpstąs vandenyje, 
bet tirpsta ir maišosi riebaluose. 
Suaugusiam žmogui per dieną jo 
reikia 30 internacionalinių vie
netų, arba 15 -16 m. Bet dažnai 
žmonėms, ypač vyresnio am
žiaus, nekenkia jo gauti daug 
didesnę dozę. Vitamino E turi 
migdolai, riešutai, žemės riešutai 
(taigi ir peanut butter), sau
lėgrąžų, kukurūzų aliejai, mar
garinas, kviečių daigai, bet taip 
pat žali lapai - lapuotės salotos, 
o mažus kiekius jo turi visos

vienetų) vitamino A. Tačiau beta 
kerotino yra pakankamai au
galinės kilmės maiste, ypač tam
siai žalios spalvos ar geltonose 
daržovėse: špinatuose, garbano
tuose kopūstuose, saldžiose bul
vėse, morkose, kukurūzuose, la
pinėse salotose.

Antioksidantai padeda organiz
mui stipriausiai, kai organizmas 
gauna jų visų trijų pakankamus 
kiekius. Tačiau jų veikimą stipri
na į organizmą patekęs selenas 
(jis nemetalas), cinkas, magnis ir 
varis, kurie gaunami su maisto 
produktais, ypač grūdiniais, šak- 
niavaisiniais, vaisiais.

Išvados
Jaunesnio amžiaus žmonės, 

turį gerą sveikatą ir maistui nau
doją įvairius maisto produktus, 
bet vengią didesnių riebalų kie
kio ir daug cukraus bei alkoholi

nių gėrimų gausos ir dažnumo, 
beveik visada gauna pakankamai 
antioksidantų ir kitų reikiamų 
medžiagų, antioksidantų veiklą 
sustiprinti. Daugelis vyresnio 
amžiaus žmonių turi susilpnintą 
ar pažeistą virškinimo aparatą, o 
ir absorbadjos (viduriuose su
virškinto maisto dalelių įtrauki
mas į kraują) trūkumų, tai jiems 
reikia imti laboratorijose gamin
tus preparatus, teikiančius vita
minus, antioksidantus bei ne
didelius kiekius mineralinių me
džiagų ir metalų. Tai kels žmo
gaus atsparumą negalioms ir li
goms, palaikys jo sveikatą, padės 
žmogui būti darbingam daugiau 
metų ir pailgins jo amžių. Žmo
gus jausis pakankamai laimin
gu.

Dr. Juozas Kriaučiūnas

Visus metus geriausias draugas - 
"Darbininkas”- lankys jus kas savaitę! 

Prenumerata vieniems metams tik $30!

SKELBIMŲ TAISYKLĖS "DARBININKE"
Skelbimų, užuojautų ir apmokamų žinelių reikalais, norint paskelb

ti, skelbimus sustabdyti, arba norint sužinoti kainas ir kt., prašoma 
skambinti DARBININKO administracijai nuo pirmadienio iki penk
tadienio tel.: 718 827-1351, 9 v. r. - 4:30 v. v.

DARBININKAS pasilieka teisę atsisakyti spausdinti skelbimus, 
kurie, mūsų nuomone, netarnauja bendram skaitytojų labui. Taip 
pat nebus dedami skelbimai, kurie turės pornografinį pobūdį, arba 
tikslą suklaidinti, arba einantys prieš skaitytojų interesus.

PAPIGINTOS KAINOS į VILNIŲ 
ŠĮ PAVASARĮ ir VASARĄ

Iš New York arba iš Bostono nuo 
Chicago arba Florida
Los Angeles, San Francisco, Seattle

Bal.-geguž.
$742.00
$798.00
$918.00

Birž.-rugpj.
$886.00
$942.00
$1,062.00

Pensininkams - papigintos kainos dažnais atvejais. Kainose neįskaityti mokesčiai, š

1 Mes siūlome papigintus skrydžius į Vakarų Europą, Australiją, 
Pietų Ameriką, taip pat keliones laivu ir skrydžius į Karibų salas.

AIREX TRAVEL AGENCY

(201) 944-1273

382 Broad Avė 
Leonia, NJ 07605 

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

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

JEL: (617) 269-4455

TIESIOGINIAI SIUNTINIAI IŠ BOSTONO I VILNIŲ

KVIEČIAME VISUS Į GEGUŽINĘ

LIETUVIŠKOJE SODYBOJE
BOSTONE, gegužės 6 d., šeštadieni, 7 vai. vak.

Programoje dalyvaus žymus Lietuvos dainininkas, 
aktorius, televizijos laidų ir koncertų vedėjas

VYTAUTAS KERNAGIS.
Kviečiame drauge padainuoti, smagiai pašokti, pasilinksminti Lietuviškoje sody

boje. Daina, šokis ir lietuviška sodyba Jums primins seniai pasiilgtus vakarus 
Lietuvoje.

Bilietus galite užsisakyti iš anksto telefonu (617) 269-4455. Bilieto kaina $10.
Informacijos apie siuntinius prašome teirautis VILTIES įstaigoje.

Gegužės mėnesį siuntinius priimsime:
CENTERV1LLE, Cape Cod gegužės 10 d. 3.30 - 5 vai. p.p.
BROCKTON, MA gegužės 11d. 4-6 vai. p.p
LOWELL, MA gegužės 12 d. 12 - 1 vai. p.p.
LAWRENCE, MA gegužės 12 d. 2-3 vai. p.p.
NASHUA, NH gegužės 12 d. 4-5 vai. p.p.
BRIGHTON, MA gegužės 12 d. 4 - 5.30 vai. p.p.
WORCESTER, MA gegužės 13 d. 11 - 3 vai. p.p.
WATERBURY, CT gegužės 13 d. 9.30- 11 vai. ryto *
HARTFORD, CT gegužės 13 d. 1-3 vai. p.p.
KENNEBUNKPORT, ME gegužės 16 d. 10 - 12 vai. ryto
PUTNAM, CT gegužės 17 d. 1 - 2.30 vai. p.p.
PROVIDENCE, Rl gegužės 17 d. 4-6 vci. p.p.
BROOKLYN, NY gegužės 20 d. 12 - 4 vai. p.p.
NORWOOD, MA gegužės 23 d. 6-7 vai. p.p.

Apie siuntinių priėmimą Bridgeport, CT, Pennsylvanijoje ir kitose vietovėse
prašome teirautis tel. (617) 269-4455.

VILTIS - LIETUVIŠKA SODYBA 
368 West Broadway 

S.. Boston, MA 02127 
(617) 269 - 4455 <

uogos, vaisiai, grūdai, bulvės, 
žuvis, mėsa, duona, pienas.

Beta Karotinas. Jis yra pagrin
dinis antioksidantas. Jis nėra vi
taminas, bet organizmas jo me
džiagą - karotiną paverčia vita
minu A, kurį chemikai vadina 
retinoliu. Jis būtinas gyvam or
ganizmui. Jis padeda nugalėti 
infekcijas, nudelsia širdies prie
puolius, net saugo kūną nuo kai 
kurių vėžio rūšių, palaiko gerą 
regėjimą, švelnina odą. Vitami
nas A yra riebaluose tirpstanti 
medžiaga, gana pastovi. Vitami
nas A randamas visų gyvių kūne 
ir iš tų gyvių gaunamuose ar 
pagamintuose produktuose: pie
ne, sūryje, riebaluose, žuvies 
taukuose, kepenyse. Suaugęs 
žmogus turi gauti kasdien apie 
5000 I. U. (internacionalinių

DEXTERPARK rfšj?
W PHARMACY 1$

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

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

WE DELTVER
V Tel.: 296 - 4130 J

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. 718 827-1351 

arba rašyti:
Darbininkas (administr.) 

341 Highland BĮvd. 
Brooklyn, NY 11207

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 diemf - 
i LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, BALTARUSIJĄ, RUSIJĄ.

05/4 THURS 
05/5 FRID

05/11 TURS
05/13 SAT
05/16 TUES

05/18 THURS

05/19 FRID

05/23 TUES
05/25 THURS
05/27 SAT
05/30 TUES

MAY PICK-UP SCHEDULE 
PHILADELPHIA, PA 10-12noon 
KEARNY, NJ -------
PATERSON, NJ 
NE W ARK, NJ 
BROOKLYN, NY 
NEW BRITAIN, CT 
NEW HAVEN, CT 
WATERBURY, CT 
PHILADELPHIA, PA 10-12noon 
BALTIMORE, MD 
KEARNY, NJ 
PATERSON, NJ 
PUTNAM, CT 
NEWARK, NJ 
BROOKLYN, NY 
NEW BRITAIN, CT 
NEW HAVEN, CT 
WATERBURY, CT

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

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

New York-Vilnius-New York $630 r.t.
Chicago-Vilnius-Chicago S675 r.t.

One woy to Vilnius $370

FREGATA TRAVEL
250 West 57th Street, 1211 
New York, NY 10107
Tel.: (212) 541-5707 .

MES SIŪLOME
PIGIAUSIAS KELIONES Į VILNIŲ 

IŠ BET KOKIOS VIETOVĖS 
AMERIKOJE AR KANADOJE

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

i



Tautos Fondo suvažiavimo, įvykusio balandžio 29 d. Brooklyne, Kultūros Židinyje, 
prezidiumas, kalba vysk. Paulius Baltakis, OFM. Sėdi B k.: V. Penikienė, J. Nasvytis, J. 
Giedraitis, J. Valaitis, A. Vakselis, M. Žukauskienė. Liudo Tamošaičio nuotrauka

Nauja vadovybė
Nuo balandžio 1 d. Laisvės 

Varpo vedėjo pareigas Aidui 
Kupčinskui perdavė Petras Višči
nis, kuris tą visuomeninio ir 
kultūrinio pobūdžio lietuvių 
radijo programą Bostono ir apy
linkės lietuviams suorganizavo 
ir nuo 1954 m. kovo 7 d. jai 
sėkmingai vadovavo. Naujasis 
Laisvės Varpo vedėjas yra 43 
metų, prieš 20 metų atvykęs iš

Lietuvos, baigęs kompiuterių 
mokslus, dabar dirbąs Spears as- 
sociates, Ine. Nonvoode, gamy
bos vedėju. Su žmona Gitą jis 
išaugino dukrą ir sūnų, kurie 
mokėsi Vasario 16-sios gimnazi
joje Vokietijoje.

Nuo atvykimo dienos Aidas 
Kupčinskas yra gyvai įsitraukęs į 
Bostono lietuvių gyvenimą. 
Daug darbo ir laiko jis skiria 
Bostono lietuvių etnografinio

ansamblio "Sodauto" veiklai, šiuo 
metu yra LB Bostono apylinkės 
pirmininkas. Ligšiolinio "Laisvės 
Varpo" vedėjo Petro Viščinio li
gos ir kitais atvejais jis pavaduo
davo jį, įrodydamas, kad visais 
atžvilgiais yra kvalifikuotas būti 
"Laisvės Varpo" vedėju.

Savo talkininkais Aidas Kup
činskas pasirinko: administra
cijos ir finansų reikalams Gin
tarą Čepą; anglų kalbos skyriui 
Gitą Kupčinskienę, "Sodauto" 
vadovę; muzikos reikalams Per
kūną Krukonį; talkininke kores
pondente - pranešėją Rimą Gir- 
niuvienę. "Laisvės Varpo" naujas 
adresas: Aidas Kupčinskas, 19 Old 
Farm Rd., Walpole, MA 02081, 
tel. (508) 668-2167, faksas (508) 
660-8763.

"Baltic Tours" laimėjimas
Lietuvos tautinis olimpinis

Su pirmu spinduliu 
pabudome, ir mes...

Naujai atvykusieji iš Lietuvos 
pajudėjo, pradėjo burtis ir orga
nizuotis. įkūrė naują LB apylinkę 
ir įsijungė į NY apygardą. Naujo
sios apylinkės vardas - "VERSMĖ". 
Koordinacinio komiteto prane
šimu "Versmės" sąrašuose jau 
randasi 270 asmenų.

Balandžio 29 d., šeštadienį, 
Kultūros Židinyje įvyko "Vers
mės" surengta vakaronė, į kurią 
atsilankė apie 175 naujieji ir "se
nieji" ateiviai.

Salė buvo itin šventiškai pa
puošta. Salės lubose ir sienose 
buvo iškabinta daugybė spalvotų 
balionų ir kaspinų. Stalai padeng
ti staltiesėmis, o ant jų, nedide
lėse vazelėse - po pražydusią 
jaunų medelių šakelę. Ant vie
nos sienos, didelėmis spalvoto
mis raidėmis, užrašas: "Su pirmu 
spinduliu pabudome ir mes". Ant 
scenos uždangos, iš pakabintų 
raidžių, žodis "VERSMĖ". Apačio
je - verpetais iš besiveržiančios 
"Versmės" srovės vaizdas.

į salę atsilankė ir T. Pranciškus 
Giedgaudas, OFM, vienuolyno 
viršininkas, kuris tą dieną šventė 
savo 75-ių metų jubiliejų. Jam 
buvo sugiedota "Ilgiausių metų".

Salėje sukinėjosi ir Islanders 
ledo rutulio komandos žaidėjas 
Darius Kasparaitis.

- Sakyk Dariau, kur geriau jau
tiesi Židinyje, ar ant ledo? - už
klausiau.

- šiuo metu, tai čia, Židinyje.

Priešingai - ant ledo, - atsakė.
Kasparaitis pasidžiaugė Židinį 

"atradęs", nes per dvejus metus 
išgyvenęs New Yorke, apie jį 
nebuvo girdėjęs. Žadėjo dažniau 
atsilankyti.

Programą, šiek tiek vėluojant, 
susirinkusius pasveikino ir trum
pai peržvelgė organizavimosi 
darbus koordinacinio "Versmės" 
komiteto veikli narė Albina Ba
nienė.

Komiteto narys dr. Algis Pliūra 
kvietė jaunimą organizuotis ir 
dalyvauti sporte, o muz. Asta 
Barkauskienė ragino jungtis į 
esamus, ar numatomus dainos 
vienetus.

Viktoras Žikas, su elektroninės 
muzikos palyda (gaila, kad ji 
prastai veikė) padainavo, specia
liai šiam renginiui savo paties 
sukurtą eilėraštį, kurio paskuti
nis (iš aštuonių) posmas buvo: 
"Tegul meilės versmė / Trykšta iš 
mūsų širdžių / Tegul jungia vi
sus mus / Vienybei ir meilei kar
tu". Mergalio eilėraštį "Pavasa
ris" deklamavo Sonata Petravi
čiūtė, o mūsų mielas ir visuomet 
laukiamas smuikininkas Vilhel
mas Čepinskis, kuriam visuomet 
fortepijono palydą suteikia pia
nistas William Smiddy, pagrojo 
C. Sains - Sains - "Introdukcija ir 
Rondo Capriccioso".

Šis Vilhelmo Čepinskio pasiro
dymas Židinyje, prieš praside
dant vasaros atostogoms, buvo

A.+ A.
GRAŽINAI DAUNIENEI- 

PAULAVIČIŪTEI
po ilgos ligos mirus, vyrui ALEKSANDRUI DAUNIUI, 
buvusiam Tautos Fondo tarybos pirmininkui Ir akty
viam bendradarbiui, sūnums, šeimai ir artimiesiems 
reiškiame giliq užuojautų.

TAUTOS FONDAS 

komitetas pasirinko Algio Mit
kaus vadovaujamą "Baltic Tours" 
kelionių agentūrą iš Bostono ofi
cialia to komiteto kelionių agen
tūra T996 m. Atlanta, Georgia 
valstijoje, įvyksiančioms 26- 
sioms metinėms olimpinėms 
žaidynėms. Tuo reikalu sutartį 
pasirašė Lietuvos tautinio olim
pinio komiteto pirmininkas Ar
tūras Poviliūnas ir "Baltic Tours" 
pirmininkas Algis Mitkus.

Pagerbimas ar 
atsisveikinimas 

O

"Laisvės Varpo" steigėjas ir lig
šiolinis jo vedėjas Petras Viščinis 
atsisveikino su savo klausytojais 
kovo 26 d. laidoje, dėkodamas 
visiems už talką ir reikšdamas 
džiaugsmą, kad pavyko surasti 
naują vedėją, kuris toliau tęs jo 
virš 41-rių metų vykdytą darbą. 
Dabar LB Bostono apylinkės ini- 
ciatyVa sudarytas specialus ko
mitetas, kurio tikslas - suruošti 
Petro Viščinio pagerbimą ar at
sisveikinimą su juo. Į tą komitetą 
įeina Bostono, Brocktono, Cape 
Codo ir kitų vietovių lietuvių 
organizacijų atstovai. To komite
to nutarimu numatomas pager
bimas ar atsisveikinimas įvyks 
birželio 4 d. 3 vai. po pietų So. 
Bost'dno Lietuvių Piliečių d-jos 
didžiojoje salėje So. Bostone. 
Jame bus paryškinta Laisvės Var
po veikla, kitos kalbos ir orga
nizacijų pasisakymai. Meninei 
programai atlikti pakviestas Bos- 
tond'^iiėtuvių sekstetas, su kuri- 
uo-^Eaisvės Varpas" glaudžiai 
bendradarbiavo, ypač tuo metu, 
kai jam vadovavo jo steigėjas 
šviesios atminties komp. Julius 
Gaidelis. Petras Viščinis su žmo
na ruošiasi grįžti į savo gimtuo
sius Druskininkus.

V. P-tis

paskutinis.
- Kaip ir kur žadi praleisti vasa

ros atostogas? - užklausiau.
- Atostogas praleisiu Lietuvo

je. Ten beatostogaudamas turė
siu kelis koncertus. Venecuelos 
simfoninis orkestras yra mane 
pakvietęs į Venecuelą. į ten vyk
siu birželio mėnesy ir su minėtu 
orkestru atliksiu porą koncertų, 
- atsakė Vilhelmas. - Rudeny vėl 
grįšiu į New Yorką ir Juiliard 
muzikos mokykloje toliau tęsiu 
smuiko studijas.

Petras Laučiškis padeklamavo 
Edvardo Vaitkaus eilėraštį "Ko 
nėr, to nėr". To eilėraščio tekstas 
buvo iškabintas Vilniuje prie 
buvusių KGB rūmų 1994 m. va
sarą, bet buvo greit nuplėštas. 
O,kad jis kam nors galėjo nepa
tikti matosi iš paskutinio (iš sep
tynių) posmelio: / "Seimo vyrai 
išmintingi - / Rūmų apsauga 
gera! - / Vagia, kas tiktai netingi, 
/ O vagių nėra!"

Kaip, kad rengėjai sako, "ant 
greitųjų" sudarytas ateivių cho
ras, padainavo porą dainų: liau
dies dainą - "Užaugau Lietuvoj" 
ir "Žemė Lietuvos" - muz. K. Va
siliausko, žodž. S. Gedos. į dai
navimą buvo įtraukti ir salėje 
susirinkusieji.

Po to, sušoko senovinį lietu
višką šokį "Saduto tuto", dr. Al
gis Pliūra papasakojo linksmą

nuotykį apie piršlybas, vestuves 
ir pamestus 300 litų.

Sekė, taip vadinamas, "Ponų" 
šokis. "Ponus" pašokę, šokėjai 
pabiro ptt šalę; partnerius pa? 
sirink^iš žiūrovų, "ponus" pa
kartojo. Man, nespėjus net mirk
telėti, atsiradau "ponų" šokio 
sūkuryje!

Pakviestas žodžiui vysk. Pau
lius Baltakis, OFM, trumpai kal
bėjo apie savo keliones belan
kant užsieniuose gyvenančius lie- 
tuvius^Išreiškė didelį džiaugsmą, 
kad jie-“jungiasi į bendrą darbą, 
nes, tik draugėje būdami, galė- 
sime-b^ti naudingi atsistatančiai 
mūsų jfisų tėvynei Lietuvai.

Sveikindamas naujųjų ateivių 
organizavimosi pastangas LB NY 
apygardos vicepirmininks dr. Ri- 
mas$ y^ičaitis pastebėjo, jog 
"Versmė" bus tapusi istoriniu 
įvykiu!

Po to dalis vakaronės dalyvių 
persikėlė į sportininkų kambarį, 
kuriame jūrininkas Jonas Lima- 
nas parodė vaizdajuostę, iš savo 
jūrinės kelionės su jachta, aplink 
itin pavojingą Cape Horn salą.

Tuo tarpu salėje, balionams 
sproginėjant, jaunimas šoko ir 
linksminosi. Išsiliejusi "Versmė" 
lyg pjayasariniu lietumi visus 
apšlakstė. Reikia tikėtis, kad nuo 
dabar jau ESAME IR BŪSIME 
KARTU! p. palys

Los Angeles, CA
Gegužės mėnuo skirtas Marijos garbei. Gegužinės pamaldos šv. 

Kazimiero lietuvių parapijos bažnyčioje kiekvieną dieną vyks po 7 
vai. rytmetinių mišių, o sekmadieniais tuoj po sumos.

Velykos atšvęstos labai iškilmingai. Didžiosios savaitės apeigo
se ir Velykų dieną dalyvavo daug žmonių. Velykinėje rinkliavoje 
parapijai suaukota $18,141.

Juozo Daumanto šaulių kuopa veiklos 30 metų sukaktį pami
nės gegužės 7 d., sekmadienį. 10:15 vai. ryto vėliavų pakėlimas 
parapijos aikštėje. 10:30 vai. mišios už mirusius šaulius, šaules, 
karius ir partizanus. L2:15 vai. minėjimas didžiojoje parapijos 
salėje. Minėjimą pradės kuopos vadas š. Kazys Karuža, invokaciją 
sukalbės kun. A. Volskis, sveikins Lietuvos gen. konsulas Vytautas 
Čekanauskas ir organizacijų atstovai. Nepolitine tema paskaitą 
skaitys visuomenininkas, ilgametis Lietuvos Šaulių Sąjungos Išeivi
joje pirmininkas Karolis Milkovaitis. Meninę programos dalį atliks 
solistė Janina čekanauskienė ir Los Angeles vyrų kvartetas.

Šv. Kazimiero šeštadieninė mokykla mokslo metus baigs 
birželio 3 d., šeštadienį, su iškilmėmis didžiojoje parapijos salėje.

"Spindulio", jaunimo meno ansamblio, tradicinė šventė įvyks 
birželio 4 d., sekmadienį Šv. Kazimiero parapijos patalpose.

L.Ž.K.

Tai musų viršūnių gėda
Kadangi dabar iš Lietuvos gauname daug ir įvairių laikraščių, tai 

bendrą Lietuvos gyvenimą ir jos vaizdą neblogai pažįstame. Bet tą 
vaizdą ir Lietuvos gyventojų nuotaikas geriausiai paryškina mus 
pasiekiantieji mūsų giminių bei draugų laiškai.

Štai pora ištraukų iš jų. Laiško siuntėjas iš JAV į užklausimą: - kaip 
jūs gyvenate? - gavo atsakymą:"... Anksčiau į tokį klausimą atsaky
davome gana trumpai - kaip žydas prie vokiečio. Tačiau dabar taip 
atsakyti būtų neteisinga. Mes ir patys nelabai gerai išmanome, kaip 
parašyti trumpą mūsų gyvenimo formulę. Jeigu chaosas yra dėsnis, 
anarchija - tvarka, korupcija ir "gerklių kandžiojimas" - demokratija, 
tai mes gyvename dėsningai susiklosčiusioje tvarkoje ir demokratiš
kai".

Rašydamas dėl pilietybės nepripažinimo užsienyje gyvenantiems 
lietuviams, rašo: "...Nepripažinti savo piliečiais visų Jūsų - didelė 
gėda. Nepasakyčiau, kad tai visos Lietuvos gėda. Tai mūsų Viršūnių 
gėda. Juk kas įgalino Lietuvą, po tiek metų sugrįžti į nepriklausomy
bę? - Tai mūsų kova vietoje, o Jūsų užsienyje. Tai viena rezistencija, 
kitaip sakant, bendra kova su okupantu. Mes savo kovą kėlėme 
tautine dvasia, vietoje, Jūs savo veikla neleidote laisvų valstybių 
vyriausybėms pamiršti, kad egzistuoja toks mažytis planetos trupinė
lis kaip Lietuva. Ir niekas neturėtų išdrįsti nepripažinti Jūsų teisės į 
pilietybę. Mes, taip galvojantieji, ne kartą kreipėmės dar į Landsber
gio Parlamentą, bet viskas veltui. Aš nekaltinu paties Landsbergio. 
Kalta jo aplinka, kurios įtakai jis pasidavė ir kuri vėliau, jį patį 
išdavė. Taip pasielgti mūsų "viršūnes" skatino ne baimė, kad "išnešio
site Lietuvėlę doleriniuose maišeliuose", bet baimė, kad Jūs turėda
mi didelę patirtį kaip reikia tvarkytis gyvenant, taip vadinamam 
kapitalistiniame pasaulyje, perimsit valstybės vairą, o jie vėl liks be 
nieko. Čia ir yra tikroji priežastis! Na, bet nieko! Aš esu optimistas. 
Šie rinkimai parodė, kad mankurtizmas Lietuvoje silpsta. Anksčiau, 
ar vėliau Tauta pasveiks, o tada ir pasus mes su Jumis turėsime 
vienodus!"

Grynai apie savo asmeninius reikalus, laiško autorius rašo: "...Savo 
gyvenimu nesiskundžiau perdaug anksčiau, neturiu kuo skųstis ir 
dabar? Nesame viskuo pertekę, bet ir iš bado nemirštame. I didįjį 
verslą nesiveržiu, nes į ten, paprastam mirtingajam, prasistumti 
neįmanoma. Ten karaliauja firmos kažkada sukurtos už komparti
jos pinigus ir mafijinės struktūros, kas iš esmės yra vienas ir tas 
pats..."

Tai daug pasakantis ir nemažai teisybės turintis laiškas. Blaiviai 
galvojančių Lietuvos gyventojų yra daug. Tik gaila, kad "Viršūnės" 
jų protu nepasinaudoja. p. palys

Nauja sporto žvaigždė
Linas Vaitkus iš Steamboar Springs, 22 metų amžiaus studentas 

Colorado Universitete, kur priklauso prie slidinėjimo komandos, 
dalyvavo Pasaulinėse Lietuvių Slidinėjimo Varžybose, kurios įvyko 
Collingwood, Ontario (Kanadoje) vasario 23 ir 24 dienomis. Daly
vavo 50 slidinėtojų, atvykusių iš Lietuvos, Australijos, Kanados ir 

.JAV. Linas laimėjo Didžiojo Slalomo pirmą.Kietą savo amžiaus 
grupėje. Jo 41.73 laikas taip pat buvo rekordinis šiose varžybose. Tas 
pats atsitiko ir Slalomo varžybose, kur Lino 54.96 laikas pelnė jam 
pirmą vietą ne tik savo amžiaus grupėje, bet taip pat ir visų amžių 
grupių varžybose.

Šiaurės Amerikos Lietuvių Slidinėjimo Varžybose, kurios irgi 
įvyko Kanadoje, Loretto Slidinėjimo Rezorte, Loretto, Ont. vasario 
25 dieną, Linas vėl buvo geriausias (pirma vieta) Slalomo ir Didžiojo 
Slalomo varžybose.

Lino stebėtini gabumai slidinėjime neatsirado netyčia. Kaipo 
Steamboar Springs Žiemos Sportų Klubo narys Linas įdėjo daug 
darbo treniruodamasis ir sėkmingai dalyvaudamas daugelyje 
slidinėjimo varžybų Amerikoje ir Europoje.

LR Misijos prie JT veiklos kronika
Balandžio 20 d. - Patarėja G. Damušytė dalyvavo Rytų Europos 

grupės posėdyje, kuriam pirmininkavo Rumunija. Aptarti klausi
mai, susiję su grupės remiamom kandidatūrom liepos mėn. įvyk
siančioje ECOSOC sesijoje Ženevoje ir gegužės mėn. įvyksiančia 
UNICEF'o tarybos sesijoje New Yorke.

Baltijos Misijų NPT darbo grupė susitiko Latvijos Misijoje prie JT 
derinti pozicijas ir darbus NPT konferencijos šešiose darbo grupėse. 
Dalyvavo patarėjai G. Damušytė ir R. Paulauskas.

KELIONĖS J LIETUVĄ 1995

Skrydis į Vilnių iš Bal. 1-geg. 31 Birž. 1-rugp.

Chicago $655 $765
Cleveland 731 927
Detroit 739 891
Los Angeles 865 1,017
Miami 725 925
New York 630 740
San Francisco 900 1,025
Tampa 759 911

Plius mokesčiai. Kainos turi apribojimų.
Teiraukitės dėl kainų iš kitų miestų.

1995 m. grupinių kelionių į Lietuvą brošiūra 
jau paruošta. Kreipkitės. Atsiųsime. 
Grupių organizatoriams teikiamos 

specialios nuolaidos.
* * *

VYTIS TRAVEL
40-24 235 St

Douglaston, NY 11363
Tel.: 718 423-6161; 1-800-77-VYT1S 

FAX.: 718 423-3979
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Šį savaitgalį Kultūros Židi
nyje: LB Queens apylinkė ren
gia jungtini Šiaulių teatro iš Lie
tuvos ir Hamiltono "Aukuro" 
teatro iš Kanados S. Čiurlionie
nės "Pinigėlių" spektaklį gegužės 
mėn. 7 d. 4 vai. p. p. Kultūros 
Židinyje, 361 Highland Blvd., 
Brooklyn, NY. (Žiūr. skelbimą 
šiame psl.)

Kultūros Židinio kavinė 
veiks gegužės 7 d. nuo 12 vai., 
Židinio apatinėje salėje. Gražioje 
aplinkoje, giminių, draugų bei 
bičiulių ratelyje skaniai papie
tausite ir atsigaivinsite. Cepeli
nai, dešros su kopūstais, kugelis, 
naminiai tortai bei pyragaičiai 
jus maloniai nuteiks laukti 4-os 
valandos ir vaidinimo "Pinigė
liai".

Lietuvių Katalikų Religi
nės Šalpos direktorės dr. Nijolė 
Bražėnaitės - Paronetto dėka 
direktorė dr. Rožė Šomkaitė ir 
LKRŠ raštinės tarnautojos su pa
galbininke Gina Jankauskaite, 
balandžio 22 d. apsilankė nau
dotų drabužių išpardavime, su
ruoštame Šv. Jono parapijos "Ca- 
tholic Daughters of America", 
Piermont, NY. Jų dėka buvo gau
tas didelis kiekis vertingų dra
bužių ir avalynės. Viskas tuoj 
pat supakuota ir pasiųsta į Lietu
vos jaunimui. Norintieji finan
siniai prisidėti prie siuntinių per
siuntimo, prašomi aukas siųsti: 
Lithuanian Catholic Religious
Aid, 351 Highland Blvd., Brook
lyn, NY 11207.

"VILTIES" siuntinių agentū
ros atstovai Brooklyne, NY, siun
tinius vėl priims gegužės 20 d. 
nuo 12 iki 4 vai. popiet Kultūros 
Židinio kieme, buv. spaustuvės 
patalpose. Dėl siuntinių paėmi
mo iš kitų vietovių žiūr. skel
bimą 6 psl.

Kernagio

koncertas,šokiai,dainavimas— 
dalyvavimas būtinas!

JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 
QUEENS APYLINKĖ

maloniai kviečia visus atsilankyti į

Sofijos Čiurlionienės vaidinimq

PINIGĖLIAI
(komedija)

1995 m. gegužės 7 d., sekmadienį, 4 vai. popiet 
Kultūros Židinyje,

361 Highland Blvd., Brooklyn, NY.

Vaidina:
Šiaulių Dramos Teatro ir

Hamiltono "Aukuro" aktoriai
Įėjimas $15.00

Nuo 12 vai. apatinėje salėje veiks 
Kultūros Židinio kavinė

A. A. Domazo Tilviko at
minimą pagerbiant, Kultūros 
Židiniui aukojo:

50 dol.: Dr. Jonas ir Dana 
Bilėnai.

Po 40 dol.: Romualdas ir Vida 
Penikai; Raymond ir Nijolė Žu
kauskai.

30 dol.: Algirdas ir Vida Jan
kauskai.

25 dol.: N. Naronis.
Po 20 dol.: Anatolijus Grabaus

kas; Donatas Ozas.
Kultūros Židinio vadovybė 

nuoširdžiai dėkoja už aukas.
A. A. Emilijos Rastenienės 

atminimą pagerbiant, Kultūros 
Židiniui aukojo:

Po 50 dol.: Birutė Paprockienė; 
Bronė Rimienė; Eugenija Ūselytė; 
R. A. Markevičius; Celestina Šiul- 
tė; Irena ir Jonas Vilgaliai; Birutė 
ir Vytautas Ignai.

Po 30 dol.: E. A. Stakniai; 
Ramūnas ir Valdonė Gaubos.

Po 25 dol.: Genovaitė Diržienė; 
Aldona Pintsch; Valda ir Raimon
das Gaubos; Ramutė ir Algirdas 
Česnavičiai; Vida ir Algis Jan
kauskai.

Po 20 dol.: Ona Osmolskis; 
Birutė Cibulskienė; Antanas Ma
tulaitis; H. C. Andruška; Ieva Jan
kutė; Albinas Sakalas; Leonas ir 
Ona Sabaliūnai.

10 dol.: Valerija Šileikienė.
Kultūros Židinio vadovybė 

nuoširdžiai dėkoja už aukas.

Vytautas Daugirdas, AM 
Saras firmos Long Islande prezi
dentas, bus vienas iš prelegentų 
JAV LB Ekonominių reikalų tary
bos rengiamoje konferencijoje 
gegužės 20-21 dienomis Le- 
monte prie Chicagos. Jis kalbės 
apie Amerikos lietuvių versli
ninkų patirtį Lietuvoje.

1995 gegužės 12d., penktadienį 
Kultūros Židinyje 
8v.v., įėjimas $8

N.Y. Akademikai Skautai 
jus labai maloniai kviečia į

Tautos Fondo suvažiavimo, įvykusio balandžio 29 d. Brooklyne, Kultūros Židinyje, dalyviai.
Liudo Tamošaičio nuotrauka

"Vyties" kelionių agentū
ra, norėdama/kad ir kitų kraštų 
žmonės susidomėtų kelionėmis 
į Baltijos šalis, balandžio 17 d. 
Pennsylvania viešbutyje Manhat- 
tane surengė seminarą apie tu
rizmą Pabaltijo kraštuose ir Suo
mijoje. Sukvietė iš Manhattano 
daug kelionių agentūrų. Iš viso 
buvo atstovaujama 21-a agen
tūra. Pokalbiui vadovavo Rimas 
Kezys, supažindindamas su tu
rizmo sąlygomis Baltijos kraštuo
se, parodė Daivos Kezienės paga
mintą filmą apie Lietuvą, 'Latvi
ją, Estiją. Buvo atsilankę Baltijos 
šalių konsulai, jų tarpe ir dr. 
Petras Anusas. Dalyvavo ir "Fin- 
nair" linijos atstovas. Įvyko lote
rija. Turizmu į Pabaltijo kraštus 
žmonės tik pradeda domėtis, nes 
ne taip senai griuvo "geležinė 
uždanga". Čia ir buvo bandymas 
prasiveržti i kelionių agentūras, 
supažindinant su turizmo gali
mybėmis Lietuvoje ir aplink. 
Puoselėdama šią idėją, "Vytis" 
išleido 10-ies tūkstančių tiražu 
gražų spalvotą reklaminį leidinį 
apie Pabaltijo kraštus ir Suomiją.

T. Placidas Barius, OFM, 
lietuvių pranciškonų provincijo
las, gegužės 3 d. išvyko į Lietuvą 
tvarkyti lietuvių pranciškonų 
provincijos reikalų. Ten išbus iki 
gegužės 25 dienos.

Albinas Sakalas jo tėvelio, 
Juozo Sakalausko šviesiam at
minimui, per Lietuvių Katalikų 
Religinę Šalpą paaukojo $200 
Lietuvos našlaičiams. LKRŠ reiš- 

~kia gilią užuojautą Albinui Sa
kalui ir dėkoja už paskirtą auką.

"Gavėnios skatikai" - tai 
pinigai suaukoti lietuviškų kata
likiškų mokyklų priešpiečiams, 
siekia $3,805. "Gavėnios" laiko
tarpis tęsis iki tol, kol Lietuva 
prisikels iš dvasinio ir moralinio 
skurdo. Taip, kad dar nėra per 
vėlu paaukoti šiam kilniam tiks
lui. Aukas prašome siųsti Lietu
vių Katalikų Religinės Šalpos 
adresu: 351 Highland Blvd. 
Brooklyn, NY 11207, pažymint, 
kad tai yra vaikų priešpiečiams. 
Visiems, kurie jau yra paaukoję, 
nuoširdus ačiū vaikučių vardu. 
(LKRŠ inf.)

Dėkojame
Administracija balandžio 27 d. 

gavo sekantį laišką:
Gerbiamieji,
Siunčiu čekį nr. 1012 ($50.00). 

Tai JAV Lietuvių Bendruomenės 
Baltimorės skyriaus metinė auka 
"Darbininkui" paremti. Sėkmės! 
(pas.) Juozas Saurusaitis, Balti
morės LB iždininkas

Administracija nuoširdžiai dė
koja Baltimorės LB valdybai 
ir jos iždininkui p. J. Saurn- 
saičiui už paramą "Darbininkui* 
ir mūsų spaudos įvertinimą.

Saulius Remėza, New Roch- 
elle, NY, kaip kasmet, taip ir 
šiemet, atnaujino prenumeratą 
su 100 dol. čekiu. Nuoširdžiai 
^ėkojame už nuolatinę dosnią 
paramą "Darbininko" išlaikymui.

Liuda Mikulskytė (Mikuls
kis), gimusi 1912 m. birželio 9 d. 
Lietuvoje, gyvenusi Richmond 
Hill, NY, mirė balandžio 25 d. 
Jamaica ligoninėje, sulaukusi 82 
metų amžiaus. Atsisveikinimas 
su velione įvyko balandžio 28 d. 
M. Shalins šermeninėje. Balan
džio 29 d., po mišių Maspetho 
V. Atsimainymo bažnyčioje, pa
laidota St. Charles kapinėse, 
Farmingdale, NY. Liuda Mikuls
kytė reiškėsi veikloje prieš komu
nizmą, organizavo ir dalyvavo 
demonstracijose. Liko mirusios 
sesers duktė Aldona su šeima, 
kuri ir pasirūpino laidotuvėmis. 
Velionė turi giminių ir Lietuvo
je. V

Svečiai neatvyksta

"Darbininkas" balandžio 21 d., 
nr. 16, paskelbė, kad iš Lietuvos 
atvyksta 7 asmenų grupė ryšium 
su jų išleistu stambiu veikalu 
"Egzodo literatūra".

Knygoje, turinčioje 890 pus
lapių, pristatomi 125 išeivijos 
rašytojai, poetai, literatūros kri
tikai. Lietuvišką visuomenę su
pažindinti su su veikalu autoriai 
norėjo gegužės mėnesį. Buvo 
numatyta, kad grupė sustos Chi- 
cagoje, Lemonte, Los Angeles ir 
New Yorke.

Tačiau Chicagos lietuviška vi
suomenė pranešė, kad gegužės 
mėnuo yra perkrautas renginiais 
ir nieko priimti nebeįmanoma. 
Iš Vilniaus atėjo žinia, kad svečių 
kelionė nukeliama į rudenį.

ATLANTA Import Export, 
Ine., siuntinių į Lietuvą persiun
timo bendrovės atstovai, į New 
Yorką atvyks šeštadieniais, gegu
žės 13-ą ir gegužės 27-ą dieno
mis. Tomis dienomis siuntinius 
priims Kultūros Židinio kieme, 
buv. spaustuvės patalpose, nuo 
12 iki 1 vai. popiet. Jokių muitų 
nėra. Dėl informacijų skambin
kite tel. (914) 258-5133. (Dėl 
siuntinių surinkimo gegužės mė
nesį kitose vietovėse žiūrėkite 
skelbimą 6 psl.)

Lietuvoje leidžiamą mėne
sinį kultūros žurnalą "Naująjį 
židinį - Aidus" galima užsipre
numeruoti ir prenumeratą pra
tęsti per Tėv. Leonardą Andriekų, 
atsiunčiant jo vardu 44 dol. čekį 
metams šiuo adresu: Rev. Leo
nardas Andriekus, OFM, P. 0. 
Box 980, Franciscan Monastery, 
Kennebunkport, ME 04046. Už 
tą kainą žurnalas siunčiamas oro 
paštu. Šis žurnalas yra "Aidų' 
tęsinys, skiriamas Lietuvos ir viso 
pasaulio lietuviams.

"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.

Lietuvių gydytojų 
susirinkimas

New Yorko lietuvių gydytojų 
draugijos susirinkimas įvyko ba
landžio 30 d. Už mirusius draugi
jos narius mišios buvo 12 vai. 
pranciškonų vienuolyno koply
čioje. Mišias aukojo Tėv. Pran
ciškus Giedgaudas, OFM, vie
nuolyno viršininkas.

Po mišių posėdžių menėje 
buvo vaišės. Po jų prasidėjo ir 
susirinkimas. Pradžioje buvo pa
gerbtas dr. Juozas Kriaučiūnas jo 
85 metų amžiaus sukakties pro
ga. Dr. Petras Dičpinigaitis skaitė 
paskaitą apie plaučių ligas - ast
mą ir džiovą.

Svarbiausias susirinkimo tikslas 
- valdybos rinkimai. Perrinkta ta 
pati valdyba: pirmininkė dr. 
Konstancija Paprockaitė - Ši
maitienė, vicepirmininkas dr. 
Petras Dičpinigaitis, sekretorė dr. 
Regina Saldaitienė - Čiurlienė, 
iždininkė dr. Leonidą Giedrai
tienė, revizorė dr. J. Trojanienė.

Dalyvavo apie 30 asmenų. Dvi 
daktarės buvo iš Lietuvos, tik 
gaila, kad niekas jų nepristatė 
susirinkusiems. Atsilankė ir dr.
A. Pliūra, kuris aktyviai dalyvau
ja visuose renginiuose.

Vaišes paruošė Vida Jankaus
kienė ir Josefina Senken.

Knygos - 
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.

"Lithuania 700 Years", ang
liškai parašyta knyga yra geriau
sia dovana Jūsų amerikiečiams 
draugams. Ji supažindina su Lie
tuvos senove, jos spalvinga isto
rija, nepriklausomybės laikotar
piu, okupacijomis ir rezistencija. 
Tai garsių lietuvių istorikų ir 
politikų straipsnių rinkinys. Kny
gą redagavo dr. Albertas Gerutis, 
į anglų kalbą vertė Algirdas Bud- 
reckis. 456 psl. Kaina 25 dol., 
įskaitant persiuntimą.

"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

Užsakant žodynus, pridėti po 
1 dol. persiuntimui; užsakant 
'Moteris su baltu chalatu" - pridė
ti 2 dol.

Ieško darbo
Moteris iš Lietuvos ieško 

darbo. Gali prižiūrėti ligonius, 
tvarkyti namus ir kt. Norėtų 
gyventi šeimoje. Skambinti iki 7 
vai. vak.: (516) 269-9417. (sk.)

Siūlo darbą
Reikalinga mergina ar 

moteris, kuri prižiūrėtų du vai
kus (penkerių ir dviejų metų) ir 
padėtų namų ruošos darbuose. 
Turi gyventi šeimoje New Yorko 
priemiestyje. Skambinti: (914) 
358-8767. (sk.)

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

Parduoda 
KOMPIUTERIAI

IBM komp. Nauji įpakuoti, su 
garantija 486DX2-66, 14"SVGA, 
4RAM, 420HD, $1050. Nemoka
mas pristatymas arba išsiunti
mas į jūsų namus ar ofisą. Su
pažindinimas su aptarnavimu ir 
daugybė duotų programų. Galite 
užsakyti jums reikalingą konfi
gūraciją. Gintaras, Queens, NY. 
Tel.:(718)326-2370, Fax.: (718) 
326-2234. (sk.)

Paslaugos
TALPINTUVAI PER TRAN- 

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.)

BUTAI PENSININKAMS, 
modernūs, erdvūs, savarankiškai 
tvarkytis, gražioje aplinkoje, 
Marijos Nekalto Prasidėjimo se
serų priežiūroje. Pasinaudokite 
proga, kreipkitės: Vilią Maria, 
P.O. Box 155, Thompson, CT, 
06277. (sk.)

Parduodamos knygos
Fighters for Freedom - 

Lithuanian Partisans Versus 
the U.S.S.R. - by Juozas Dau
mantas. Tai svarbi anglų kalba 
knyga, nes autorius (tikra pa
vardė Juozas Lukša) pats buvo 
partizanų vadas, dalyvavęs įvai
riuose žygiuose; aprašo 1944 - 
1947 metų partizanų operacijas. 
Jis net prasimuša į Vakarus, pa
siekia Vokietiją ir Prancūziją, 
atneša daug žinių. Čia pasiruošia 
tolimesniam partizaniniam ka
rui. Vėl lėktuvu grįžta į Lietuvą 
ir ten išduotas neužilgo žūva. 
Lietuviškai šios knygos išleistos 
kelios laidos. Angliškai išleista ši 
antroji laida. 279 psl., minkštais 
viršeliais. Gaunama "Darbinin
ko" administracijoje. Kaina 10 
dol. su persiuntimu. (sk.)

Povilo Žumbakio, "Dar
bininko" bendradarbio, radijo 
programų komentarai, papildyti 
ir suredaguoti, išleisti knyga "Bar 
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 gau
nama, atsiuntus "Darbininkui" 
15 dol. auką. Visas pelnas skiria
mas lietuviškų radijo programų 
rėmimui ir lietuviškos spaudos 
darbų išlaikymui.

"Darbininko" administra
cija prašo skaitytojus nuolat at
kreipti dėmesį į lipinuke ant 
laikraščio pažymėtą jūsų prenu
meratos pasibaigimo datą EXP. 
Mieli skaitytojai nuoširdžiai pra
šomi laiku pratęsti prenumeratą 
ar sumokėti atsilikus} mokestį.
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