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£ietuvojei;
----- - ir apie C

Įlietuv^AJ
- Lietuvos Seimas gegužės 

16 d. prisaikdino naująjį energe
tikos ministrą - 48 metų Arvydą 
Kostą Lesčinską. Lietuvos prezi
dento atstovas pranešė, kad prez.
A. Brazauskas gegužės 15 d. 
priėmė buvusio ministro Algi
manto Stasiukyno atsistatydini
mą ir paskyrė energetikos minist
ru Lesčinską. Paskutiniuosius tris 
metus jis dirbo Transporto mi
nisterijoje. Stasiukynas žurnalis
tams pabrėžė, kad jo atsistatydi
nimo priežastimi tapo visuome
ninių organizacijų ir kai kurių 
politikų žingsniai, siekiant su
stabdyti jo vykdomas reformas.
- "Lietuvos ryto" žiniomis, 

jau numatyta nuteisto mirčiai
B. Dekanidzės, kaltinamo žur
nalisto V. Lingio nužudymo or
ganizavimu, sušaudymo data, 
bet ji dar labai slepiama. Nuo 
šiol žurnalistams nebus leidžia
ma susitikti su egzekucijos lau
kiančiu mafijos bosu, dabar su 
juo galės pasimatyti tik artimi
ausi giminaičiai. Aukščiausiojo 
Teismo pirminikas P. Kūris gegu
žės 18 d. pranešė, kad laikinai 
atidedamas mirties nuosprendžio 
įvykdymas B. Dekanidzei. Taip 
nuspręsta atsižvelgiant į tai, kad 
Vokietijoje sulaikytas I.Tiora
kinąs, kurį Generalinė proku
ratūra yra nutarusi apklausti. Į 
visas instancijas kreipėsi B. Deka
nidzės tėvas, nuteistojo advoka
tai, prašydami atidėti bausmės 
įvykdymą, nes gali paaiškėti nau
jų aplinkybių.

— Tėvynės sąjungos (Lietu
vos konservatorių) valdybos 
posėdis gegužės 17 d. truko nuo 
16 iki 23 valandos. Vienas iš 
"karščiausių" - Kauno mero R.Tu- 
mosos klausimas. Kaip vakar 
(05.18) spaudos konferencijoje 
Seime informavo Konservatorių 
valdybos pirmininkas Gediminas 
Vagnorius, posėdyje pritarta Kau
no mero R.Tumosos atsistatydi
nimui. Toks sprendimas priim
tas paaiškėjus, kad 1994 m. 
R.Tumosa dėl neapdairumo neat
liko deklaravimo procedūros dėl 
tuo metu suteiktos, o paskui 
prarastos paskolos, nors tą reikė
jo padaryti pagal tuomet galio
jantį įstatymą.
- Seime gegužės 18 d. padau

gėjo vienu asmeniu, turinčiu 
aukštąjį išsilavinimą. Bet ne nau
ju parlamentaru pasipildė Sei
mas ar kas įgijo diplomą: vardi
niu balsavimu 47 balsai prieš 42 
lėmė, kad LDDP frakcijos lyderis 
Gediminas Kirkilas tapo asme
niu su aukštuoju išsilavinimu, 
mat nutarta, kad Aukščiausio
sios Tarybos 1990 m. spalio 18 
d. nutarimas "Dėl aukštųjų par
tinių mokyklų diplomų nepri
pažinimo'' netenka galios.
- Lietuvos taikdarią būrys 

"LitPla-2" gegužės 19 d. po už
sitęsusių atostogų išvyko į Kroati
ją tęsti taikos palaikymo misijos. 
Penktadienio rytą 32 taikdariai 
su gydytoju karo aviacijos trans
porto lėktuvu An-26 išskrido į 
Zagrebą. Kartu su jais į Kroatiją 
išskrido ir krašto apsaugos mi
nisterijos sekretorius pulkinin
kas Jonas Gečas. Lietuvių ir estų 
"žydrieji šalmai" tarnauja Dani
jos bataliono sudėtyje. Gegužės 
20 d. rytą tuo pačiu Lietuvos 
karo aviacijos lėktuvu An-26, 
grįžusiu iš Zagrebo, į Kroatiją iš 
Talino išskrido ir Estijos taik- 
darių būrys "EstPla-1".

Reikėjo švęsti ne "V-E", o "V-V2 E" atminimą
— Lietuvos “išvadavimas" - tironijos 1qsa —

Vakaruose, ypač Amerikoje, 
istorija nėra plačiai vertinama. 
Nelabai svarbi. Daugumas ameri
kiečių nežino net pagrindinių 
Amerikos istorijos faktų. O kas 
dėjosi prieš 50 metų Europoje - 
tai kaip kokia sena pasaka, ku
rios detalės seniai išblukusios, 
nesuprastos ir nereikšmingos šių 
dienų žmonėms...

Tokiomis aplinkybėmis tie, 
kurie nori suteršti mūsų krašto 
istoriją, panaudoja istoriškai 
reikšmingas datas savo naudai.

Rusai, suprasdami istorijos 
prasmę daugiau, negu ameri
kiečiai, išnaudoja istorijos niuan
sus. Jie dar kartą sugebėjo suve
džioti naivius prezidento B. Clin- 
ton valdžios vyrus - vardan ben
dradarbiavimo, draugystės ir tai
kos.

Prezidentas B. Clinton, po eilės 
jam būdingų neapsisprendimų: 
važiuoti - nevažiuoti - gal va
žiuoti - gal nevažiuoti, nutarė 
nevykti į Angliją ar Prancūziją 
švęsti Antrojo Pasaulinio karo 
50 metų pergalės. Vietoje to, 
nutarė vykti į Maskvą.

Ten B. Clinton nebuvo vienas. 
Su juo dalyvavo daugiau nei 50 
kitų pasaulio vadų. Jie išsirikia
vo prie Lenino mauzoliejaus - 
šalia vieno didžiausių šio šimt
mečio nusikaltėlių - Lenino iška
mšos, vardan sąjungininkų per
galės! Vardan Europos "išvadavi
mo" iš nacių!

Išsirikiavę demokratinių valsty
bių vadai stovėjo Boris Jelcin

Vilnius. Pilies gatvėje, atšilus orui, studentai uždarbiauja, grodami klasikinę muziką.
Viktoro Kapočiaus nuotrauka

Šv. Tėvo kelionės po Čekiją tikslas - vienyti krikščionis, 
pasiruošiant lll-ajam krikščionybės tūkstantmečiui

Popiežius Jonas Paulius 11, 
lankydamasis gegužės 21d. Če
kijos respublikoje, kurios žemėje 
per amžius liejosi kraujas vyks
tant tarpreliginiams karams, pa
prašė atleidimo už katalikų pa
darytus nusikaltimus prieš kitus 
krikščionis. Jonas Paulius II taip 
pat prašė atleisti tiems, kurie 
skriaudė ir persekiojo katalikus. 

— Norvegai finansuos Kauno technikos universiteto Biznio 
centrą. Neseniai KTU prorektorius prof. Aleksandras largamadzė, 
šiuo metu einantis rektoriaus pareigas, ir Norvegijos Vadybos insti
tuto direktorius, atsakingas už instituto veikla Rytų Europoje, 
Sigurd Haavik pasirašė ilgalaikio bendradarbiavimo projeL ta Pagal 
jį KTU Administravimo fakultete įkuriamas Biznio mokymo cent
ras, kurio veiklai plėsti Norvegijos vyriausybė paskyrė 1,2 mln JAV 
dolerių.

— LDDP frakcijos Seime vadovai spaudos konferencijoje
skundėsi, kad savivaldybių rinkimus laimėję konservatoriai bei 
kitos dešiniosios partijos skriaudžia LDDP atstovus savivaldybėse. 
Pasak LDDP atstovų, jų partijos nariai neįtraukiami į savivaldybių 
tarybų komitetus, jie eliminuojami. pagal AGF.P

šešėlyje. Pro juos išdidžiai žy
giavo rusų kariškiai, įspūdingai 
pasidarbavę žudynėse Čečėnijo
je! Nors B. Jelcin "nusileido" B. 
Clinton ir sutiko,, kad pagrindi
nis karinis paradas bus keliomis 
gatvėmis toliau nuo "švelnios" 
karinės jėgų demonstracijos. Vie
nok, mūsų prezidentas pagerbė 
žudikus, kurie savo darbais pana
šūs į tuos, kurie smaugė Rytų 
Europą po jos "išvadavimo".

Šiandieniniai įvykiai Kaukazo 
šalyse primena visiems, supran
tantiems istorija, kad ši demonst
ruojanti kariuomenė nesiskiria 
nuo sovietiniu raudonarmiečių 
sadistų, plėšikavusių mūsų ir 
kaimyninėse valstybe sc po "iš
vadavimo".

Paskelbęs, jog vietoj Paryžiaus 
ar Londono vyks į Maskvą, B. 
Clinton pasakė, ka<l jis pats as
meniškai pasp.no B lėk in dėl 
atominės jėgainės pardavimo 
Iranui dėl žudynių ( ečėnijoje, 
dėl grasinimu NATO dėl plėti
mosi į rytus ir panašiai Bet, likus 
kelioms dienoms iki kelionės, 
mūsų prezidento patarėjai pradė
jo aiškintis, jog nieko formalaus 
B. Clinton nekalbės. Bus tik 
draugiškas pašnekesys tarp drau
gų. Net nesusitiks pasitarti su 
Kinijos konmeistais.

Prieš 50 metų tas išvadavi
mas" reiškė tik okupacijos tąsą, 
tik budeliu pakeitimą vienu 
kitais. Pirma bolševikai įkėlė koją, 
po to naciai, po to sovietai. Viši 
blogi. Visi žiaurūs. Visi okupan

Popiežiaus pareiškimai buvo sus
ieti su žymiausiu dviejų dienų 
kelionės po Čekiją įvykiu - ka
nonizacijai kataliku kunigo Jan 
Sarkandr, nukryžiuoto 1620 m., 
vykstant katalikų ir protestantu 
religiniai kovai Moravijoje, ryti
nėje Čekijos dalyje. Apie ISO 
tūkstančių žmonių dalyvavo iš
kilmėse, smarkiai lietui lyjant 

tai. Visi alino Lietuvą ir jos 
žmones. Šeimininkavo, kaip tarp 
vergų. Nei vieni iš jų nebuvo 
vaduotojai, o žiaurūs pasmerkė- 
jai.
* JAV spauda, televizija ir radi
jas aprašė ir transliavo svarbųjį 
minėjimą - didžiąją sovietų "Pa
triotinio karo" pergalę, ne Vakarų 
šalių laimėjimą. Amerikiečių, 
anglų, prancūzų ir kitų demok
ratinių valstybių pasiaukojimas 
ir kova prieš diktatūrą buvo vos 
paminėta. Didieji sovietiniai 
nuostoliai ir aukos pilnai domi
navo spaudoje.

Kas liečia vergiją ir žudynes 
Antrojo Pasaulinio karo metu, 
daugiausiai ir beveik išimtinai 
buvo minima tik Holocaust kan
čios ir bolševikų nuostoliai. Net 
faktas, kad J. Stalinas ir jo ko
legos išžudė daugiau savųjų, 
negu patys nukentėjo per karą 
nuo nacių nebuvo paminėtas. 
Tik numojamas ranka, lyg tai 
butų kokie svaičiojimai.

Kinijos komunistų skerdynės, 
prasidėjusios tuo pačiu metu, irgi 
nebuvo paminėtos. A. Hitleris 
atrodo, yra vienintelis šio šimt
mečio velnias. Vieninteliai blo
gieji - naciai. Naciai išžudė dau
giausiai nekaltų žmonių ir t. t.

Aišku, kad A. Hitleris ir naciai 
užsitarnavo viso pasaulio pa
smerkimą. Nėra žodžių, kuriais 
būtų galima išreikšti žmonijai 
padarytą žalą ir skausmą. Bet A. 
Hitleris buvo tik vienas iš kelių 
didžiųjų žudikų. Istorikai turi 
žiūrėti į visą karo tragediją. I 
viso pasaulio kančių visumą,

Jan Sarkandr daugeliui protes
tantų simbolizuoja katalikų va
dovų pastangas jėga primesti 
katalikybę po reformacijos. Tuo
metinių Moravijos protestantų 
lyderių apkaltintas bandymais 
nuversti valdžią, padedant len
kų katalikų armijoms, Jan Sar
kandr buvo nukankintas kalė
jime.

Čekijos evangelikų Bažnyčios 
lyderis Pavel Smetana, protes
tuodamas prieš kanonizaciją, 
nedalyvavo susitikime su Popie
žiumi, tačiau 15-kos protestantų 
atstovų susitiko su šv. Tėvu.

Popiežius Jonas Paulius II-asis 
pabrėžė, kad kanonizacijos tiks
las - ne atverti senas žaizdas, bet 
suartinti visus krikščionis, ne
paisant praeities nuoskaudų. Pa
keliui į Romą pirmadienį Šv. 
Tėvas apsilankė 9-ioms valan
doms gimtojoje Lenkijoje.

pagal AP

Druskininkai. Paminklas Mindaugui (skulpt. V. Kašuba).
Viktoro Kapočiaus nuotrauka

kurią sukėlė diktatoriai Vokieti
joje, Japonijoje, Sovietų Sąjun
goje ir Kinijoje.

Atsižvelgiant į aukų skaičių, A. 
Hitleris užsitarnauja tik trečią 
vietą pragaro premijų sąraše. 
Prieš jį stovi komunistai: Mao ir 
Stalinas, toli gražu pralenkę savo 
kolegą nacį nužudytųjų skaičiais.

Žiaurumo negalima išmatuoti. 
Tam nėra būdų. Skausmą galima 
jausti, tačiau yra neįmanoma jo 
apibūdinti. Ar badu marinti uk
rainiečiai kentėjo mažiau, negu 
žmonės po kinų komunistų prie
spauda? Ar nacių koncentracijos 
stovyklos buvo žiauresnės, negu 
bolševikų? Ar nacistinis šeimų 
išskyrimas buvo tragiškesnis, 
negu NKVD trėmimai mūsų tau
tiečių?

Jeigu vienų nuodėmės yra įvar
dijamos, o kitų lengvai pamirš
tamos ir kartais net išteisinamos, 
istorijai ir teisingumui yra pavo
jus.

Jeigu žmogaus skausmas, kan
čios ir mirtis yra svarbi tik tuo
met, jeigu žuvęs priklausė kokiai 
tautybei, tai iš skausmo yra da
roma politika. Iš tokios istorijos 
kyla tik propaganda, kuri ne tik 
iškraipo istorijos faktus, bet, tuo 
pačiu, teršia visų žuvusiųjų at
minimą. Yra prasminga, jog pri
simenami taip žiauriai žuvę nuo 
nacių Holocaust, tačiau nereikia 
pamiršti ir jų kančių kolegų, 
žuvusių nuo panašiai nesveikų 
sadistų - tik apsivilkusių kitokia 
diktatoriaus uniforma.

Mirusiųjų negalima pamiršti. 
Negalime pamiršti nukankintų 
ir sunaikintų nekaltų žmonių. 
To reikalauja mūsų tikėjimas. To 
reikalauja mūsų žmogiškumas. 
To reikalauja teisingumas.

Naudojant nukentėjusius poli
tinei veiklai, yra įžeidžiamas jų 
atminimas. Tų masinių žudynių 
pavertimas į keršto įrankį, skriau
džia ir išnaudoja aukas.

Antrojo Pasaulinio karo pabai
ga Europoje toli gražu nereiškė 
laisvės ar taikos. Tai buvo tik 
žudynių ir kančių metodikos 
pakeitimas. Pusę Europos išva

Bendros karinės pratybos
Latvija, Lietuva ir Estija gegužės 16 d. pradėjo savo pirmąsias 

bendras savo laivynų karines pratybas Latvijos teritoriniuose Balti
jos jūros vandenyse. Trijų šalių laivynų vadovai naudoja dokumen
tus, gautus iš NATO vadovų, kaip praneša patikimi šaltiniai. Praty
bos yra skirtos trijų Baltijos šalių karinių veiksmų suderinimui kartu 
su NATO.

Dabartinės karinės pratybos bus ir puikiu pasiruošimu artėjan
čioms tarptautinėms BALT-TOP pratyboms, įvyksiančioms birželio 
mėnesį. Rudenį yra numatytos ir šalių, dalyvaujančių programoje 
"Partnerystė vardan taikos", karinės pratybos, pagal ITAR-TASS

davo Amerika, Anglija. Kita pusė 
pateko į vergiją. Tos vergijos 
priežastis: sovietinis komuniz
mas.

Prezidentui B. Clinton apsis
prendus vykti į Maskvą, o ne į 
Londoną minėti tos šventės, bu
vo istorinis nesusipratimas, aiš
kiai parodantis jo istorinį nesub
rendimą ir nejautrumą.

O Lietuvai karo pabaigos die
na (gegužės 8-oji, kaip kad šven
čiama Vakaruose, nes tą dieną 
1945 metais naciai kapituliavo) 
yra svarbi, bet tai nėra džiaugsmo 
diena. Vieno diktatoriaus pra
laimėjimas Lietuvai nieko ne
davė, nes ji be jokio atsipūtimo, 
be vienos dienos laisvės pateko į 
kito, lygiai tokio pat žiauraus 
budelio rankas.

Kadangi Lietuva šiuo atveju yra 
daugiausiai minima tik negaty
viai, kaip prisidėjusi prie nacių 
žudynių, tai niekam nesvarbu, 
kaip ji, kartu su milijonais kitų 
nekaltų kraštų, pateko į stalininį 
rojų: "Išvadavimą"?

Kai praus šią išpūstą ir netei
singai išvedžiotą šventę, lietu
viai turėtų pradėti savo kančių 
minėjimą - naujausių kančių, 
(trečios okupacijos) kurios prasi
dėjo 1944-siais. Pirmos kančių 
istorijos pradžia - 1940-ieji; 
antroji - 1941-ieji.

Kad pilnai įvertinti 1944-ųjų 
Lietuvos kančių pradžią, galima 
pradėti su J. Stalino pakrikštytos 
Lietuvos 16-ios divizijos darbais. 
Dar detaliau - atskleidžiant to 
dalinio SMERS vieneto istoriją. 
Pradžiai reiktų pastudijuoti pačių 
dalyvių užrašus - nes jie rašė 
savo prisiminimus ne tiems 
laikams, o 1,000 metų Bolševikų 
istorijos ateičiai. Jų prisiminimai, 
išversti į civilizuotą kalbą, mums 
ir istorijai atvers pilną tų dienų 
istoriją, "išvadavimo" prasmę lie
tuviams ir jų kančių bendrinin
kams, visai Rytų Europai.

Tad V-E (Victory in Europe) 
turėtų būti perkrikštyta į V-% E! 
(Pusės Europos išvadavimo die
na!).

Povilas Žumbakis

pasp.no


Tik su Žemės Ūkio banko pagalba valstybinis dainų ir šokių ansamblis "Lietuva" surengė 

savo koncertų. Viktoro Kapočiaus nuotrauka

Bet jis taip pat pabrėžė, jog visi 
tikintys žydai labai jautriai re
aguoja i savo tikėjimo brolių 
perėjimą j krikščionybę. Taip yra 
todėl, kad krikščioniu teologija 
du tūkstančius metų mokė, jog 
Bažnyčia tikisi, kad visi žydai 
taps krikščionimis. Tai labai skau
dus teologinis klausimas. Didieji 
judaizmo autoritetai niekada ne
sutiko su tais, kurie skelbia, jog, 
tapdami krikščionimis, jie at
baigia judaizmą.

"Toks teiginys verčia abejoti 
žydų identitetu, nes teigia, kad 
jų tikėjimas yra nepilnas", - kal
bėjo rabinas. "Bet taip pat negali
ma sakyt, jog tie žydai, kurie 
priima krikščionybę, išduoda ju
daizmą. Tai būtų nepateisinamas 
perlenkimas. Turime manyti, jog 
jie nuoširdžiai tiki, kad jų Išg
anymas yra Bažnyčioje".

Netikintis Prancūzijos žydas 
Serge Klarsfeld pareiškė: "kardi
nolas Lustiger kalba hebraiškai 
ir jidiš kalbas, meldžiasi kaip

Ar pasikrikštijęs žydas - išdavikas?
žydas. Aš viso to nemoku. Tai 
kodėl jis yra mažiau žydas negu 
aš? Manęs niekas nevadina ne
žydu".

Paryžiaus arkivyskupas kardi
nolas Jean Marie Lustiger balan
džio mėn. lankėsi Izraelyje ir 
dalyvavo Holokausto 50-mečio 
minėjime. Tel Aviv universiteto 
kvietimu, kardinolas Lustiger 
dalyvavo tarpreliginėje diskusi
joje "Holokaustas ir Dievo tylėji
mas". Į šią diskusiją buvo pakvies
ti žydai ir krikščionys, tikintys ir 
netikintys mąstytojai.

Plataus atgarsio susilaukė ašt
rus Izraelio rabino Meir Lau 
išpuolis prieš kardinolo Lustiger 
vizitą ir prieš jj pati. Primind
amas, jog kardinolas Lustiger yra 
pasikrikštyjęs žydas, rabinas Lau 
pavadino ji išdaviku ir pasakė, 
jog Lustiger pasielgė blogiau 
negu Hitleris. Jeigu visi būtų 
pasekę jo pavyzdžiu, nebebūtų 
kam apverkti Holokausto aukų. 
Rabino poziciją parėmė grupė 
radikaliai nusiteikusių žydų.

nolas Lustiger i jam mestus kal
tinimus reagavo diplomatiškai, 
bet pastebėjo, jog pirmą kartą 
savo gyvenime jis išgirdo krikšto 
palyginimą su Hitlerio veiksmais. 
"Jei holokausto paminėjimo di
eną būčiau Paryžiuje, būčiau pir
mose sinagogos eilėse, nes ho
lokaustas yra ir mano istorija" - 
pasakė jis.

Visas incidentas sukėlė tiek 
sekuliarios, tiek katalikiškos 
spaudos susidomėjimą, nes pa
liestas klausimas iš tiesų verčia 
kalbėti apie žydų ir krikščionių 
santykius bei jų požiūri vienas į 
kitą. Ar pasikrikštijęs žydas liau
jasi būti žydu - tai yra ar pri
pažinęs Kristuje Dievo sūnų žy
das praranda ryšį su Izraelio tau
ta, išduoda jos pašaukimą? Ne
maža tikinčių žydų mano - taip.

Panašiaimianė ir krikščionys,., 
kurie ilgą laiką laikė žydus die

niu. Bet kaip žydai žvelgia į 
krikščionis? Ar kardinolas Lusti
ger lieka žydu? Kodėl Izraelio 
žydų bendruomenė reagavo į 
kardinolo vizitą ir asmenį visai 
kitaip negu Europos žydų ben
druomenės?

Prancūzų katalikų dienraštis 
"La Croix" išspausdino interviu 
su žydu krikščioniu, su rabinu ir 
su netikinčiu žydu. Visi jie buvo 
paprašyti atsakyti į šiuos klausi
mus.

Rabinas Josy Eisenberg visų 
pirma pabrėžęs, jog jis negali 
sutikti su rabino Lau pasisaky
mo stiliumi bei forma, vis tik 
pabandė paaiškinti kai kurių 
Izraelio žydų reakciją.

"Izraelyje, skirtingai negu Eu
ropos šalyse, nėra žydų - krikš- 
čionių dialogo grupės. Talj^yrą 

^todėl, kad daugelis žydų
šalyje yra atvykę iš Rytų ir Vidtp"

Žydas dominikonas Nicolas 
Jean Sedan, atsakydamas į šį 
klausimą pastebėjo, jog Talmu
das net netikinčius žydus laiko 
Izraelio sūnumis. Jo paties many
mu, tie žydai, kurie tampa 
krikščionimis, gyvena pereina
mojoje būsenoje, bet jie gyvena 
viename ir tame pačiame Dievo 
išganymo plane, kuris apima 
žydų tautą o per ją ir visas kitas 
tautas. Nekrikščionybė atbaigia 
judaizmą, bet Kristus atbaigė Įsta
tymą, parodė jo neatšaukia- 
mumą ir tuo atvėrė naują kelią 
Dievo išganymo planui. Jėzus 
teigė, jog jis atėjo į pasaulį ne 
panaikinti Izraeliui apreikšto 
Dievo įstatymo, kuris yra meilės 
įstatymas, o jo įvykdyti.

Prancūzijos žydų bendruo
menės atstovas Michel Kubler, 

* priminęs skaudžią krikščionių ir 
žydų santykių istoriją, pasakė:

Kaune atidarytas Čečėnijos 
informacijos centras

Čečėnijos informacijos centras gegužės 15 d. buvo atidarytas 
Kaune. Informuoti šaltiniai iš Lietuvos Seimo pranešė ITAR-TASS 
korespondentui, kad ceremonijoje nedalyvavo nei atstovai iš Lietu
vos prezidento kabineto, nei iš vyriausybės, nei iš vietinės Kauno 
valdžios, kadangi "oficiali valstybinė pozicija dėl Čečėnijos prob
lemos skiriasi nuo dešiniosios opozicijos".

Pagrindiniu kalbėtoju Kaune buvo opozicijos lyderis prof. Vytau
tas Landsbergis. Jis pabrėžė, kad Čečėnijai yra reikalingas dėmesys 
ir parama, kurie yra labai svarbūs ir pačiai Lietuvai.

Atidarant Čečėnijos informacijos centrą, dalyvavo ir Čečėnijos 
atstovė Lietuvoje Aminat Saijeva. Ji pabrėžė, kad gegužės 15. d. 
sukako pusė metų, kai Rusija pradėjo agresiją prieš Čečėniją.

pagal ITAR-TASS

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

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

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

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

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

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

LIETUVIŲ 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 1380AM. Romas Kezys, 217-25 54th Avė., Bayside, NY 
11364. Tel. 718 229-9134 arba 718 428-4552. Fax 718 423-3979.

Aaronas Lustiger gimė ir augo 
netikinčių žydų šeimoje. 1940 
metais motina, norėdama išgel
bėti sūnų nuo nacių, atidavė jį į

važudžiais ir teigė, jog atmes
dama Jėzų Kristų, Izraelio tauta 
išsižadėjo savojo pašaukimo, ir, 
kad atsiradus krikščionybei ju-

rio Europos, tai yra būtent iš 
kraštų, kurie skaudžiausiai per
gyveno holokaustą. Be to, Va
tikanas nuo 1948 metų nebuvo

"taip, žydų ir krikščionių tikėjime 
lieka didelis ir iki šiolei neįveik
tas skirtumas. Mes net nepradė
jome to skirtumo spręsti. Kardi-

vienuolyną. Pati ji ir vyresnysis 
kardinolo brolis žuvo Auschvritz 
koncentracijos stovkloje. Po karo 
Lustiger nusprendė pasikrikštyti 
ir pasirinko Jean Marie vardą. 
Bet save jis ir toliau laiko žydu.

Izraelio civilinės valdžios at
stovai pabrėžė, jog rabinas Lau
pasielgė netinkamai. Pats kardi-

daizmas neteko prasmės. Nedaug 
kas prisimindavo, jog šventasis 
Paulius, Kristų pažinęs žydas, 
buvo kitokios nuomonės.

Dabar, kai krikščionys vis rim
čiau gilinasi į savąjį - Naujojo 
Izraelio - pašaukimą, jie pajėgia 
įžvelgti daug stipresnį ir gilesnį
savojo tikėjimo ryšį su judaiz-

draugiškai nusiteikęs Izraelio 
valstybės atžvilgiu ir prireikė 
daug laiko, kad ta pozicija 
pasikeistų. Iš esmės ji keičiasi tik 
pastaraisiais metais. Tad Izraelio 
žydai yra daug kritiškesni krikš
čionių atžvilgiu negu Europos 
šalyse gyvenantys", - kalbėjo ra

ndo Lustiger patirtis Izraelyje 
tai labai akivaizdžiai parodė. Bet 
būtų labai neteisinga matyti 
šiame atvejyje žydų norą nuver
tinti krikščionybę. Tai greičiau 
skausmo grimasa, liudyjanti, jog 
reikalingas gydymas".

Lietuvos Krikščionišką DEMOKRATIJĄ 
ir jos spaudą paremkime dabar: 

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

binas Eisenbert. VRLS

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

Fax/Tel. 708-636-9562 Klauskite informacijų

/š Lietuvos Kataliku Bažnyčios gyvenimo
Kardinolas Vincentas 
Sladkevičius Kauno 

arkivyskupijoje skelbia 
Caritas sekmadieni

Balandžio 30 d. Kauno arki
vyskupijoje surengtas Caritas 
sekmadienis. Balandžio 12 d. 
pasirašytame laiške arkivyskupi
jos kunigams Kauno arkivysku
pas kardinolas Vincentas Slad
kevičius ragino klebonus šia pro
ga akcentuoti karitatyvinio ir 
socialinio darbo reikšmę ir paska
tinti kuo daugiau žmonių įsi
traukti į šią veiklą. Kardinolas 
taip pat prašė balandžio 30 d. 
sekmadienį surengti rinkliavą 
Caritas reikalams. Pusė surinktų 
lėšų turėtų būti skiriama parapi
jos Caritas darbui, o kita pusė - 
arkivyskupijos Caritas organiza
cijai.

Toliau kardinolas V. Sladkevi
čius džiaugiasi, jog daugelyje 
arkivyskupijos parapijų veikia 
parapijiniai senelių namai, glo
bojami našlaičiai, įsteigtos pa
rapijos Caritas grupės. Jis ragina 
visus kunigus "tėviškai rūpintis 
parapijos vargingiausiais žmo
nėmis, kad neliktų nė vieno, 
kuris jaustųsi apleistas ir niekam 
nereikalingas. Kauno ganytojas 
drauge atkreipia dėmesį, kad 
’karitatyvinė veikla yra nemažiau 
svarbi už Dievo žodžio skelbimą 
bažnyčioje ar kitą pastoracinę 
veiklą".

Kardinolas Vincentas Slad

kevičius priminė, jog gegužės 
pradžioje Romoje vyks Caritas 
Internationalis 15-oji generalinė 
asamblėja. Šia proga visi Caritas 
Internationalis nariai kviečiami 
bendrai maldai už vargstančius 
ir kenčiančius. Šia proga kardi
nolas ragina malda jungtis "su 
visais, kurie Katalikų Bažnyčioje 
rūpinasi tarnauti vargšams".

Religinio meno paroda 
Kauno tarpdiecezinėje 
kunigų seminarijoje

Balandžio 10 - 22 d. Kauno 
Tarpdiecezinėje kunigų seminar
ijoje veikė katalikų dailininkų 
pzroda "Gloria Deo", kurioje savo 
meno kūrinius eksponavo šešio
lika menieinkų. Tai jau antroji 
religinio menp paroda pastaruo
ju metu surengia, kunigų semi
narijoje. Pirmoji buvo surengta 
praėjusių metų pabaigoje ir veikė 
iki Trijų Karalių šventės.

Dailėtyrininkės Rasos Andriu- 
šytės vertinimu, antroji paroda, 
lyginant su pirmąja, yra ne tokia 
eklektiška, žymiai įvairesnė, joje 
buvo parodyti ir keli tikrai iškilūs 
kūriniai. Interviu Informacijos 
centrui dailėtyrininkė sakė, jog 
autorių nuostata iš esmės ne
griauna seniai nusistovėjusių 
bažnytinės dailės normų. Dauge
lis dailininkų, interpretuodami 
Kristaus istoriją, laikosi tradicinių 
bažnytinio paveikslo kūrimo 
principų, kas pirmiausia pasaky

tina apie A. Mickutės, S. H. 
Gravrogkaitės, L Mindiuženko, 
V. Kašinsko ir kitų darbus. Kai 
kurių dailininkų kūriniuose (pa
vyzdžiui, A. Žiupsnytės ir L. Stan
kutės), dailėtyrininkės teigimu, 
krikščioniškojo kūrinio esmę 
kartais užgožia pernelyg aktyvi 
autoriaus saviraiška. R. Andriu- 
šytės požiūriu, stipriausi parodoje 
buvo E. Saladžiaus ir K. Vasiliū
no kūriniai. Iš E. Saladžiaus dar

bų sklinda tragiką, o K. Vasiliū
no grafikos kūriniuose vyrau
jančios paprastos formos kelia 
romumo, tyrumo, sielvarto įspū
dį. Dailėtyrininkės nuomone, 
parodos organizatoriams, reng
iant kitas parodas, reikėtų turėti 
omenyje, kad Lietuvoje yra ir 
kitų menininkų, religine tema
tika sukūrusių stiprių kūrinių. 
Dailėtyrininkė čia paminėjo K. 
Jeroševaitę, A. Andziulytę, E. 
Velaniškytę ir A. Vaitkūną.
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Katalikais save laiko 75% lietuvių
75% Lietuvoje gyvenančių lietuvių laiko save katalikais. Viešosios 

nuomonės ir rinkos tyrimų centras "Vilmorus" 1993 m. rugsėjo 
mėnesį Lietuvoje apklausė 1009 lietuvius, 518 rusų ir 485 lenkus. 
Sociologinis tyrimas lygiagrečiai buvo atliekamas Latvijoje ir Estijo
je. Apklausa buvo finansuojama pagal Europos Bendrijos COST 
programą, o anketą parengė prof. R. Rose iš Strathclyde universiteto 
Škotijoje. Tyrimo duomenimis, 9% lietuvių laiko save tikinčiaisiais 
be konkrečios religinės orientacijos, 5% - ateistais. Kitas tikybas 
išpažįsta 1% lietuvių, o 9% pasirinko atsakymą "sunku pasakyti". Iš 
Lietuvos rusų 41% nurodė, jog jie yra stačiatikiai, 16% prisipažino 
esą ateistai, 11% - katalikai. Tikintieji be konkrečios religinės 
orientacijos sudaro 12%, kitas tikybas išpažįsta 3%. 17% Lietuvos 
rusų pasirinko atsakymą "sunku pasakyti". Iš Lietuvos lenkų katali
kų tikėjimą išpažįsta 94%. 2% yra ateistai, 1% - tikintieji be 
konkrečios religinės orientacijos, 2% nebuvo apsisprendę, kaip 
atsakyti į šį klausimą.

30% Latvijoje gyvenančių latvių nurodė, kad jie išpažįsta liuteronų 
konfesiją. 24% latvių laiko save katalikais, 13% - tikinčiaisiais be 
konkrečios religinės orientacijos, 12% - ateistais, 2% - stačiatikiais. 
3% išpažįsta kitas tikybas, o atsakymą "sunku pasakyti" pasirinko 
16%. Iš Latvijos rusų 39% išpažįsta stačiatikių,, o 11% - katalikų 
tikėjimą. Ateistais save laiko 16%, o tikinčiaisiais be konkrečios 
religinės orientacijos 12% Latvijos rusų.
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Tautos Fondo Valdybos pirmininko Jono Vilgalio, 21-am TF metiniam 
susirinkimui, įvykusiam balandžio 29 d. Kultūros Židiny, Brooklyn, NY,

Prisimenant kritusius kovose
- yf” iestų bei miestelių aikštėse ir laukuose visame krašte 
\/| gegužės 29 d. amerikiečiai pagerbs savo žuvusiuosius

▼ JL karo metu. Iškilmingos apeigos ir paradai atžymės tą 
dieną. Gėlėmis bus papuošti amerikiečių karių kapai Jungtinėse 
Amerikos Valstijose ir kituose kraštuose. JAV karių kapinėse Angli
joje, Prancūzijoje, Belgijoje, Olandijoje, Liuksemburge, Italijoje, 
Šiaurės Afrikoje, Filipinų salose, Meksikoje užsieniečiai atiduos 
pagarbą Amerikos kariams.

Korėjoje, kur 24,(XX) amerikiečių prarado savo gyvybę, tautinėse 
Pusanok kapinėse bus atlaikytos pamaldos.

Specialios iškilmės bus tautinėse kapinėse visoje Amerikoje, karo 
laivyno kapinėse ir kitose kariuomenės ir karo laivyno laidojimo 
vietoje. Visur, kur tik yra Amerikos kariuomenės dalinys ar karo 
laivas, bus pusiau iškeltos vėliavos ir iššautas 21 saliutas. Gėlės bus 
nuleistos i vandenį pagerbti žuvusiuosius vandenynuose.

Žuvusių karių prisiminimo diena, vadinama dar Dekoracijos 
diena, įvesta po pilietinio karo, kai moterys Vicksburge ir Colum- 
bus, Misiissippi valstijoje, ir Charlestone, Pietų Karolinoje, papuošė 
Unijos jr Konfederacijos karių kapus. Šiauriečiai pasekė tuo pačiu 
mostu jr nuo to laiko per visą kraštą pirmomis vasaros gėlėmis 
Amerikos karių kapai buvo puošiami per organizuotas bendruo
menių apeigas.

Kai/generolas John A. Logan pasidarė pokarinės respublikos 
Didžiosios Armijos komendantu, jis 1868 metų gegužės mėnesio 5- 
tą dieną išleido savo garsų įsakymą, "kad kiekvienas Didžiosios 
Armijos dalinys ruoštų atitinkamus minėjimus ir puoštų savo 
žuvusiųjų draugų kapus gėlėmis... kad bet kokie šio meto neramu
mu neliudytų ateinančioms kartoms, jog mes pamiršome laisvos ir 
nepadalintos respublikos kainą".

Gegužės 30-ąją dieną, kai gėlės atsiskleidžia pačiame gražume, 
buvo parinkta pirmąja žuvusių karių prisiminimo diena Washing- 
tone, DC. Greitosios pagalbos mašinos vežė gėles iš Botanikos sodo, 
Preridento konservatorijos ir privačių sodų į Arlington kapines. 
Generolas Ulysses S. Grant, respublikonų kandidatas į prezidentus, 
bu4xtrįbūndjej p generolas James A.Garfield, tada buvęs Kongrese, 
vėjau, tapęs irgi prezidentu, pasakė kalbą.

paug kalbų buvo pasakyta Amerikos karių Prisiminimo dieną nuo 
Šiis pirmosios tautinės šventės. Viena iš jautriausių ir jaudinančių 
tjivo pasakyta Gettysburgo kovų laukuose šią šventę minint 1934 
lietais prezidento Franklino D. Roosevelto. Kalbėdamas apie pilieti
nį karą, jis priminė: "Tautos tragedija buvo ta, kad žmonės vienas 
lito nepažino".
J Šie žodžiai gali būti pritaikyti dabar pasaulio žmonėms, kurie 
"nepažįsta vienas antro" tiek, kad užgniaužtų baimę, įtarinėjimus ir 
ka'O grėsmę, kuri kyla iš nežinojimo ir paprasčiausių nesusipra-

/Prisiminimo dieną rašydami laiškus į užjūrius, prisimindami 
araugus ir gimines, galime vėl pabrėžti amerikiečių gilų norą 
didesnio tarptautinio susipratimo ir patvarios taikos.

1994 m. birželio mėn. pra
džioje sugrįžęs iš Lietuvoje pra
leistų atostogų, sužinojau, kad 
TF taryba išrinko mane valdybos 
pirmininku, paliekant likusią 
valdybą kaip ir anksčiau, būtent 
A. Vedecką - vicepirmininku, V. 
Kulpą - vicepirmininku finansų 
reikalams, V. Penikienę - reikalų 
vedėja ir A. Katinienę - sekre
tore. V. Kulpai birželio gale 
išsikėlus gyventi Floridon, iždi
ninko pareigas paprašiau eiti V. 
Penikienę, į valdybą pakviečiau 
Joną Klivečką ir kiek vėliau 
Gražiną Janušienę. Dvi valdybos 
narės yra apmokamos raštinės 
tarnautojos: V. Penikienė dirba 
pilnu laiku, o A. Katinienė dvi 
dienas savaitėje. Anksčiau įstai
goje dirbo keturi apmokami tar
nautojai.

Pareigas iš buvusio TF valdy
bos pirmininko A. Vakselio per
ėmiau 1994 m. liepos 1 d., labai 
tvarkingai su perdavimo / per
ėmimo aktu, seifo kodu, įstaigos 
raktais, dokumentų sąrašais, 
draugiškais ir naudingais patari
mais. Už tai aš p. Vakseliui labai 
dėkingas.

Turiu prisipažinti, kad pir
mininkavimo pareigos man gan 
sėkmingai vyko dėka anksčiau 
minėtų sumanių prityrusių raš
tinės darbuotojų. Sėkmingai vyk
dėme tarybos ir tarybos komisi
jų nutarimus, daugumoje vedant 
finansinę atskaitomybę, CPA nu
statyta tvarka, darant investavi
mus pagal TF Finansų komisijos

Buvęs tremtinys latvis Henrikas Leitonas surinko 225,000 parašu už Čečėnijos laisvę Vilniuje 

prie Sąjūdžio būstinės. Viktoro Kapočiaus nuotrauka

Pranešimas
nutarimus. Neiliniai mūsų dar
bai:

1. Suruošėm Panevėžio parti
zanų foto paveikslų parodą Bai
siojo Birželio minėjimo metu.

2. Mano susitikimas su Euro
pos Bendruomenės atstovu Bal
tijos valstybėms.

3. Pastangos atgauti VLIKo 
duotą užstatą Prano Bražinsko 
byloje -rodos bus sėkmingai 
išspręsta.

4. Paskyrimas $400 paramos 
metams Klemensui Širviui, daug 
nukentėjusiam nuo KGB vyk
dant VLIKo pavestus uždavinius.

5. Sudarymas sąmatos, kurią 
TF taryba patvirtino.

6. Rinkimas medžiagos Tautos 
Fondo istorijai.

7. Pasirašymas investavimo 
sutarties su banku Lietuvoje, ten 
lankantis privačiais reikalais. Tai 
galima vadinti istoriniu įvykiu - 
pradžia investavimų Lietuvos 
ekonomijoje.

8. To paties lankymosi Lietu
voje metu teko susipažinti su 
Lietuviškos mokyklos komiteto 
nariais ir keletos stipendijų prašy
tojais - studentais iš Karaliaučiaus 
srities.

9. Reikalų vedėjos lankymosi 
Putname laiku, VLIKo archyve 
ALKos muziejuje rasti Kopenha
gos tribunolo dokumentai, ku
rie buvo padauginti ir išsiun
tinėti įvairioms susidomėjusioms 
organizacijoms Lietuvoje. Pats 

achyvas turėtų būti sutvarkytas.
10. Suruošti greitomis priėmi

mai ir susitikimai su bankinin
kais R. Visakavičiumi, A. Bal
kevičiumi, R. Ramanausku, Car
itas generaline direktore, sės. A. 
Pajarskaite, buv. ministru pir
mininku A. Saudargu su ponia ir 
prokuroru A. Paulausku.

11. Prisidėjome prie Nepriklau
somybės šventės rengimo Nevv 
Yorke, kartu su JAV LB NY apy
garda ir ALTo NY skyriumi. 
Nebojant kai kurių dabartinei 
Tautos Fondo vadovybei ne
draugiškų balsų neaukoti Tautos 
Fondui, TF-das surinko daugiau
siai aukų.

Tačiau turiu prisipažinti ir ne
sėkmingus darbus. Nesėkmė TF- 
do atstovybių srityje labiausiai 
kankina valdybą ir kitus TF or
ganus. Buvo įvykių, kurie su at
stovybėmis Amerikoje, Kanadoje 
ir kitur užsienyje bendradarbia
vimą sugriovė ir kas be atodairos 
sugriauta - sunku atitaisyti. Tary
ba ir valdyba darė daug pastangų, 
ypač prieš šį metinį susirinkimą, 
šiuos ryšius atgaivinti. Gauta 
geros valios atvirų pasisakymų 
iš:

1. K. Tamošiūno - Didžiosios 
Britanijos Tautos Fondo atstovy
bės pirmininko, cituoju: "Šiaip 
Britanijos Lietuvių Bendruomenė 
labai nusivylusi dėl Pilietybės ir 
turto Lietuvoje atgavimo įstaty
mo pataisų, daugumai atrodo, 

kad tuo klausimu komisijos su- 
darinėjimas, tai tik yra sąmo
ningas vilkinimas laiko, - tikė
dami, kad mūsų pokarinė Vaka
ruose išeivija išmirs ir savaime 
išsispręs jos reikalavimai. Todėl į 
visus Britanijoje esančius mūsų 
Fondus aukotojų įplaukos su
mažėjo. Tik vienas, kuris sėk
mingai veikia tai, Britų - Lietu
vių pagalbos Fondas Vaikams 
Lietuvoje".

2. A. Kramiliaus - Australijos 
Tautos Fondo atstovybės pir
mininko. Cituoju: "Atskirai siun
čiu Australijos finansinį pra
nešimą. Apgailėtina, kad jokių 
aukų, išskyrus procentus banke, 
negaunu. Atsirado daugybė fon
dų ir dr. K. Bobelio akcija auko
tojus galutinai atbaidė, ir vargu 
ar jie sugrįš"?

Negavome atsakymo iš Kana
dos, bet džiaugiamės, kad atvy
ko Bruno Laučys, Tautos Fondo 
Kanados atstovybės pirmininkas.

1994 metais Tautos Fondas 
paramai Lietuvai paskyrė 
$175,120.

Pora žodžių apie Tautos Fondo 
ateitį. Persiorganizavimo laiko
tarpis kiekvienai organizacijai yra 
sunkus. Daugelis nesugeba to
kių laikotarpių išgyventi. Mes 
jaučiame atgyjantį susidomėjimą 
Tautos Fondu. Stengsimės kiek 
galėdami atgaivinti mūsų at
stovybes. Per Tautos Fondą gali
ma suteikti taip reikalingą pa
ramą Lietuvai ir pačiam su
mažinti valstybinius mokesčius.

Jonas Vilgalys, 
Tautos Fondo valdybos 

pirmininkas

Lietuvoje

- Biudžeto įplaukos gegužės 
mėnesį ir toliau didėja - šiomis 
dienomis vidutiniškai įplaukia 
po 23 mln. litų, kai tuo tarpu 
planuotos dfėnbiš įplaukos yra 
13 mln. litų. Ministras pirminin
kas Adolfas Šleževičius spaudos 
konferencijoje sakė, jog per mė
nesį nuo balandžio vidurio atsi
likimas, vykdant biudžetą, suma
žintas beveik 60-čia milijonų litų. 
Kaip žinoma, pirmąjį ketvirtį šis 
atsilikimas buvo 110 mln. litų. 
A. Šleževičius, be to, viliasi, kad 
įplaukų dar padidės, nuo liepos 
1-osios įsigaliojus naftos verslo 
licencijavimui. Planuojama taip 
pat įvesti licencijas transportavi
mo firmoms, įskaitant jūros 
transportą.

KAR ŪSE L ĖJĘ
Vytautė Žilinskaitė
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Jadzyte! Nepatikėsi: manyje bunda poetas... Žinai, apie ką mąsčiau, 
sudėdamas pajūry ant suolelio tarp dviejų invalidžių senukių? 
Mąsčiau apie tą dieną, kai mudu pirmą kartą susitikome konditeri
joje, kai valgėme pyragaičius su vaniliniu kremu. Vėl pajutau ant 
žando tavopirmąjį bučinį - aistringą, agresyvų, išlaikytą. Taip man 
bemąstant^ abi senučiukės nukibilkščiavo, ir likau vienui vienas su 
savo degančiu žandu. Džiaugiuosi, kad visos esate sveikos drūtos, ir 
einu pas senuką su brošiūra.

?■ OPERACIJA PORYT TŠK TUČTUOJAU GRĮŽK TŠK JADZĖ

Nepateka man, Jadzyte, čionykštė valgykla. Į šaltibarščius prip
ilta actų o apatinis varškėčių šonas būtinai apsvilęs. Žiaumodamas 
atgrasų valgį, menu tavo kvapniuosius žagarėlius. Vakar vakare 
senuką; pasakojo ypač įdomų epizodą iš Budiono kavalerijos atakų. 
Jis ir dibar namie turi kardą. Ar žinai, kad Budionas buvo su ūsais? 
Orai šriip sau, visko pasitaiko, net ir neesminių kritulių. Prieš miegą 
būtirii visos pasivaikščiokite. Bučiuoju, ilgiuosi.

Neko, nieko nesuprantu, Samso: ar tu nuo brošiūros kvanktelė
jai, [r man pasimaišė protas. Nervai suiro visiškai. Operacija praėjo, 
betpaisu komplikacijos. Susimildamas, nerašyk apie savo senį, nes 
man akyse ima lakstyti žiežirbos.

Jidže, senukas vakar pripasakojo tokių dalykų apie Budioną! Net 
užniršau brošiūrą! Ne, nieko čia nėra įdomesnio už tą senuką, 
fiįtog prilipau prie jo išdžiūvusio šono. Pasirodo, Budionas pats 
šer<avo arklį! Vis tebesikeičiantis debesuotumas su neesminiais. 
Taįo laišką perskaičiau septynis kartus. Nesijaudink dėl niekų, 

brangioji, visų svarbiausia, kad esate sveikos. Dėkite daugiau 
petražolių į sriubą.

Vadinasi, laiškus gauni? Sėdi sau ir tyčiojiesi? Nori išvaryti mane 
iš proto? Nepasiseks! Mes dar pakalbėsim, dar ateis bausmės valan
da, erode prakeiktas! Kad tau liežuvis kuolu atsistotų, kad tave 
perkūnas vidur dienos nutrenktų, kad tave paralis sutrauktų!

Geroji mano! Visą dieną šiandien tik ir svajoju, kaip iš čia pabėgti, 
įgriso tas kurortas, bet reikia kentėti. Visa paguoda - tavo šilti, geri 
laiškai. Radikulitas baigia gyti, brošiūra taip pat nestovi vietoje. 
Pučia pietvakaris pakaitom su rytšiauriu. Seniukas iškniso iš atmin
ties labai sąmoningą epizodą su Bajorų Dūma. Vonios ima varginti. 
Po jų jaučiuosi fiziškai visai suglebęs. Kaip visada, bučiuoju.
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Samso! Prašau, nerašyk man visai, jei nenori, kad vaikai liktų be 
motinos. Šis mano laiškas paskutinis.

Viską metęs į šalį, skubu tau atrašyti. Vakar jūra buvo vėl be- 
sišiaušianti. Sėdėjom pakrantėje su senuku. Jis prisiminė, kaip su 
Budiono kavaleristais vijosi baltagvardiečius per sraunią upę. Sušlapę 
žirgai prunkštė. Ar tau rašiau, kad Budionas turėjo ūsus? Po to su 
senuku nutarėm pasidaryti mažytę šventę: išgėrėm po bokaliuką 
alaus ir nuėjom čiūčia liūlia. Radikulito kaip nebuvę, tik va ne
laimė: palikau atidarą langą, ir vėjas išnešiojo brošiūros lapus į visas 
keturias puses. Tegu mažytės kuo daugiau sportuoja! Visą laiką 
galvoju apie namus. Iš ilgesio kandžioju pagalvį... Kaip gerai, kad 
esi laukiamas! Judzyte, karaliene mano! Šį tavo laišką perskaičiau 
vienuolika kartų! Jis skambėjo kaip himnas ištikimybei! Patikėk, 
man ne mažiau sunku be tavęs! Prašiausi gydytojo anksčiau 
išleidžiamas, bet jis griežtai užprotestavo. Kretinas! Jau net senukui 
piešiant revoliucijos paveikslus, regiu tavo lūpas, antakius, nosį, 
prijuostę. Nieko, greit valgysiu tavo keptus žagarėlius, džiaugsimės 
židinio ugnele, vėl lakstysiu su mergytėmis paupy... Iki greito, 
džiaugsmingo pasimatymo! Tavo ištikimasis Samso.

Samsono akies nervas ima strykčioti kaip tas Budiono kavalerijos 
žirgas. Jis atsikelia, sujaukia pasjansą ir išsliūkina į balkoną, čia, 
rymodamas tarp gvazdikų ir antenų, svarsto: kas galėtų jį išgelbėti? 
Pagaliau sugalvoja: nebent delfinai.

Samsono kerštas

Sustabdęs šalia benzino kolonėlės savo mašiną, Samsonas Katinė
lis pastebėjo, kad plentu į Nemenčinę, grakščiai mojuodama skėčiu, 
žingsniuoja jo pirmoji meilė.

Šnypšdamas sruvo benzinas pro guminę žarną, ir ne mažiau 
šnypšdamos sruvo Samsono mintys ilgais atminties latakais.

Pirmoji jo meilė... Susikibę už mažųjų pirštelių, jiedu braidė po 
žydinčius viržius ir kūrė labai konkrečius povedybinio gyvenimo 
planus, kada-ne-kada perskaičiuodami žvaigždes ir kapeikas.

Bet, kaip įprasta meilės romanuose, susiformavo trikampis, ir ji 
pasirinko ne siaurutį jo kampą, o kur kas platesnį - 62 m2 plius 
garažas. Paskui Samsonas ne kartą matė ją plaukiant prospekto 
viduriu. Pastebėjusi Samsoną, ji būtinai iškišdavo iš mašinos lakuotą 
galvutę ir su nuostaba bei užuojauta nužvelgdavo kažkokį Katinėlį, 
ropojantį pėsčiųjų minioje.

Samsonas greit pakabino žarną, užčiaupė benzino baką ir žaibu 
šmurkštelėjo už vairo. Ką ir kalbėti, jis čiūžtelėjo tuo pačiu Ne
menčinės plentu, ten, kur švytravo jos ilgas skėtis. Pažvairuodamas 
į šauktuką ant priekinio stiklo, jis vijosi savo pirmąją meilę, kad 
sutviskėtų visu motorizuotu grožiu, o paprasčiau tariant, nušlu
ostytų jai nosį. Jo širdis mušė trankiai ir ritmingai lyg žygio būgnas. 
Jis jau aiškiai vaizdavosi jos natūralų apstulbimą: paskui apstulbi
mas užleidžia vietą pasigėrėjimui, pasigėrėjimas - pavydui, pavydas 
- susigraužimui, žodžiu sakant, jausmai per visą oktavą, nuo išsprog
intų akių iki nukarusios lūpos. O jo veidas - be jokios išraiškos, 
nebylus, neįžvelgiamas, - kaukė, rodos žalsvame čemodane. Orus ir 
bejausmis džentelmeno veidas: nematom, nežinom, neprisime
nam, etc.

Ji tebežingsniavo priešaky, mosuodama suglaustu skėčiu, nė nenu
jausdama, koks pilnas siurprizų limuzinas čiaužia jai įkandin. 
Samsono planas buvo aiškus ir labai kuklus: užkabinti ir, jei pavyks, 
perlaužti pirmosios meilės skėtį.

Kairiąja akimi Samsonas stebėjo plentą, o dešiniąja sekė, kaip 
švysčioja jos batų padai. Ir čia jis pamatė, kad vienas padas kiauras! 
Žygio būgnas sutratėjo dar pergalingiau: jo buvusi meilė vaikšto 
kiauru padu! Suintriguota kairioji Samsono akis taip pat neišlaikė, 
paliko plentą ir susmigo į padą... To ir užteko.

(nukelta į 4 psl.)



□ Aidint saliutams iš Napoleo
no patrankų, Jacques Chirac 
gegužės 17 d. tapo Prancūzijos 
prezidentu. Buvęs prezidentas
socialistas Francois Mitterrand 
pasitraukė "be gailesčio ar kar
tėlio jausmo", užbaigdamas savo 
14-os metų buvimą šiame poste, 
kur jis buvo ilgiau negu bet kuris 
iš buvusiųjų Prancūzijos prezi
dentų. Chirac - konservatorius 
vykdė savo rinkiminę kampani
ją su pasikeitimų pažadais, pir
miausia žadėdamas sumažinti 
nedarbą, kuris dabar paisekė 
12.2%. Chirac, 62 metų amžiaus, 
- 22-asis Prancūzijos prezidentas 
buvo prisaikdintas, dalyvaujant 
1,500 vyriausybės narių bei 
svečių. Chirac paskutiniuosius 
18-ka metų buvo Paryžiaus meru.

□ Lenkijos vyriausybė gegužės 
17 d. nustatė taisykles pagal 
kurias Lenkijos žydų visuomenė 
galės atgauti savo nuosavybę, 
kuri buvo nacionalizuota po 
Antrojo pasulinio karo pabaigos. 
Viusomeninė žydų nuosavybė, 
tokia kiap sinagogos, mokyklos 
ir kapinės bus grąžinta be jokio 
mokesčio. Šios taisyklės apima 
tik tą nuosavybę, kuri šiuo metu 
yra valstybinė.

□ Nusikaltimų, kurie yra įvyk
domi užsieniečių Maskvoje, skai
čius vis auga. Per pirmus 4 šių 
metų mėnesius 516 nusikaltimai, 
daugiausiai susiję su narkotikų 
prekyba, buvo įvykdyti užsie
niečių, lyginant su 460 nusikal
timų, padarytų-per tą patį 1994- 
ųjų metų laikotarpi. Užsieniečiai 
'Maskvoje yraheflftlenusikaltėliai, 
jie yra ir aukos. Per visą šių metų 
laikotarpį 300 nusikaltimų buvo 
įvykdyta prieš užsieniečius, tame 
tarpe 6 nužudymai. Tarp aukų 
buvo 122 amerikiečiai, 67 suo
miai, 33 vietnamiečiai ir 29 vo
kiečiai.

□ Rusijos kontražvalgybos at
stovas gegužės 17 d. pranešė, kad 
kūnas, neseniai rastas Čečėnijo
je, yra ne amerikiečio Fred Cuny, 
kuris yra dingęs nuo balandžio 9 
d. Cuny, 50 metų verslininkas iš 
Texas, atstovavęs Soros fondą, 
dingo kartu su dviem vertėjais.

Viktoras 
Kapočius 
fotografuoja 
ir filmuoja

Užsienio lietuviai gerai pažįsta 
fotografą Viktorą Kapočių, kurio 
nuotraukas jau daugiau negu 
dvidešimt metų matome Lietu
vos spaudoje (daugiausia "Gimta
jame krašte"), o taip pat dažnai 
jų aptinkame ir JAV bei Kanado
je leidžiamuose lietuviškuose 
laikraščiuose. Kiekviename nu
meryje jas matome ir "Darbi- 
nininke". V. Kapočiaus nuo
traukų buvo įdėta ir Įvairiuose 
fotografijos leidiniuose, gana 
daug jų matėme ir Broniaus 
Kviklio išleistame daugiatomyje 
leidinyje "Lietuvos bažnyčios", 
nors autoriaus pavardės čia ne
buvo, kadangi sovietmečiu ben
dradarbiavimas užsienio lietuvių 
"buržuaziniuose" leidiniuose bu
vo didelis nusikaltimas.

V. Kapočius ne vien tik foto
grafuoja, bet ir prieš daugiau 
negu dešimtmeti pradėjo filmuo-

Ir Lietuva pagerbė Stutthofe 
nužudytuosius

Trimitas ir trys šūviai nuaidėjo 
Sruogos aprašytame dievų miške 
gegužės 9 d., atiduodant pagar
bą nužudytiems Stutthofo ko- 
centracijos stovykloje, dabar pa
verstoje į muziejų, 25 valstybių, 
28 tautų apie 60,000 politinių 
kalinių.

Pagerbti Lietuvos aukų Stut
thofo koncentracijos stovykloje 
atvažiavo ambasadorius Varšu
voje Antanas Valionis, generali
nis konsulas Šarūnas Adomaviči
us ir apie 50 buvusių kalinių ir 
žuvusiųjų kalinių artimųjų. Da
lyvavo Lietuvos televizija ir spau
dos atstovai.

Religinei minėj mo daliai vado
vavo Dancigo metropolijos Arki
vyskupas Tedeusz Gotzlowsky, 
Elbingo Vyskupas Andriej Szli- 
vinski. Jiems talkino pravoslavų 
ir liuteronų dvasiškiai bei rabi
nas Chackelis Žakas iš Kauno.

Pirmąjį vainiką nešė buvę po
litiniai kaliniai, atstovaudami vi
soms Stutthofe žuvusiųjų valsty
bėms. Lietuvai atstovavo Pilypas 
Narutis.

Lietuvos ambasadorius prie 
paminklo padėjo gėlių puokštę, 
o prie krematoriumo - pamink

Viktoras Kapočius filmuoja Kryžių Kalną.

ti ir yra įamžinęs šio periodo 
Lietuvos įvykius. Ypatingai yra 
Įdomi jo taip vadinamo "persi
tvarkymo" laikų kronika, kurioje 
kaip ant delno matosi Lietuvos 
kelias i nepriklausomybę. Tai 
neįsivaizduojamos vertės turtas.

Pas šių eilučių autorių susi
kaupė V. Kapočiaus darytų apie 
150 video juostų, kurios labai 
priartina užsienyje gyvenantį lie
tuvi prie Lietuvos. Nemaža iš tų 
juostų teko rodyti mūsų tau

linę lentą. Krematoriume buvo 
surengtas trumpas lietuvių susi
kaupimas. Žodį tarė Lietuvos 
ambasadorius A. Valionis, spe
cialų atsišaukimą perskaitė bu
vęs Stutthofo politinis kalinys iš 
Lietuvos įkaitų grupės Pilypas 
Narutis. E. N.

Stutthofo kaceto 
susikaupime

Šiandien pagerbiame lietuvių 
tautos kankinius, nacių genoci
do aukas šalia kitų tautų nu
kankintųjų Stutthofo kacete.

Žvelgiame į tuos kankinius po 
50-ties metų mes, nacių genoci
do liudininkai, buvę su Nu
kankintaisiais kartu, matę jų 
fizines ir dvasines kančias, matę 
tai, ką žmogiškoji apimtis nepa
jėgia žodžiu išreikšti. Šiandien 
šią vietą vadiname Stutthofo 
muziejumi. Muziejus, kuris sau
go ne žmogiškąsias vertybes, ne 
šio šimtmečio pažangą ir civili
zacijos ar kultūros laimėjimus, 
bet žmonių, virtusių žvėrimi 
sukurtą tikrovę: gazo kameras, 
krematoriumą, kartuves ir ant jų 
vėjui pučiant siūbuojančią virvę.

Čia lietuvių tautos ir kitų tautų 
įkaitai buvo niekinami tam, kad 

tiečiams Įvairiose didesnėse ar 
mažesnėse salėse ar privačiai. Ir 
daug kas iš jų gėrėjosi tėvynės 
vaizdais ir ten vykstančiais ren
giniais.

Čia norisi palinkėti V. Kapo
čiui ir ateityje nepavargti ir vis 
fotografuoti bei filmuoti, kad 
ilgiems laikams liktų prisimini
mas tėvynėje vykstančių svarbių 
istorinių momentų ar net pramo
ginio pobūdžio kultūrinių rengi
nių vaizdai. E<L Šulaitis 

drebėtų tie, kurie buvo laisvi.
Mes norėtume džiaugtis, kad 

pergalė, nugalėjus nacius, būtų 
atnešusi galą genocidui.

Bet toli laisvė, nugalėjus na
cius, tai dar nebuvo genocido 
pabaiga. Sovietinė Sąjunga, dar 
žiauresniu mastu užkariautus 
kraštus ėmė terioti ir atnešė dar 
didesnę ir dar ilgiau užtrukusią 
vergiją, išžudžiusią trečdalį lietu
vių tautos Sibiro gulaguose.

Šiandien dar gyvi liudininkai 
byloja laisvajam pasauliui šią 
žiaurią tiesą - nacių ir bolševikų 
genocidą. Šiandien susikaupiame 
ir prašome Aukščiausiojo: "Tene
grįžta tie žmogaus - žvėries lai-<

Ruošiamas specialus 
seminaras

JAV LB Visuomeninių reikalų taryba birželio 8-9 dienomis, 
Washingtone, rengia specialų seminarą įvertinti ir aptarti akciją dėl 
dabartinės Lietuvos padėties JAV valdžios sluoksniuose.

Prof. dr. K. Paulius Žygas, JAV LB Visuomeninių reikalų tarybos 
pirmininkas, informuoja, kad JAV senate NATO praplėtimo klausi
mas labai suaktyvėjo, tik deja, ne Lietuvos naudai.

Anot jo, ateinančiais metais Lietuva net gali prarasti iki šiol 
teikiamą JAV pagalbą.

Šis seminaras vyks Sheraton National Hotel viešbutyje Arlingtone 
ir JAV kongreso bei State Department patalpose Washingtone. 
Norintieji dalyvauti šiame seminare skambinkite į JAV LB būstinę 
tel. 703 - 525 - 0698.

Balfimore, MD

Literatūrinė popietė
Kadaise Baltimorėje literatū

rinės popietės būdavo dažnai, nes 
čia gyveno poetai Kazys Bradū- 
nas, Aleksandras Radžius, Stasė 
Šakytė, Nadas Rastenis. Čia gyve
na ir dramos aktorius Juozas 
Palubinskas. Ir VVashingtonas čia 
netoli, kur pilna rašto žmonių.

Dabar laikai pasikeitė. Litera
tūrinė popietė buvo prieš porą 
dešimtmečių, nes rašytojai išva
žinėjo, išsikėlė 1 kitus miestus, 
net ir į kitas šalis.

Baltimorės pensininkų klubas 
kovo 19 d. Lietuvių namuose 
surengė tokią popietę. Tos popie
tės iniciatorius buvo poetas Ka
zys Bradūnas, kadaise gyvenęs 
Baltimorėje, paskui - Chicagoje, 
dabar gyvenąs ir Vilniuje, ir čia 
Baltimorėje, pas sūnų Jurgi. K. 
Bradūnas - Lietuvos literatūrinės 
premijos laureatas. Tai jam buvo 
didis malonumas atnešti Vilniaus 
Įspūdžius i savo pamėgtą miestą. 
Apie Lietuvą ir Vilnių kalbėjo ir 
Juozas Gaila, PLB atstovas Lietu
voje.

Popietės programą pradėjo Ka
zys Bradūnas, dažnai su trum
pais įvadėliais klausytoją įves
damas į skaitomo eilėraščio nuo
taiką, nukeldamas į gimtuosius 
Kiršus, prie Donelaičio kapo, ar 
įvesdamas į Vilniaus panoramą.

Jei reikėtų parinkti šios popi
etės skaitytų eilėraščių vedamąją 
mintį, tektų sustoti prie eilėraščio 
"Genties balso" ciklo "Prisikėli
mo aštuonytis", nes jis labiausiai 
tinka dabarčiai.

kai! Tenegrįžta nacių ir bolše
vikų genocidas"!

Pilypas Narutis
Stutthofo politinis kalinys,

nr. 21244

Bradūnai čia aplankė ftvų ka
pus ir kovo 28 d. išvyko ŪJetu- 
vą. V

Baltimorėje nuo seno gyvena 
poetas Aleksandras RadžiusĄjene 
vienintelis lietuvių litera tiro j e 
savo poeziją skyręs astronomi
jai. Jis ją mėgsta, turi ir telesko
pą, su kuriuo stebi tolinus 
žvaigždynus, Mėnulio kalnu: ir 
slėnius. Jo naujausias eilėraščių 
rinkinys "Ruduo mėnulyje" išles- 
tas lietuviškos knygos klubo 
Chicagoje.

Pradžioje poetas paskaitė dar 
negirdėtos poezijos apie kryžių 
kalną, paskui sugrįžo prie savo 
pamėgtosios astronomijos. Čia 
jis keliauja po žvaigždynus,, ru
deni sutinka mėnulyje, ir tėviškės 
dainą dainuoja jautriai ir nuo
širdžiai. Savo poezijos dali skyrė 
ir sausio 13-jai.

Poetė Stasė Šukytė, linkusi 
mąstyti meno sąvokomis, išsakė 
savo poezija intymias nuotaikas. 
Tyloje ji surenka begalinių tolių 
vaizdus, kartu kentėdama tund- 
roję su tremtiniais. Ji buvo ir 
Vilniuje sausio 13-tą.

Netikėtai į popietę atvyko sve
čias beletristas ir dramaturgas 
Jurgis Jankus, kurio pasakojimai 
"Iš Ipatėlio šnekų" buvo spausdi
nami "Draugo" atkarpoj^. Popi
etėje jis paskaitė pasakojimą apie 
nuostabią birbynę, kuri grojo taip 
gražiai, kaip puikiausia fleita.

Popietės užsklandoje pasirodė 
aktorius ir režisierius, Kaino, 
Klaipėdos, Vilniau^ teatrų akto
rius, lietuvių teatro Augsburge 
organizatorius Juozas Palubias-
kas. Tą popietę buvo jo gimtade- 
nis ir vardadienis. Kovo 19 d. 
jam suėjo 85 metai!

Programos vedėja Aldona Mar
cinkienė pasveikino šį bnngų 
svečią. Aktorius programą už
baigė skaitymu Kazio Bradūno 
"Švilpynė", Alfonso Nykos N|iū- 
no "Išduotas medis" bei deklam
acija iš Balio Sruogos veikalo 
"Kazimieras Sapiega". į

Popietėje dalyvavo apie TO 
svečių. Jų tarpe buvo iš VYash- 
ingtono Aistienė, Dambriūnienė,
Vaičiulaitienė, Baltakis, Dundzi- 
la ir kt. Prie kavutės visi pasidali
jo gražiais popietės įspūdžiai! Ją 
suorganizavo pensininkų kltbo 
valdyba: pirm. A. Skudzinstas. 
ižd. V. Banys, sekr. A. Marcii- 
kienė. i

KAR USELĖJE
(atkelta iš 3 psl.)

Po poros minučių Samsonas jau atidžiai apžiūrinėjo "Mažo" 
(krovininio sunkvežimio-red. past.) sukežintą savo mašinos sparną, 
kartkartėmis paglostydamas sau įdaubtą krūtinę, kurioje iš inercijos 
vis dar dunksėjo pergalės būgnas. Tolumoje ramiai tebešvytravo 
sveikutėlaitis skėtis ir kiauras pirmosios meilės padas...

Iš savo virtuvės
Taikinys

Satyrikas C. paliko namie skėtį ir kaliošus kaip sykis tada, kai 
užgriuvo lietus. Neturėdamas kur dingti, jis įsmuko į tirą.

Čia jau stovėjo keli akies miklintojai ir iš peties pyškino į visokius 
pajacus bei driežus.

Nenorėdamas pasirodyti atsitiktiniu gaivalu šaudykloje, C. nedels
damas pareikalavo ginklo ir "kulipkos". Prisispaudė prie buožės 
dešiniu petimi, primerkė kairiąją akį ir ėmė tūtą vedžioti ore, - 
ieškodamas tinkamo taikinio.

Tokio taikinio deja, neatsirado. O C. autoritetas neleido šaudyti 
J atsitiktinį balastą. Nusivylęs šaulys nuleido tūtą:

- Tinkamo objekto nematau!
- Nejau? - nesutiko patarnautojas. - Štai aname kampe stovi visai 

nesuvarpytas dramblys.
- Dramblys? -rūgščiai nusišypsojo satyrikas. - Jūs iš proto 

išsikraustėte? Geriau sakykite, - jis pavizgino pirštus, - ar neturite 
blusos?

- Deja, - skėstelėjo rankomis patarnautojas, - tokios niekada 
nebuvo.

- Stebėtina! - kritiškai pasakė C. - O žvirblį turite?
- Taip pat ne...
- Ir tai vadinasi šaudykla?! - Pasipiktinęs C. tėškė ginklą su visa 

"kulipka" ant stalo ir iššoko tiesiai į lietų. Iššokęs karčiai nusistebėjo: 
kokioj vis dėlto kvailoj situacijoj atsiduria gabus satyrikas, kai 
užmiršta kaliošus ir skėtį! ! !

Laiškai rašytojui, išėjus jo knygai

Rašytojau! Man trūksta žodžių apsakyti savo susižavėjimui jūsų 
knyga "Slyvos ir vėtros"! Tai neapsakoma knyga! Ji supurtė mane 
visą nuo galvos iki kojų. Todėl nutariau susipažinti su jumis, 
rašytojau, iš arčiau. Man 29 metai, talija 57 cm, klubai - 98, krūtinės 
apimtis -107, plaukai gelsvai balkšvi ir patys garbanojasi. Labiausiai 
mėgstu "Paukščių pieną"(saldainių rūšis-red. past.) ir, jeigu galima, 
šampaną, nesvarbu, sausą ar pussausį, gali būti ir raudonas. Aš 
gyvenu su tokia Zuka Kiparisų gatvėje 17. Įeiti iš kiemo antros durys 
iš kairės, tada laipteliai į viršų (trečias laiptas, brangus rašytojau, 
supuvęs), tada pamatysit duris su misingine rankena ir su skam
bučiu, o ant jo parašyta "Proszę kręvič". Bet skambutis sugedęs, tai 
gerai pabaladokit kumščiu, rašytojau. Jeigu atidarysiu ne aš, tai bus 
Zuka. Paklauskit Filės, o jei klaus, kas pats toksai, tai tik pasakykit 
"Slyvos ir vėtros". Adjū!

Jūsų Filė

Gerbiamas rašytojau! Prieš kokias dvi savaites užsukau į knygyną 
ir nusipirkau jūsų knygą "Slyvos ir vėtros". Knygą perskaičiau iki 
galo.

Skaitytojas Juozas Pip.

Aš dirbu geležinkelio transporto kontoroje už 115 rb (be premi
jinių). Savo pareigas atlieku kruopščiai, laiku, sąžiningai, už ką man 
praėjusių metų rugsėjo mėnesį buvo įteikta dovana už 17 rb. Prieš 
kurį laiką nusprendžiau pasidaryti rašytoju ir nusipirkau languoto 
popieriaus. Norėčiau tiksliai sužinoti iš draugo rašytojo, kiek moka 
honoraro už trigubai storesnę, kaip tamstos, knygą? įdedu pašto 
išlaidoms markutę už 4 kap. su Lomonosovu.

Jurgis Kiela.

šion raša namu darbynikie aš pas šeiminikie jūliūkū dabuoju ba 
pas fermų nusibuoda ir berną maža, matau šeiminykas skait knygų 
su slivs ir vietras tai pariejus iš tūncu ir aš paėmią skaitit ir par nakt 
viarkt viarkt a paričiu kad užžviangt lig suoldatas kibin o plrmieu 
būva viark kaip krienu tarkoja tai toleu būdavoklet kad po tūnciu 
žviangč ir žviangč

Antosia

Aš labai gerai pažįstu Tamstos knygos prototipą Kazį. Žinau jį kaip 
nuluptą. Jis lygiai toks, kaip aprašėte, tik jo vardas ne Kazimieįs, 
o Izidorius, ir jam ne penkiasdešimt, o dvidešimt treji metai, jis ne 
stambių kaulų, bet smulkaus sudėjimo, ne karštakošis, o tiltas 
slunkius, taip pat ne ligotas, o drūtas kaip jautis, tiktai kalias 
nuplikytas, ir dar, be to, nėra viengungis, o turi ketvertą vai ų, 
dirba ne laborantu mokslinio tyrimo institute, o kolūky pieio 
išvežiotoju. Šiaip viskas, viskas atitinka, aš iš karto tai pastebėjau ir 
labai džiaugiuosi, kad nupiešėte kaip tik mano pažįstamą. Linliu 
rašytojui visokeriopos sėkmės aprašant ir kitų mano pažįstamų 
prototipus.

A. Plioplys

Mūsų šeima, perskaičiusi "Slyvas ir vėtras" ir trumpai pasitarusi 
nutarė tamstą priimti į savo tarpą. Mes esame aš, mano vyras ir du 
mažamečiai vaikai. Galite ateiti ir pasibūti pas mus trečiadieniais ir 
penktadieniais, o dar sekmadieniais po pietų. Galite atsivesti ir savo 
žmoną, jeigu turite, leidžiame pasiimti ir vaikus (ne žindomus). 
Vytas nemėgsta tinginiauti, laisto ir tręšia daržą, nedidžiam ir 
vaikams dykinėti nė sekundės, aš taip pat iki kaklo ėmusi
virtuvėje, todėl mums bus labai įdomu turėti tokį prastą
svečią. ' >

Šeimos vardu R. čkuskienė

Čia Jums rašo pionieriai. Mūsų būrys perskaitė Jūsų knyg^’Slyvos 
ir vėtros", nes vadovė liepė perskaityti - paskui bus ap 
Aptarimas jau praėjo, visi aktyviai pasisakė, išskyrus Nij< 
aptarimo vienbalsiai priėmėmė nutarimą vykdyti su Jum 
ašinėjimą laiškų forma. Todėl dabar rašom Jums pirmą 
Prašome atrašyti, tada parašysime antrą laišką, tada Jūs vėl atn 
o mes trečią, tada Jūs, tada mes, Jūs, mes, Jūs. Dabar n 
lauksime Jūsų laiško Nr. 1.

ai

Po
ir-

Pionierių Vū

Ar tu atsimenate tokią tetą, ką gyveno už tvoros, kai rašytoji dar 
vaikas buvai? Atsimenat, kaip man morkas išraudavai ir kaip 
tos mama už tai, kelnes numovusi, pliką užpakalį pėrė? Tai>į ir 
būsiu ta pati teta Ada.

(Bus daugiau)



Clevelande suruošto vakaro, skirto pagerbti motinas, programą atliko Hamiltono lietuvių 
tautinių šokių grupė "Gyvataras". Gėles atnešė D. Bučmytė ir M. Ciunieliauskaitė.
/ .______ V. Bacevičiaus nuotrauka

Pagerbtas Lietuvos Vytis
Frank Zapolis gimė ir augo 

Chicagoje, Brighton Parko apy
linkėje, Švč. Mergelės Marijos 
Nekalto Prasidėjimo parapijoje, 
kur dar ir dabar priklauso prie 
Lietuvos Vyčių 36 kuopos. Dar 
studentu būdamas, Frank susi
domėjo lietuvių tautiniais šoki
ais. Vinco Samaškos, Lietuvių 
Prekybos Rūmų tuometinio iž
dininko, kviečiamas jis įstojo į 
"Ateities" tautinių šokių grupę ir 
joje šoko 25 metus. Ten susipa
žino ir su savo busimąja žmona 
Eleonora Meilus.

Tuo metu dauguma šokėjų 
buvo vedę ir su jaunomis šeimo
mis. Norėdamas, kad būtų lietu
vių tautinių šokių tęstinumas, 
Frank suorganizavo jaunųjų šo
kėjų grupę "Ateites Atžalynas" ir 
buvo vienas iš šokių mokytojų. 
Kai mažieji paūgėjo, jie perėjo į 
paauglių šokėjų grupę, jau pa
vadintą "Lietuvos Vyčių" šokė
jai.

1948 m. Lietuvos Generalinio 
Konsulo žmona Juozapina Dauž- 
vardienė supažindino Frank Za- 
polį su "Kalėdos Aplink Pasaulį" 
festivaliu Mokslo ir Pramonės 

ALTo informacijos

ALTo valdybos posėdžio nutarimas
Š. m. gegužės 12 d. įvykusiame ALTo valdybos posėdyje buvo 

aptartas Lietuvos ambasadoriaus dr. A. Eidinto laiškas ALTui, kuria
me ambasadorius kėlė Amerikos lietuvių kultūros centrų - Kultūros 
Židinio New Yorke ir Jaunimo Centro Chicagoje - ateities gyvavimo 
perspektyvas ir svarstė Lietuvos Respublikos galimybes nupirkti 
šiuos centrus iš dabartinių jų savininkų.

Posėdyje buvo nutarta parašyti ambasadoriui dr. A. Eidintui, kad 
jo laiške iškelti reikalai nėra ALTo veiklos sritis, nors pavieniai ALTo 
žmonės ir yra aktyvūs Amerikos lietuvių kultūrinėje veikloje.

Už $6.45

Užsienio lietuvių atstovų susitikimas 
su Lietuvos Seimo nariais

Amerikos Lietuvių Tarybos, Pasaulio Lietuvių Bendruomenės, 
JAV Lietuvių Bendruomenės ir Lietuvos Vyčių atstovai buvo kviesti 
ir sutiko dalyvauti susitikime su Lietuvos Seimo nariais, kuris 
prasidės gegužės 28 d. Vilniuje.

Vilniuje posėdžiaus dvi atskiros komisijos: 1) prezidento suorga
nizuota pilietybės reikalų svarstymo komisija ir 2) komisija, kurią 
sukvietė Lietuvos Seimas, siekdamas artimesnio bendradarbiavimo 
su užsienio lietuviais, įjungiant juos į ekonominį, politinį ir visuo
meninį Lietuvos gyvenimą.

Šių dviejų komisijų posėdžiai vyks Seimo rūmuose nuo gegužės 
28 d. iki birželio 2 d.

Amerikos Lietuvių Tarybai Seimo komisijoje atstovaus dr. Jonas 
Genys ir ALTo vicepirmininkas Vytautas Jokūbaitis, o pilietybės 
komisijoje - dr. Jonas Genys.

Šiam suvažiavimui Vilniuje vadovauja Lietuvos Seimo Užsienio
reikalų komiteto pirmininkas dr. Kazys Bobelis ir žmogaus bei 
piliečio teisių ir tautybės reikalų komiteto narys R. Markauskas.

Ukrainiečių Tautinės sąjungos 
kreipimasis

Amerikos Lietuvių Taryba gavo Ukrainiečių Tautinės Sąjungos 
pirmininko laišką iš VVashingtono, kuriame prašoma užtarimo dėl 
JAV paramos Ukrainai. Šiuo laišku ukrainiečiai atkreipia JBANC 
dėmesį į tai, kad per paskutiniuosius trejis metus JAV skyrė posovi
etinei Ukrainai nedaug lėšų, tiek humanitarinei, tiek žemės ūkio 
paramai. Laiške prašoma paremti prašymą JAV Kongresui, kad šis 
skirtų Ukrainai 300 milijonų dolerių paramą.

Gegužės 12 d. JBANC šiuo reikalu parašė laišką senato lėšų 
skirstymo pakomitečio užsienio operacijoms pirmininkui senatori
ui Mitch McConnell. Šiame laiške sakoma: "Rusija yra gavusi du 
bilijonus dolerių JAV paramos, tačiau ji ignoravo Amerikos susirū
pinimą dėl Rusijos sprendimo parduoti Iranui branduolinius reak
torius bei perspėjimus dėl 25,000 civilių gyventojų išžudymo Čečėni
joje. (...) JAV turėtų labiau remti savo draugus Rytų Europoje, 
stiprinti demokratuos ir laisvos rinkos pasiekimus kraštuose, kurie 
stengiasi vykdyti reformas ir siekiant stabilumo Europoje žiūrėti ne 
vien į Rusiją, bet ir į kitas tautas".

Laiške JBANC taip pat išreiškia pageidavimą, kad 1996 metais 
Ukrainos reikalams būtų skirta 300 milijonų dolerių parama.

Fotografo Algimanto Kezio iš Chicagos darbu paroda "Lango" galerijoje, Vilniuje. Viduryje
- Algimantas Kezys. Viktoro Kapočiaus nuotrauka

muziejuje. Nuo to laiko jo šokė
jai kasmet dalyvaudavo šiame 
festivalyje su lietuvių tautiniais 
šokiais, o 1965 m. "Kalėdos 
Aplink Pasaulį" festivalio rengė
jai paprašė Frank Zapolį suruošti 
pilną tradicinių lietuviškų Kūčių 
vakaro programą. Nuo to laiko 
šią programą Lietuvos Vyčių 
šokėjų grupė, vadovaujama 
Frank Zapolio, atlieka kiekvie
nais metais Mokslo ir Pramonės 
muziejaus "Kalėdos Aplink Pa
saulį" festivalyje.

Frank dalyvavo visose lietuvių 
tautinių šokių šventėse kaip šokė
jas ir kaip Lietuvos Vyčių šokėjų 
vadovas. Savo laiku Frank buvo 
Šokių Šventės Instituto nariu, 
dirbęs Šokių Šventės rengimo 
komitete, ir Chicagos Šokėjų 
Taryboje nariu ir patarėju.

Steigiant lietuvių kultūros Bal- 
zeko muziejų, Frank dirbo orga
nizaciniame komitete, o šiuo 
metu yra veiklus muziejaus Tary
bos narys. Nuo 1960 m. Frank 
taip pat yra Lietuvių Prekybos 
Rūmų Taryboje.

Be šių visų pareigų, Frank dirba 
daugelyje organizacijų ir niekad 

neatsisako kai yra prašomas 
padėti aukodamas savo laiką ir 
lėšas. Šalia visos minėtos veik
los, Frank išpopuliarino šiaudi
nius eglutės papuošalus. Jis or
ganizavo jų darymo pamokas, 
rengė parodas ir varžybas. įvair
iomis progomis jis suruošdavo 
lietuvių liaudies meno parodėles 
amerikiečių tarpe.

Dalyvaujant su savo šokėjais 
įvairiose programose amerikiečių 
visuomenėje, Frank niekuomet 
nepraleidavo progos garsinti Lie
tuvos vardą, jos kultūrą bei tradi
cijas. Jis informuodavo žmones 
apie Sovietų žiaurią okupaciją 
Lietuvoje ir sunkų mūsų tau
tiečių tuometinį gyvenimą.

Frank Zapolis visuomet di
džiuojasi savo lietuviška kilme ir 
nori kad jaunimas taip pat su
prastų jog lietuvių tauta yra 
garbinga ir turtinga gražiomis 
tradicijomis. Jo gyvenimo tiks
las buvo ir yra įtraukti lietuvių 
jaunimą į kultūrinę veiklą, su
prantant, kad jie gali tuo pratur
tinti savo ir kitų gyvenimą.

A. V. V.

skubiai 
paremkime 
Lietuvą

Amerikos Baltų Laisvės Lygos 
pastangomis kongresmanas 
Christopher Cox (R-CA) JAV At
stovų Rūmams pateikė rezoliuci
ją H. Gen. Res. 51, kuria JAV
Kongresas pareiškia savo nuo
monę, kad Karaliaučiaus kraštas 
turi būti demilitarizuotas ir pa
vestas tarptautinei kontrolei. 
Labai svarbu, kad kuo greičiau 
H. Con. Res. 51 paremtų kiti 
kongresmanai. Baltų Laisvės Ly
ga prašo visus Amerikos lietu
vius laiškais, telegramomis ir tele
fonais kreiptis į savo distrikto 
(apylinkės) kongresmanus ir pra
šyti, kad jie taptų HCR 51 rezo
liucijos co-sponsoriais. Norėda
ma palengvinti komunikaciją su 
JAV Kongresu, Lyga yra parūpi
nusi The Hotline for Baltic 
American Freedom League 1-800 
-651-1572. Užtenka paskambinti 
tuo numeriu ir jie jūsų vardu

Chicagos lietuvių padangėje
Didėjanti lietuvių kolonija

Jeigu daugumos lietuviškųjų kolonijų, o taip pat ir lietuviškųjų 
parapijų narių skaičius gerokai mažėja, o kai kurios (turima galvoje 
parapijas) užsidaro, to negalima pasakyti apie Chicagos pašonėje 
esantį Lemontą. Čia lietuvių skaičius vis auga, o taip pat apie 
besikuriančią parapiją buriasi vis daugiau tautiečių.

Čia esančiame Pasaulio lietuvių centre yra rengiama daug didesnio 
masto renginių, kurių dalis jau nukonkuruoja Jaunimo Centre 
vykstančiuosius. Vis daugiau lietuviškųjų įstaigų iš Chicagos per
sikelia į Lemontą.

Lietuviškieji renginiai ruošiami ne vien tik Pasaulio Lietuvių 
-Centre, bet ir netoliese esančiuose Ateitininkų namuose.

If
Lankėsi kun. Darius Petkūnas

Evangelikų kunigas Darius Petkūnas atvyko iš Klaipėdos į Chicagą
ir čia buvo apsistojęs pas vysk. Hansą Dumpį. Jis čia bendravo su 
vietiniais evangelikais liuteronais. Gegužės 7 d. jis "Tėviškės" parapijos 
bažnyčioje kartu su kun. Valdu Aušru laikė pamaldas.

Daug visokių renginių
Atėjus pavasariui ir beldžiantis į duris vasarai, daugelis lietuviškų 

organizacijų ar grupių ruošia savo renginius. Jaunimo tautinis 
ansamblis "Grandis" balandžio 29 d. surengė šio ansamblio šventę 
Pasaulio Lietuvių Centre. Balandžio 30 d. "Tėviškės" parapijos 
bažnyčioje įvyko pasižymėjusių pianistų Sonatos ir Roko Zubovų 
koncertas. Balandžio 28 d. Lemonte koncertavo dainininkai iš 
Lietuvos - estrados meistrai Nijolė Ščiukaitė ir Jurgis Žukauskas.

Amerikos Lietuvių Prekybos rūmų organizacija gegužės 7 d. 
Martiniąue pokylių salėje surengė gražią puotą, kurios metu pager
bė pasižymėjusį 1994 m. vyrą - Frank Zapolį. Pats didžiausias įvykis 
gal buvo gegužės 14 d. Mortono vid. mokyklos salėje Ciceroje, kur 
buvo duota nauja Chicagos Lietuvių Operos kolektyvo premjera - 
Bizet "Perlų žvejų" spektaklis. Tai čia tik maža dalis visų renginių.

"Laiškai Lietuviams" vakarienė
Lietuvių jėzuitų leidžiamas žurnalas "Laiškai lietuviams" turėjo 

savo metinę vakarienę balandžio 30 d. Jaunimo Centre. Tai buvo 
36-sis panašus renginys. Vakarienės metu buvo įteiktos šio žurnalo 
suruošto straipsnių konkurso laimėtojams premijos. O tų premijų 
būta labai daug. Daugumą jų nusinešė Lietuvoje gyvenantieji plunk
snos mėgėjai, gavę net 18 premijų. Buvo ir trumpa meninė dalis.

Komp. Juozo Bertulio prisiminimas
Chicagoje ilgą laiką gyveno ir kūrė kompozitorius Juozas Bertulis, 

kuris mirė 1969 m. ir ten yra palaidotas. Jis buvo ne vien tik 
kompozitorius, bet ir pedagogas, chorvedys, vargonininkas, muzi
kos teoretikas. Juozas Bertulis paliko nemaža įvairių kūrinių - nuo 
simfonijų ir operečių iki kūrinėlių vaikams. Dabar jo kūriniai jau 
yra Lietuvoje ir juos buvo galima pamatyti balandžio 12 d. Panevėžio 

^^.Petkevičaitės - Bitės, t viešosios bibliotekos muzikos ir meno 
skyriuje suruoštoje parodoje. Ed. Šulaitis

telegramą pasiųs jūsų distrikto 
kongresmanui. Nereikia žinoti 
kongresmano pavardės. Užtenka 
tik pasakytų savo vardą, pavardę, 
adresą (būtinai "ZIP Code") ir 
telefoną. $6.45 už telegramos 
pasiuntimą bus pridėta prie siu.. 
tėjo telefono sąskaitos.

Papildomą informaciją teikia 
Angelė Nelsienė, tel. 714 - 526 - 
3648, fax. 714 - 680 - 3269.

Prašau perduoti gerbiamam 
kongresmanui Chris Cox, kurį 
mes Lietuvoje puikiai ir su dėkin
gumu prisimename, kad jo ini
ciatyva pateikta rezoliucija "Dėl 
Kongreso požiūrio į Rusijos armi
jos išvedimą iš Kaliningrado" yra 
iš tikrųjų istorinės reikšmės do
kumentas. Būtų gerai, kad kuo 
daugiau kongresmanų paremtų 
ir Kongresas priimtų Chris Cox 
rezoliuciją.

Būtų nerealistinė politika kal
bėti apie stabilumą ir saugumą 
Europoje, paliekant pačiame jos 
centre didelę ofenzyvinę ir eks
pansinę Rusijos kariuomenę. Ir 
Baltijos, ir Skandinavijos, ir kai 

kurios Vyšehrado šalys yra pa- 
reiškusios susirūpinimų ir pagei
davimų, kad Konigsbergo - Kali
ningrado sritis būtų demilitari
zuota. JAV Kongreso dėmesys šiai 
problemai padės ieškoti ir ge
resnės Konigsbergo - Kaliningra
do krašto ateities kelių, jo inte
gracijos į Europą to paties krašto 
gyventojų labui.

Nuoširdžiai Jūsų,
Vytautas Landsbergis

Bus svarstomas 
Seimo projektas

Seimo projekto dėl Lietuvos 
Respublikos Seimo ir išeivijos lie
tuvių veiklos kooordinavimo 
komiteto įkūrimo svarstymas 
numatytas gegužės 28-31 dieno
mis Vilniuje. Šiame svarstyme 
žada dalyvauti Pasaulio Lietuvių 
bendruomenės pirmininkas B. 
Nainys, Amerikos Lietuvių tary
bos pirmininkas G.Lazauskas, 
JAV LB pirmininkė R. Narušienė 
bei Lietuvos Vyčių organizacijos 
pirmininkė E. Oželienė.

- Religinio konkurso ko
misiją šiais metais sudaro kun. 
R. Krasauskas, dr. Mirga Gimiu- 
vienė, sės. Ona Mikailaitė, Eligi- 
jus Sužiedėlis ir sės. M. Bernade
ta Matukaitė. Konkurso medžia
gą reikia atsiųsti iki 1995 m. 
rugpjūčio 1 d. adresu: Sisters of 
I.M.C., Putnam, CT 06260.
- Dailininkės Audronės 

Ambrozaitytės meno darbų pa
roda Meno centro galerijoje, 
Michigan City, MI, atidaryta 
gegužės 12 d. Kūriniai bus rodo
mi iki birželio 12 d. Parodos 
tema: "Paintings from Califor- 
nia Daže".

— Darius ir Jolanta Mostei- 
kos, klasikinių pramoginių šokių 
atlikėjai, puikiai pasirodė tarptau
tiniame šokių konkurse, vyku
siame Detroit, MI, balandžio 22 
d., laimėdami pirmąją vietą pro
fesionalų kategorijoje. Jie žavėjo 
publiką elegantiška išvaizda, 
puikia šokių technika ir menišku 
atlikimu.
- Atlanto rajono skautų ir 

skaučių stovykla šiemet įvyks 
rugpjūčio 13 - 21 dienomis Bol- 
ton, MA, Camp Resolute ameri
kiečių stovyklavietėje. Stovyklo
je norį vadovauti gali kreiptis 
šiais adresais: skautės pas Atlan
to rajono seserijos atstovę s. Al
doną Pintsch, 139 High Crest 
Dr., West Milford, NJ 07480. Tel. 
201 838 - 9150, skautai pas At
lanto rajono brolijos atstovą v. 
s. Bronių Narą, 30 Ruthen Gir
ele, Shrewsbury, MA 01545. Tel. 
508 845 - 6325.
- Houston ir San Antonio 

lietuvių - amerikiečių bendruo
menė liepos 3 d. surengs pokylį, 
skirtą pirmųjų imigrantų (apie 
1852 - 1875 m.) atvykimui į 
Amerikos žemyną ir apsigyveni
mui Texas valstijoje, De Witt 
apskrityje pažymėti. Telef. infor
macija angliškai: "Call Patsy at 
(512) 575 - 0049".
- Korp! Giedra šiais metais 

"Lietuvės, labiausiai pasižy
mėjusios krikščioniškų idealų 
tarnyboje" premiją paskyrė savai
traščio "Dienovidis" redaktorei 
Aldonai Žemaitytei. Laikraštis 
leidžiamas Vilniuje. Šios premi
jos mecenatas yra prel. dr. Juo
zas Prunskis. Pirmoji šios premi
jos laureatė buvo Lietuvos gen. 
garbės konsulė Chicagoje Juzė 
Daužvardienė, vėliau Nijolė Sa- 
dūnaitė, Alina Grinienė, Gintė 
Damušytė ir Albina Pajarskaitė.
- Smuikininkei Ritai Ka

zlauskaitei, gyv. Gurnee, IL, 
birželio mėn. bus suteiktas mag
istro laipsnis iš smuiko studijų.
- Paroda "Lietuvių foto

grafija: gyvastingumas ir per
mainos" gegužės 19 d. atidaryta 
Chicagos Jaunimo Centro Či
urlionio galerijoje. Parodą gali
ma apžiūrėti iki birželio 19 d. 
Devynių žymių Lietuvos foto
grafų darbų parodą ir jos kata
logą paruošė Coilege of DuPage 
Gahlberg Gallery.
- Didžiosios Britanijos lie

tuvių katalikų bendrijos suva
žiavimas įvyks birželio 3 d. Auš
ros Vartų židinyje, Nottinghame, 
16 Hound Rd., W. Bridyford, 
England.
- Eglė Janulevičiūtė kon

certavo gegužės 23 d. St. Mar- 
tins-in-the Fields, Trafalgar Sq., 
Londone. Repertuare buvo J. S. 
Bach, L. von Beethoven, F. Liszt 
ir F. Chopin kūriniai.

i
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Tik jokiu būdu ne gydytoju,

• -?
T Jam labai dažnai reikia plau- 

ti. rankas. t

apie LIETUVĄ

Šeimoje
Žmona - vyrui:
- Anksčiau tu būdavai laimin- 

Planuojant apsilankymą _rga$^jeį mane matydavai nors
- Aš visiškai ,nenoriu eiti į keletą minučių per dieną!

svečius. - sako vyras, G ? J n Dabar taip pat..
- Atvirai pasakius, aš taip pat, )T ...7?..,. ...

.Po;operacijos , >
. ligonį atvežė į palatą iš ope-

prisipažįsta žmona. j r,
-Tai neikime, ■.. ,
- Bet, tu įsivajzduojiC(kaip. raęinės... A , u

apsidžiaugtų, jeigu mūsų ne-. - Ačiū Dievui, viskas pasibaigė, 
būtų? . . . ,i - pratarė pacientas. ;;

> •: JJjegarantuokite dar, - pasakė 
Apie dieglius e ligonis, gulintis gretimoje lovo- 

Pas gydytoją ateina moteriškė je. - Chirurgas buvo pamiršęs 
ir skundžiasi:
- Daktare, sergu...
- Kas atsitiko?
- Kai įkvepiu, širdį diegia.
- O kai nekvėpuojate?
- Nediegia. ,
- Tai nekvėpuokite.

vatos tamponą mano pilve.
- O man buvo užsiuvęs žirkles, 

• - atsiliepė kitas.
Tuo metu chirurgas įkišo galvą 

į palątą:
- Ar nepalikau aš čia skrybėlės?

, į Seni anekdotai
Dėkingumas .. > . Pagyvenusi ponia guodžiasi 

Pagyvenęs vyriškio guodžiasi . draugei: , . »
bičiuliui: . . - j ■ , ■■■- įsivaizduok, brangioji, vakar
- Štai ir lauk dėkingumo iš ^ąš, pasikviečiau svečių ir viskas 

vaikų! Kiek jėgų atidaviau, kol 5 buvo gerai, kol Petraitis ėmė 
pasakoti nešvankų ankdotą. Aš 
buvau priversta išprašyti jį.

-.Ir teisingai padarei!
j- Bet su-juo kartu išėjo 

svečiai.
>- Kur?

gatvę!. Norėjo išklausyti 
anekdotą iki galo.

sūnus tapo gydytojui. O žinai, 
kaip jis man atsidėkojo?

-Kaipgi? ,.1?.
- Uždraudė gerti ir rūkyti...

Pašaukimo žymė
Tėvas klausia mažąjį Petriuką: 
--.Kup norėsi būti užaugęs?

visi

- (AGEP) Kaip ir 
pernai, per penkis pir
muosius šių metų mė
nesius daugiausia Lie
tuvoje parduota naujų 
VAZ automobilių, teigia 
savaitrašts "Verslo ži
nios". Pasak jo, nuo 
metų pradžios dvi VAZ 
automobiliais prekiau-

išgabenta iš miesto, nes neturėta

jančios firmos - "Žemgala" ir "Eg
zotika" - pardavė 920 automo
bilių. Tačiau, pasak pardavėjų, 
Lietuvoje pasilieka tik nedidelė 
dalis šių automobilių, o kiti grįžta 
į Rusiją. Antroje vietoje - auto
mobilis "Škoda*. Šiemet jų par
duota 205, pernai tuo pačiu metu
- 313. Tarp vokiškų automobilių 
populiariausias "Volkswagen", 
kuriuo prekiauja firma "Eva Au
to". Tačiau beveik pusę iš 94 
šiemet parduotų VW automo- 
blių įsigijo valstybinės struktūros
- policija ir prezidentūra. Brangių 
modelių automobilių šiemet par
duota nedaug. Nuo metų pra
džios parduoti tik 6 "Audi" (per
nai - 38) ir 8 BMW (pernai - 43). 
Skirtingai nei Latvijoje ir Estijo
je, Lietuvoje neklesti ir prekyba 
automobiliais "Opel". Pasak 
savaitraščio, daugiausia naujų au
tomobilių perka valstybinės or
ganizacijos ir privačios firmos. 
Pavieniai klientai dažniausiai 
renkasi pigesnius modelius.
- Vilniaus centre rasta ru

siška taktinė raketa gegužės 19 
d. iki vidurdienio dar nebuvo

PAPIGINTOS KAINOS į VILNIŲ 
šį PAVASARĮ ir VASARĄ

Gegužę 
$742.00 
$798.00 
$918.00™'

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

lšNewYork arba iš Bostono nuo
Chicago arba Florida
Ldš Akeles, San Franclsčo, Seattle

PensihinkžmŠpapigintos kainos dažnais atvejais. Kainose neįskaityti mokesčiai.

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

(201) 944-1273

AIREX TRAVEL AGENCY 
382 Broad Avė 

Leonia, NJ 07605 
(800) 955-7370

vilko" brigados išminuotojai nuo 
vakar pasiruošę nukenksminti 
Šiaurės miestelyje aptiką raketą, 
tačiau iki šiol nerandama vilki
ko, kuris galėtų ją išvežti į poli
goną. Išminuotojų grupės vadas 
kapitonas Balys Žilanas sakė, kad 
raketą ketinama išvežti i Rū
dininkų poligoną maždaug už 
4O-ies kilometrų nuo Vilniaus ir 
ten ją saugiai susprogdinti specia
liai iškastoje tranšėjoje. Pasak 
išminuotojų vado, maždaug 2 
tonas sverianti raketa nekelia 
grėsmės, kol yra specialistų prie
žiūroje. Vilniuje rastoji aštuonių 
metrų ilgio raketa, kuri kažkada 
galėjo būti ginkluota ir branduo
line galvute, yra be sprogmens ir 
jos griaunamąją galią sudaro tik 
raketinis kuras. Kapitonas B. 
Žilanas sako, kad raketos sprogi
mo pasekmės galėtų būti liūd
nos, tačiau tam ją reikėtų specia
liai kaitinti arba teisiogiai veikti 
elektra. Raketą buvusios sovietų 
kariuomenės Vilniaus įgulos teri
torijoje Šiaurės miestelyje saugo 
apsupę policininkai. Šiaurės 
miestelyje, kuriame dabar įsikūrę 
daug įvairių prekybos įstaigų ir 
automobilių remonto dirbtuvių, 
evakuacija nėra paskelbta. Ra
ketą po maždaug 10-ies centi
metrų žemės sluoksniu gegužės 
17 d. Šiaurės miestelyje atsitikti
nai rado darbininkai.

-- Čekijos ambasadorė Pa
juosčio kariniame aerouoste ne
toli Panevėžio perdavė Lietuvos 
kariuomenės vadams 6 automo
bilius su kilnojamais aerouosto 
apšvietimo prožektoriais, sunk
vežimius su ryšio sistemomis, 30 
kulkosvaidžių ir šovinių, prieš
tankinių granatsvaidžių, įrenginį 
šaudyti nevaldomomis raketomis 
bei 16 raketų, 18 minosvaidžių. 
Pasak Krašto apsaugos sekreto
riaus, iki šiol užsienio valstybės 
Lietuvai dovanodavo karinės 
technikos, nuo kurios ginkluotė 
būdavo nuimta. Čekijos dovana 
galės būti naudojama ne tik 
mokymuose, bet krašto gynybai.

Artėja pasaulio lietuvių 
sporto žaidynės

Šių metų liepos 30 d. Vilniuje Kalnų parke bus pakelta V-jų 
Pasaulio lietuvių žaidynių vėliava, kuri bus nuleista rugpjūčio 5 d. 
Dariaus ir Girėno stadijone Kaune. Čia dalyvaus pora tūkstančių 
sportininkų ne tik iš Lietuvos bet ir visų pasaulio kampų, jų tarpe 
ir iš Šiaurės Amerikos.

JAV ir Kanadoje yra sudaryti išvykos organizaciniai komitetai, 
kurie rūpinasi, kad galimai daugiau šių kraštų sportininkų nuke
liautų į tėvynę. Tokiam komitetui JAV vadovauja sumanus ir 
veiklus vyras - Algis Rugienius, kuriam talkina įvairių sporto šakų 
vadovai. Visais išvykos reikalais reikia kreiptis pirmininko A. ^u- 
gieniaus adresu - 3620 Buming Tree Dr., Bloomfield Hills, MI, 
48302 - 1511, tel. (810) 642 - 7049.

A. Rugienius dažnokai išsiuntinėja šias žaidynes liečiančias nau
jienas. Vienas iš naujausių aplinkraščių liečia teniso varžybų infor
maciją. Kaip žinome, prieš 4 metus Lietuvoje vykusiose panašaus 
masto žaidynėse dalyvavo gana didelis tenisininkų būrys iš užsienio. 
Aplinkraštyje sakoma, kad teniso pirmenybės bus vykdomos Vilni
uje ir Kaime liepos 31 - rugpjūčio 4 d. moterų, vyrų bei mišrių 
dvejetų grupėse. Bus rungtyniaujama įvairaus amžiaus varžybose. 
Pirmoji jų bus iki 16 metų, o paskutinė - virš 66 metų- Taigi bus 
galimybė visiems išmėginti savo jėgas.

Lietuvoje sudarytas organizacinis komitetas apmokės maitinimo, 
nakvynės, transporto ir įėjimo į visus žaidynių renginius išlaidas.

Registruotis reikia galimai anksčiau nurodytu adresu. Lietuva 
laukia kiekvieno iš mūsų!

E<L Šulaitis

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 pornografini pobūdį, arba 
tikslą suklaidinti, arba einantys prieš skaitytojų interesus.

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

Garantuotas, greitas ir saugus 
siuntinių pristatymas 

nuo DURŲ iki DURŲ

(201) 947-2189
@ ™Trm1cYK i

Siuntiniai pasieks gavėjq per 6 savaites, 
o oro paštu - per 14-a darbo dienų

i LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, BALTARUSIJĄ, RUSIJĄ.

" .... . ...—
VTT/TT& ŪTHUANIAN RELIEF PARCEL SERVICE, Ine. 

' "368 West Broadway, Boston, MA 02127 
.. (617) 269-4455

Wm. Anastasi, B. S. 
77-01JAMA1CA AVENUE 

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

WE DELIVER 
Tel.: 296 - 4130

MAY PICK-UP SCHEDŲLE

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

NEWARK, NJ 
BROOKLYN, NY 
NE W BRITAIN, CT 
NEW HAVEN, CT 
VVATERBLRY, CT

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

TIESIOGINIAI SIUNTINIAI 
IŠ BOSTONO I VILNIŲ

O Siuntinių Agentūra VILTIS pristato siuntinius žmonėms asmeniškai į namus.
□ Minimalūs mokestis už persiuntimą yra $25.
□ Visi siuntiniai apdraudžiami. Muitų nėra.
□ VILTIS ir toliau tęsia pagalbos siuntinių organizavimo programą - VILTIES DOVANA. 

Aukotojas gali asmeniškai pajemti vargstančią Lietuvos šeimą, Sibiro tremtinį, vienišą 
žmogų. Gavome naujus'sąrašus su virš 3,000 šeimų.

Siuntinius priimame nuo antradienio iki šeštadienio VILTIES įstaigoje: 
368 West Broadway, Lietuvių Klubo I aukšte.

Birželio mėnesi siuntinius priimsime:
’ - f t » 7 < < V. *. 7

WORCESTER, MA birželio 3 d. 
GARE CQDL MA r birželio 7<1.
BROCKTON'Ma ’ * ’ birželio 8 d.

birželio 9 d.
birželio 9 d.
birželio 9 d. 
birželio 10 d.

LOWELL, MA
LAWRENCE, MA
NASHUA. NH > y
WATERBUftY, CT *
HARTFORD, CT n | biržefio 10 d.

' GARDNeR.MA ’ * ^birželio 12 d.
KENNEBUNKPORTV MEJ birželio 13 d.
PUTNAM, CT . birželio 14 d. 

t PROV1DENCE, R1 6 birželio 14 d.

11-3 vai. p.p.
■ 3.30 - 5 vert. p.p. 

4-6 vert, p.p 
12 -1 vert. p.p.
2-3 ved. p.p.
4 - 5 vert. p.p. 
9.30-11vcrt. ryto 
1 - 3 ved. p.p.
4.30 - 6 vert. p.p.
10 -12 vai. ryto 
1 - 2.30 vert. p.p.
4 - 6 vai. p.p.

PENNSYLVAhU A, Antracite region birželio 15-16 dienomis 
♦BROOKLYN, NY * birželio 17 d. 12-4 vert. p.p.

NORWOOD, MA birželio 20 d. 6 - 7 vert. p.p.

VILTIS - LIETUVIŠKA SODYBA 
į368 West Broadway 
So. Boston, MA 02127v «• v a . - T 

(617) 269 - 4455

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 Blvd. 
Brooklyn, NY 11207

New York-Vilnius-New York $630 r.t 
Chicago-Vilnius-Chicago $675 r.t.

One way to Vilnius $370

FREGATA TRAVEL
250 We$t 57th Street, 1211 
NewYork, NY 10107 
Tel.: (212) 541-5707

MES SIŪLOME
PIGIAUSIAS KELIONES I VILNIŲ 

IŠ BET KOKIOS VIETOVĖS
AMERIKOJE AR KANADOJE

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

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



Nevv Yorko Lietuvių Gydytojų draugijos susirinkimo Galan dzin 30 d., dauguma dalyvių. Iš 
k. I eilė: J. Trojonienė, M. Žukauskienė, S. Škėrienė (veido dalis), S. Dimienė, J. Vytuvienė, F. Ignaitienė, 
A. Švalbonienė, K. Šimaitienė, L. Giedraitienė, J. Dičpinigaitis, M. Jankauskienė, V. Žukauskas; II e.: (tik 
dešin.) L. Vaičienė (iš Lietuvos), J. Bagdienė; III e.: D. Montorfano, R. Čiurlienė, V. Dičpinigaitienė, V. 
Gaubienė, P. Švitra, Montorfano; ir IV e.: N. Bražėnaitė, J. Šukienė, P. Dičpinigaitis ir A. Pliūra.

J. Kriaučiūno nuotrauka

New Yorko Lietuvių Gydytojų draugijos veikla

Vytautą Cesnavičių 
prisimenant

Vytautas Česnavičius po sunk
ios ligos mirė balandžio 4 d. 
Jamaica ligoninėje, sulaukęs 92 
metus amžiaus. Buvo pašarvotas 
M. Shalins šermeninėje, atsisvei
kinimas įvyko balandžio 5 d. 
Balandžio 6 d. po mišių Apreiški
mo parapijos bažnyčioje, palai
dotas Cypress Hills kapinėse. 
Turėjo būti palaidotas šalia žmo
nos, kuri mirė prieš metus, bet 
kapinių administracija tą kapi
nių skyrių uždarė. Vytautas Čes
navičius buvo palaidotas naujo
je vietoje, už kurią reikėjo mokė
ti.

Liko sūnus Algirdas su šeima, 
duktė Liuda su šeima, 10 anūkų, 
8 proanūkiai ir kiti giminės Lie
tuvoje. Sūnus Sigitas žuvo 1948 
m. kovodamas prieš bolševikus.

Ruošiasi koncertui

Frances Covalesky - Kavaliauskaitė

Pasižymėjusi New Jersey pia
nistė Frances Covalesky - Kaval
iauskaitė sparčiai ruošiasi savo 
soliniam koncertui, kuris įvyks 
birželio 10 d., šeštadienį 7:30 v. 
v. Šv. Mato Apaštalo (St. Mat- 
thew the Apostle) bažnyčioje, 
335 Dover - Chester Road, Ran- 
dolph, New Jersey 07869.

Panelė Pranutė (tėvelio taip 
dažnai vadinama) šiuo metu 
įtemptai dirba ir baigia studijas 
daktarato laipsniui įsigyti Miami 
Universitete, Floridoje. Būdinga 
tai, kad temą savo tezei apginti 

KVIEČIAME
š. m. birželio 4 d., 3:00 vai. popiet So. Bostono Lietuvių Piliečių 

Draugijos klubo trečio aukšto salėje įvyks
Petro Viščinio,

41-nerius metus vedusio "Laisvės Varpo" radijo programas, 
PAGERBIMAS

Programos meninę dalį atliks Bostono vyrų sekstetas.
Stalus galima rezervuoti skambinant Algiui Skabeikiui, 

tel. 617-268-9058 arba Kazimierui Bačanskui, tel. 617-282-7755. 
įėjimo auka - 15.00 dol.

Pagerbimą organizuoja ir visus atsilankyti kviečia 
Bostono ir Broctono organizacijos

Vytautas Česnavičius gimė 
1902 m. rugsėjo 29 d. Budelės 
km, Jankų valse., Šakių apskr., 
Griškabūdžio parapijoje. 1922 - 
1924 m. atlikęs karinę prievolę, 
išėjo atsargon su puskarininkio 
laipsniu. 1926 m. baigė policijos 
mokyklą Rokiškyje, kur buvo 
paskirtas vietos nuovados raš
tininko pareigoms.

Kitais metais perkeltas į Pan
dėlio nuovadą tom pačiom pa
reigom, o 1928 m. vasarą perėjo 
į geležinkelio policiją. Tarnavo 
Radviliškio, Jonavos, Alytaus ir 
paskutinius aštuonerius metus 
Kazlų Rūdos stotyse. Lietuvoje 
priklausė prie Šaulių sąjungos 
geležinkeliečių padalinio.

Tarnaudamas geležinkelio poli- 

ji pasirinko apie M. K. 
Čiurlionį. Tai bene 
pirmas atvejis Ameri
koje, kai daktarato 
laipsnis bus suteiktas 
nagrinėjant šio žy
miojo lietuvio muziki
nę kūrybą.

Bakalauro laipsnį ji 
įsigijo New Jersey Rut- 
gers universitete ir 
laimėjusi konkursą su 
simfoniniu orkestru 
atliko Mendelssohn 
koncertą C-Moll. Po to 
ji studijas tęsė Man- 
hattano muzikos mo
kykloje Nevv Yorke ir 
įsigijo magistro laips

nį. Pianistė yra koncertavusi Nevv 
Jersey ir Nevv Yorko auditorijose. 
Keletą pasirodymų ji yra paskyru
si labdarai koncertuodama 
County of Morris College, Do
ver, NJ.

Pažymėtina taipogi, kad ji buvo 
"Harmonijos" akompanuotoja 
Nevv Yorke, kai ansambliui vado
vavo Viktoras Ralys. Praėjusiais 
metais ji gavo stipendiją, vasarą 
studijas gilino Salzburge, Austri
joj, o grįžusi prieš Kalėdas kon
certavo su Nevv Jersey Pops 
orkestru. Būdama Floridoj, kon-

cijoje, jis nuo mirties išgelbėjo 
moterį, kuri būtų traukinio su
važinėta. Gelbėjant moterį, grėsė 
pavojus paties gyvybei. Už tai 
buvo apdovanotas Gelbėjimo 
kryžiumi, o kitais 1937 m. - 
Vytauto Didžiojo medaliu.

1940 m. kaip ir visų šakų 
policijos pareigūnai buvo atleis
tas iš tarnybos ir persekiojamas. 
Vienas enkavedistas, sušaukęs 
geležinkelio darbininkus, reika
lavo, kad pasirašytų, jog Vytau
tas buvo smetonininkas, liaudies 
priešas. Darbininkai tai paneigė 
visais balsais ir nė vienas nepa
sirašė. Tokiu būdų V.Česnavičius 
suėmimo išvengė.

Vokiečių okupacijos metais jis 
į geležinkelio policiją nebegrįžo, 
o Šakiuose dirbo buhalteriu.

Frontui artėjant, sūnus Sigitas 
pasitraukė iš namų, išvyko į 
Žemaitiją ir ten žuvo partiza-' širdyse, 
naudamas 1948 m.

kurso metu ji laimėjo "Miami 
Miesto" premiją ir buvo pakvies
ta koncertui į Manuel "Artime" 
teatrą Floridoje. Ji visur pabrėžia 
savo lietuvišką kilmę ir tuo 
didžiuojasi.

Bilietus į koncertą galima įsi-

Sportas
- (AGEP) Per San Paulo 

Didžiojo prizo varžybas vilnietė 
Nelė Žilinskienė peršoko 196 cm, 
pakartojo Lietuvos rekordą ir 
nusileido tik rusei Jelena Gultia- 
jeva, iššokusiai 199 cm. Ten pat 
Amerikos lietuvis Tomas Pūkš
tys nusviedė ietį 81 m 90 cm ir 
užėmė antrą vietą.
- Vilniuje gegužės 17 d. neo

ficialias tarpvalstybines futbolo 
rungtynes žaidė Lietuvos ir 
Graikijos rinktinės. Laimėjo Lie
tuvos rinktinė 2:1. Šiemet Lie
tuvos futbolo rinktinė buvo 
sužaidusi lygiosiomis 0 : 0 su 
Kroatija bei pralaimėjusi Lenki
jai 1 : 4 ir Italijai 0:1. Pergalė 
prieš Graikiją - šiemet pirmoji. 
Pasaulio futbolo komandų sąraše 
Lietuvos rinktinė užima 61 vietą.
- Berlyne vykusiame pasaulio 

bokso čempionate Lietuvos bok
sininkai - Vidas Bičiulaitis ir Vi
talijus Karpačiauskas - laimėjo 
bronzos medalius.
- Arvydas Sabonis, 6 metus 

žaidęs Ispanijoje, paskutinius 3 
sezonus - Madrido "Real" - nu
tarė priimti Portland krepšinio 
profesionalų klubo Trail Blazers" 
kvietimą. Birželio 3 dieną šim
tatūkstantiniame Madrido sta
dione per centrines Ispanijos fut
bolo čempionato rungtynes bus 
iškilmingai atsisveikinta su "Real* 
krepšinio žvaigžde Arvydu Sabo
niu. Sabonis šiam klubui padėjo 
šiemet tapti Europos klubų čem
pionu. Pagrindinis Lietuvos rink
tinės puolėjas žais Europos vyrų 
krepšinio čempionate Graikijo
je. I JAV Arvydas Sabonis ketina 
vykti rugpjūčio mėnesį.

Lietuvių gydytojų draugija 
New Yorke, nors negausi narių 
skaičiumi, bet laikosi ir gyvuoja. 
Nariai bent kartą metuose susi
renka pasitarti, profesinėmis nau
jienomis pasidalinti, lietuviškus 
reikalus pasvarstyti, ypač paben
drauti. Su nariais kartais atvyk
sta ir jų šeimų nariai. Toks su
sirinkimas įvyko ir balandžio 30 
d. Kultūros Židinyje, Brooklyne.

Dauguma susirinkusių dalyva
vo mišiose Židinio pašonėje esan
čioj e pranciškonų koplyčioje. 
Mišias aukojo kun. Pr. Giedgau- 

Vytautas Česnavičius su šeima 
pasitraukęs į Vokietiją, apsistojo 
Liubeke. Kurį laiką dirbo Lietu
vių komitete, kurio pirmininku 
buvo poetas Faustas Kirša, pasų 
skyriuje. Anglų zonos adminis
tracija tą komitetą panaikino. 
Tada dirbo Lietuvių atstovybėje, 
kuriai vadovavo inž. Pr. Zunde.

1949 m. su šeima atvyko Ame
rikon. Visą laiką gyveno Brook
lyne ir Richmond Hill. 1959 m. 
ištiktas širdies priepuolio, Vytau
tas Česnavičius visuomeninėje 
veikloje jau nebegalėjo aktyviai 
reikštis. 1983 m. pergyveno tris 
operacijas, po kurių ir nuo metų 
naštos sveikata žymiai susilpnė- 

' jo-
Pagal išgales pirko lietuvių au

torių vertingesnes knygas, pre
numeravo lietuviškus laikraščius, 
lankė renginius Kultūros Židiny
je. Vytautas pastoviai rėmė Tau
tos Fondą, Batuną, aukojo religi
nėms ir visuomeninėms orga
nizacijoms. Retkarčiais rašė re
portažus "Darbininkui", "Dirvai" 
ir kitiems laikraščiams.

Vytauto Česnavičiaus, kaip 
patrioto ir tauraus žmogaus, per
davusio savo pal’kuonims meilę 
lietuviškiems reikalams, atmini
mas išliks visų Jį pažinojusių

P.P.M.

gyti skambinant: Susan Cova
lesky - tel. 201 328 - 2850 arba 
Genevieve Pladis - tel. 201 377 - 
0917 ir prie įėjimo birželio 10 
d., 7 vai. 30 min.

Julius Veblaitis

n

CD

— (AGEP) Anuomet, 
kai kelialapiai į poilsio na
mus buvo skirstomi, 
Anykščių poilsio namus 
"Šilelis" užplūsdavo šeimos. 
Dabar viena para poilsio 
namuose kainuoja nuo 15 
iki 20 litų (4 - 5 USD) už na
kvynę ir 10 litų (2.5 USD) už 
maistą. Liukso kambariai, ku
riuose gali įsikurti nuo 1 iki 4 
žmonių, kainuoja parai 18 USD. 
Poilsio namuose baigiamos 
įrengti vonios vandens ir purvo 
procedūroms, kurių keliolika 
minučių kainuos apie 2.5 USD. 
Apie 70 žmonių į šių poilsio 
namų reabilitacijos ir sanatorini 
skyrius siunčia gydytojai. Viena 
diena čia kainuoja 7.5 USD, 
tačiau reabilitacijos išlaidas ap
moka socialinis draudimas, o 
pensininkams šie skyriai yra 
nemokami, "šilelio" poilsio na
mus labai pamėgo įvairios visuo
meninės ir politinės organizaci
jos: čia yra salės renginiams, er
dvi valgykla, nakvynė ir ramus 
gamtos kampelis.
- Telšiuose keleivius vežioja 

13 - 14 privačių taksi. Mieste 
bene vienintelė jų stovėjimo 
aikštelė yra prie autobusų sto
ties. Nuo geležinkelio stoties, 
kuri yra kitame miesto gale, 
žmonės dažniausiai važiuoja 
maršrutiniais autobusais, kurių 
grafikas yra priderintas prie 
atvykstančių traukinių tvarka
raščio. Vieną kilometrą važiuoti 
taksi kainuoja 0.9 lito, tačiau 
važinėjant po miestą tenka mo
kėti 4-5 litus. Taksistai daugiau
sia važinėja įvairių markių 
"Žiguli", be jų yra viena "Volga", 
"Moskvič", "Audi", "Volksvvagen" 
ir "Renault".

das. Mišios buvo už mirusius 
draugijos narius, taip pat prašant 
palaimos draugijos narių dar
bams. Mišioms pasibaigus, pas
veikintas tėvas kun. P. Giedgau- 
das, sulaukęs 75 metų amžiaus.

Tuoj po mišių susirinkimo da
lyviai vyko į Židinio mažąją salę, 
kur jų laukė paruošti priešpiečiai. 
Vaišių metu pasveikinti gydyto
jas Juozas Kriaučiūnas su ^5-uoju 
gimtadieniu, kaip tik šią dieną, 
ir tėvas kun. Pr. Giedgaudas su 
75-uoju gimtadieniu, buvusiu 
balandžio 29-ą.

Nedelsiant dr. Petras JJičpini- 
gaitis pateikė susirinkusiems 
žinių apie plaučių tuberkuliozę 
(džiovą) ir astmą, paryškindamas 
perduodamas žinias skaidrėmis. 
Tuberkuliozė buvo beišnykstan
ti, bet besiplečiant AIDS (anti- 
body immunity defidency syn- 
drome) liga išugdė džiovos ba
cilas, atsparias daugeliui vaistų, 
todėl plaučių tuberkulioze ser
gančių skaičius didėja. Dabar 
tuberkuliozę gydyti daugeliu 
atveju yra nelengvas uždavinys, 
nes reikia kartu duoti kelių rūšių 
vaistus, kurių daugelis kenksmin
gi organizmui ir išgijimas sun
kiai pasiekiamas. Astmai sukelti 
nėra vieno specifinio sukėlėjo, 
bet daug priežasčių: alergija, 
kvėpavimo takų infekcija, kai 
kurių dujų įkvėpimas, širdies li
gos ir kit. Gydymas: atidaryti 
sutinstančias ir užsidarančias 
bronchioles, pašalinti priežastį. 
Naudojami vaistai: bronchiolių 
praplėtė j ai ir sutinimo mažin
to j ai, dažnu atveju kortikoste
roidai, kartais antibiotikai,,yėliau 
imunizacija prieš alergijas. Gy
dymą pradėti kuo anksčiausiai 
astmos priepuoliui prasidedant. 
Gydymui kartais reikia naudoti 
ir deguonį.

Padėkota dr. Dičpinigaičiui už 
suglaustą tuberkuliozės ir astmos 
pasireiškimų pateikimą ir jų gy
dymą.

Tolesnėj susirinkimo progra
moj, kuriai ir toliau vadovavo 
valdybos pirm. Konstancija Ši
maitienė, pati perskaitė savo 
parašytą Juozo Kriaučiūno biog
rafiją, paminėjo jo medicininius, 
visuomeninius ir kultūrinius dar
bus ir pasisekimus bei reiškimąsi 
spaudoje, tuo sveikindama jį 85 

KELIONĖ ) VILNIŲ

iš New Yorko ir Chicagos 
per Varšuvą - pigiausia.

- Skryžiai-LOT oro linija -

O pigiausi LOT bilietai 
gaunami agentūroje

40-24 235 St.
Douglaston, NY 11363

Tel.: 718 423-6161; 1-800-77-VYTIS
FAX.: 718 423-3979

Papiginti bilietai gaunami 
ir su kitom oro linijom

metų amžiaus proga.
Susirinkimo pirmininkės liūd

na žinia: metų eigoje buvo pa
šaukti amžinybėn du draugijos 
nariai - gydyt. Bronė Zavadskienė 
ir Rimas Zenonas Ignaitis. Jie 
prisiminti ir pagerbti visų atsis
tojimu ir susikaupimu.

Praėjusių metų metinį susi
rinkimo protokolą perskaitė sek
retorė Regina Čiurlienė (Sal- 
daitienė). Protokolas išsamus, 
visų priimtas. Pirmininkės pra
nešime paminėtini: "Medicinos" 
redaktorius V. Šaulys prašo visų 
jaunųjų gydytojų atsiųsti "Me
dicinai" savo biografijas ir veik
los bei pasiekimų aprašymus. Tą 
reikia padaryti ir vyresniosios 
kartos gydytojams, kurie nėra to 
padarę. Tų dalykų reikia lietuvių 
gydytojų už Lietuvos ribų istori
jai. Prie aprašymo pridėti ir savo 
nuotrauką. Nevv Yorko medici
nos centruose gilino savo žinias 
chirurgas proktologas Dainius 
Pavalkis. Jis jau Lietuvoje ir yra 
Kauno Medicinos Akademijos 
klinikų vyriausiu chirurgu prok- 
tologu.

Jo prašymu draugijos iždas fi
nansuoja jam siuntimą medici
ninio žurnalo "Colon Research". 
Draugijos iždui tai kainuos apie 
70 dolerių. Šiemet sueina 50 
metų, kai iš 220 medicinos ke
turis kursus baigusių 1944 m. 
studentų, 1945 m. mediciną 
baigė tik 40. Kaune šią vasarą 
bus baigusių suvažiavimas, jų 
dalis baigė studijas užsienio mo
kyklose.

Kontrolės komisijos pirm. J. 
Trojonlenė pranešė, kad iždi
ninkė L. Giedraitienė iždą tvar
ko labai kruopščiai, kasoje yra 
keli šimtai dolerių. Pranešimai 
priimti.

Dabartinė draugijos valdyba 
visų dalyvių, paprašyta, sutiko 
draugijai vadovauti ir toliau. 
Valdybą sudaro: Konstancija Ši
maitienė (Paprockaitė) - pirm., 
Petras Dičpinigaitis - vicepirm., 
Regina Čiurlienė (Saldaitienė) - 
sekret., Leonilda Giedraitienė - 
iždin., ir Paulius Švitra - narys. 
Kontrolės komisijos pirm, liko 
Jolita Trojonienė. Palinkėta val
dybai sėkmingai darbuotis, ypač 
padedant spręsti sveikatos reika
lus Lietuvoje.



DARBININKAS
E-mail: 71712.107Ocompuserve.com

Redakcija ------(718)827-1362
Redakc. FAX .. (718) 827-2964
Adminlstr...........(718) 827-1351

341 Highland Blvd. 
Brooklyn, NY 11207

Memorial Day - Vainikų die
ną, gegužės 29, pirmadienį, kaip 
praneša Brooklyno diecezija, 
10:30 vai. ryto mišios bus auko
jamos šiose katalikiškose kapi
nėse: St. John's, Middle Village, 
NY; Holy Cross, Brooklyn, NY; 
Mt. St. Mary's, Flushing, NY; St. 
Charles, Farmingdale, LI ir St. 
Mary Star of the Sea, Invvood, LI.

Prof. dr. Bronius Nemic- 
kas, teisininkas, Lietuvos Res
publikos prezidento Algirdo 
Brazausko vasario 1 dienos dekre
tu paskirtas j komisiją parengti 
Lietuvos pilietybės įstatymo pa
taisų projektą, gegužės 25 d. 
išskrido į Vilnių posėdžiams. Be 
jo, šioje 17 asmenų komisijoje iš 
JAV taip pat dalyvauja JAV LB 
Krašto valdybos pirmininkė Re
gina Narušienė ir PLB valdybos 
vicepirmininkas Rimas Česonis, 
kuris yra ir tos komisijos pir
mininko pavaduotojas. Pir
mininku yra Seimo narys Riman
tas Markauskas. Darbo posėdžiai 
prasidės gegužės 29 d. ir tęsis iki 
birželio 1 dienos. Pilietybės įsta
tymo pataisų projektas turi būti 
paruoštas ir įteiktas prezidentui 
iki š. m. rugsėjo 1 dienos.

Dr. Marija Žemaitienė, iš 
Leonia, NJ, gegužės 17 d. išskri
do į Lietuvą, kur pabus iki 
birželio 30 d. Birželio pradžioje 
ji dalyvaus Utenoje atsikūrusios 
"Saulės" gimnazijos abiturientų 
I-osios laidos išld^Hivėse ir įteiks 
premijas geriausiai baigusiams 
dviems mokiniams. Šias nuola
tines premijas ji įsteigė savo vyro 
Aleksandro Žemaičio atminimui. 
Žemaitis mirė besilankydamas 
Utenoje 1993 m. rugpjūčio mė
nesį, kai tenai buvo šventinama 
judviejų rūpesčiu pastatytoji kop
lyčia lietuviams partizanams 
pagerbti.

Žuvusių karių prisimini
mo (kapų puošimo dienos) para
das Forest Hills,NY, vyks gegužės 
28 d. Prasidės 11 vai. ryto. Lietu
viai renkasi prie savo vėliavų 
Metropolitan Avenue, 74 Ave- 
nue ir Ascen Avenue sankryžos.

ATLANTA Import Export, 
Ine., siuntinių į Lietuvą persiun
timo bendrovės atstovai, į New 
Yorką atvyks šeštadienį, gegužės 
27-ą dieną. Tą dieną 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.)

"Darbininko" JUBILIEJINIAI KONKURSAI
"Darbininko" laikraštis, švęsdamas savo 80 metų sukaktį, skelbia 

atvirus novelės ir straipsnio konkursus.
Novelės konkursas lyrine tema "Laiškas draugei, draugui iš Tėvynės 

ar užjūrių". Šiam konkursui įvedama lyrinė epistoliarinė (laiško) forma. 
Novelės ilgis -15-20 mašinėle (spausdintuvu) rašytų (dviguba interlinn- 
ja) puslapių.

Straipsnio konkursas religine tema "Ko Rūpintojėlis laukia iš 
mūsų*. To pageidavo premijos mecenatas prel. dr. Juozas Prunskis. 
Straipsnio ilgis 12-15 mašinėle (spausdintuvu) rašytų (dviguba interlinija) 
puslapių.

Kiekvienam iš konkursų atskirai yra paskirtos sekančios premijos:
I- a premija 300 dol.
II- a premija 10O dol.
Dvi trečios po 50 dol.
Laikas iki konkurso pabaigos: spalio 1d. pašto antspaudo data ant 

gauto konkursui voko.
Kūriniai siunčiami konkursams įprasta tvarka, pasirašomi slapy

vardžiu. Pridedamas uždaras vokas, pasirašytas slapyvardžiu, o jo 
viduje yra autoriaus tikroji pavardė, vardas, adresas, telefonas ir 
autoriaus užrašas "Leidžiu savo kūrinį išspausdinti Darbininke*.

Vertinimo komisija kūrinių egzempliorių dalyviams negrąžina.
Siųsti šiuo adresu:

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

Spaustuvė — (718) 827-1350 
Vienuolynas ._ (718) 235-5962 
Vyskupas ....... (718) 827-7932
Salė (kor.) ------ (716)827-9645
Salės adm......... (718) 235-8386

Vargoninkas Virginijus 
Barkauskas turės savo solinį 
rečitalį, kuris įvyks sekmadienį, 
birželio 4 d., 4 vai. popiet. Kon
certas įvyks: United Methodist 
Church, 35 Verbena Avė, Florai 
Park. Dėl daugiau informacijų 
skambinti (718) 894-6814.

Frances Covalesky piano 
rečitalį birželio 10 d., 7:30 vai. 
vak. St. Matthevv the Apostle 
parapijos salėje, Randolph, NJ 
07069, rengia Lithuanian / Ame
rican Club of Northern New Jer- 
sey. Klubui vadovauja George 
Degutis ir Louis Šliažas. Daugiau 
informacijų apie koncertą gali 
suteikti Susan Covalesky, telef. 
201 328 - 2850 arba Genevieve 
Pladis, telef. 201 377 - 0917.

"VILTIES" siuntinių agentū
ros atstovai Brooklyne, NY, siun
tinius vėl priims birželio 17 d., 
šeštadienį, nuo 12 iki 4 vai. pop
iet Kultūros Židinio kieme, buv. 
spaustuvės patalpose. Dėl siun
tinių paėmimo iš kitų vietovių 
žiūr. skelbimą 6 psl.

Baisiojo Birželio išvežimų 
minėjimas New Yorke įvyks 
birželio 18 d., sekmadienį, Ap
reiškimo parapijoje. Minėjimą 
ruošia JAV LB New Yorko apyg
arda. Programa bus paskelbta 
vėliau.

A. a. Gražinos Daunienės - 
Paulavičiūtės šviesiam atmini
mui įamžinti Tautos Fondui 
aukojo: $550 šeimos nariai: vyras 
Aleksandras, sūnūs Arūnas ir 
Aleksandras, anūkas Nicholas, 
sesuo Aldona Staneika ir seserėčia 
Audronė Kačanauskas; $100 - 
Kęstutis ir Rima Čerkeliūnai; $75 
- Jūra Šukienė; po $50 - Geno
vaitė Modestienė, Petras ir Stasė 
Rasimai, Danutė ir Liutaveras 
Siemaškos, Mirga ir Dantenas 
Šulaičiai, Salomėja ir Vytas Valu- 
kai, Artūras ir Elena Vestonai; 
$30 - Marija Varnienė; po $25 - 
dr. Danielius ir Roma Degėsiai, 
Juozas ir dr. Leonilė Giedraičiai, 
Elena Toffer; po $20 - Vytautas 
Augustinas, Gražina ir Vladas 
Biknevičiai, Angelė ir Albinas 
Kamiai, Alvitą ir Vytautas Ker- 
beliai, Antanas ir Irena Mačion- 
iai, Pranas ir Ona Michelevičiai, 
Regina ir Jurgis Mikailos; $15 - 
dr. Gražina Pauliukonienė; $10 - 
Rūta Noll.

Iš viso $1,295. Tautos Fondas 
visiems aukotojams nuoširdžiai 
dėkoja.

"Nuo 
vargoninkavimo 
atsisakyti 
nežadu..."

Gintarė Jakelaitytė - Bukaus
kienė muziką studijavo Vilniaus 
valstybinėje konservatorijoje (da
bar ji vadinasi Muzikos akademi
ja). Jos pagrindinė muzikos spe
cialybė buvo chorvedyba. Spe
cialybės dėstytojas, žymus tos 
srities žinovas, garsus chorvedys 
Lionginas Abarius, kurio žinioje 
Gintarei teko būti iki studijų 
užbaigimo - penkerius metus.

1989 m. atvykusi i JAV, pradė
jo eiti vargonininkės pareigas 
Apreiškimo parapijos bažnyčioje, 
Brooklyn, NY. Toje parapijoje, 
išdirbusi nepilnus šešerius me
tus, su tos parapijos bažnytiniu 
choru buvo pasiekusi gražių re
zultatų. Tą chorą paruošusi, pra
ėjusiais metais su juo dalyvavo 
Pasaulio lietuvių dainų šventėje 
Lietuvoje. Dabar Gintarė vargo
nininkauja vienoje italų parapi
jos bažnyčioje.

Siekdama magistro laipsnio, 
lankė Marmės muzikos kolegiją 
(The Mannes College of Music), 
esančią Manhattan, NY, kurią 
šiais metais ir baigė.

Muzikės Gintarės Bukauskie
nės diplominis magistratūros 
rečitalis, kurį ji dirigavo, įvyko 
1995 m. balandžio 20 d., Mannes 
kolegijos koncertų salėje. Ta pro
ga Gintarę pakviečiau trumpam 
pokalbiui.

Iš kurios muzikos šakos siekėte 
magistro laipsnio?

Magistro laipsnio siekiau iš 
chorvedybos - chorinio dirigavi
mo. Diplominis magistratūros 
rečitalis, kurį turėjau diriguoti, 
kaip tik ir buvo vienas iš kelių 
kitų privalomų disciplinų, sieki
ant magistro laipsnio.
• Kurias ir kieno kompozicijas di
rigavote diplominiame rečitalyje?

Pirmojoje rečitalio dalyje, du 
stambius veikalus, su instrumen
talistais ir solistais, chorui iš 35 
asmenų, dirigavau: penkias dalis 
iš "Christ Lag in Todesbanden" - 
Johann Sebastian Bach ir ištrau
kas iš "Stabat Mater"- Antonin 
Dvorak.

Antrojoje dalyje - Amerikos 
kompozitorių: G. Gershwin, A. 
Copland, D. Jakobs, L. Bernstein 
ir S. Barber chorinės kompozici
jos, kurių iš viso buvo dešimt.

Povilo Žumbakio, "Darbi
ninko" bendradarbio, radijo 
programų komentarai, papildyti 
ir suredaguoti, išleisti knyga "Ba
lionai, bananai ir biurokratai". 
Tai 205 psl. su 207 išnašomis ir 
11 psl. indekso knyga, minkštais 
viršeliais, vidutinio formato. Ko
mentarai, datuoti nuo 1992 m.' 
liepos 2 d. iki 1993 m. lapkričio 
28 d., liečia įvairius politinius, 
teisinius ir ekonominius klau
simus, tautiečių interesus užsie
nyje ir Lietuvoje. Knyga gau
nama, atsiuntus "Darbininkui" 
15 dol. auką. Visas pelnas skiria
mas lietuviškų radijo programų' 
rėmimui ir lietuviškos spaudos 
darbų išlaikymui.

Popiežius Jonas Paulius II 
lankysis Slovėnijoje birželio 30 - 
liepos 3 d.d., praneša Vatikanas. 
Tai bus jo pirmasis vizitas ne
priklausomoje Slovėnijoje, kuri 
1993 m. gavo nepriklausomybę. 
Paskutinį kartą §v. Tėvas ten 
lankėsi, kai Slovėnija buvo dalis 
Čekoslovakijos.

TELEPHONE
CALLS

TO LITHUANIA 
$0.85 PER/MIN

ANY DAY, ANY T1M8, NO NEBD 
TO tW!TCM CUMtSNT 
TEL&HON6 COMPANY

Call AOF International 
at (617) 489-5952

Gintarė Bukauskienė, dirigavusi savo diplominiame kon
certe, džiaugiasi gėlėmis.

Koks jausmas, dar viena pakopa 
kilsterėjus j muzikines aukštumas?

Labai džiaugiuos užbaigus stu
dijas. Dar vienas prasmingas 
etapas mano gyvenime ir dar 
vienas žvilgsnis į Amerikos kul
tūrą. Dažnas tik skuba kritikuoti 
ir teigti čia tokios nebeesant, bet 
tai absoliuti netiesa, nes kultūros 
čia esama. Gal ji kitokia, skirtin
ga, neįprasta, bet tai matyt ir yra 
jos esmė. Žavėjo dėstytojų pro
fesionalumas, informuotumas ir 
metodiškumas pateikiant naują 
medžiagą. Visą koncertą, nuo A 
iki Z teko pačiai susiorganizuoti. 
Tai buvo milžiniškas profesinis 
patyrimas!

Kokias perspektyvas numatote 
ateityje, ar pasiliksite ir toliau 
vargonininkės pareigose, o gal ban
dysite žvelgti ir į platesnius hori
zontus?

Galvoju žvalgytis darbo muzi
kinės pedagogikos srityje. Nuo 
vargonininkavimo atsisakyti ne
žadu, kadangi pastarajame darbe 
yra daug sąlyčio su muzika, ne 
vadovėlinio pasakojimo apie ją, 
bet tiesioginio jos atlikimo ir 
skambesio. Retsykiais pamąstau

Antanas Skaisgiris, Tautos 
Fondo įgaliotinis Lietuvoje, iš 
Vilniaus atvykęs dalyvavo Fon
do metiniame suvažiavime. Pas
kui aplankė savo dėdę Kazį Dau
gėlą, kuris gyvena Bedford, NH. 
Iš ten išvyko į Chicagą aplankyti 
pažįstamų. Grįžęs į New York, į 
Lietuvą išvyksta gegužės 19 d.

Jau spausdinama "Užjūrio 
Lietuviai". Lietuvoje leidžiama 
didelė reprezentacinė knyga "Už
jūrio Lietuviai, veidai ir vardai". 
Knygoje dalyvauja trys žymiausi 
išeivijos fotografai: Kazys Daugė
la, Algimantas Kezys, Vytautas 
Maželis. Knygą sudarė Antanas 
Skaisgiris, suredagavo Milda Šeš- 
kuvienė. Sudarytojas į Tautos 
Fondo metinį suvažiavimą atvežė 
pirmą atspausdintą lanką. Knyga 
turės apie 400 puslapių.

Lietuvoje leidžiamą mėne
sinį kultūros žurnalą "Naująjį 
židinį - Aldus" galima užsipre
numeruoti ir prenumeratą pra
tęsti perTėv. Leonardą Andriekų, 
atsiunčiant jo vardu 44 dol. čekį 
metams šiuo adresu: Rev. Leo
nardas Andriekus, OFM, P. O. 
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.

ir apie doktoratą. Gal kada vėliau. 
Dabar norisi šiek tiek pailsėti.

Teko, kažkada išgirsti, kad jūs 
rengiatės suorganizuoti lietuviš
ką etnografinį ansambliuką. Ar 
tos mano nuogirdos turi šiek tiek 
pagrindo?

Lietuvišką, etnografinį an
sambliuką labai norėčiau subur
ti. Tuo reikalu tariuosi su muzi
ke, Apreiškimo parapijos vargo
nininke Asta Barkauskiene, ka
dangi ji yra baigusi kanklių muzi
kos specialybę.

Gal dar ką nors turėtum pasaky
ti, nors aš ir nepaklausiau?

I nepaklaustą klausimą no
rėčiau tarti didelį "ačiū" Apreiš
kimo parapijos chorui, kuris savo 
entuziazmo dėka neleido man 
apsamanoti ir palaikė tikėjimą į 
veržimąsi pirmyn. Taip pat "ačiū" 
Ramutei Česnavičienei, kuri at
viliojo mane į Apreiškimo baž
nyčią, nuo kur ir prasidėjo mano 
muzikinė "Odisėja" po Amerikos 
žemę.

Muzikei Gintarei Bukauskienei 
dėkodamas už šį pokalbį, atsi
sveikindamas linkėjau geros sėk
mės ateityje. p. palys

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. 
I 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.

vi?Q? knygo? gwnan?QS rašant;
Darbininkas

341 Highland Blvd.
Brooklyn, NY 11207

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

Siūlo darbą
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

Nauji, su metine garantija, tin
kami Lietuvoje ir Amerikoje. Tai
symas. Aptarnavimas. Apmoky
mas. 486DX2-66, Monitorius, 
4M, 420 HD. Tik $1,050. Prista
tymas į namus ar į ofisą. Galima 
skirtinga konfigūracija. Gintar 
Computer Co., Queens, NY. Tel.: 
(718) 326-2370. (sk.)

Išnuomoja
VVoodhavene išnuomoja

mas ’studio" butas - 350 dol. 
mėn. Netoli susisiekimo ir krau
tuvių. Skambinti tel.: (718) 235- 
3961. ' (sk.)

Išnuomojamas 4 kamba
rių butas, pirmame aukšte, 
gerame rajone Brooklyne trims 
mėnesiams, gal ir ilgiau. Netoli 
krautuvės ir susisiekimo priemo
nės. Nuoma $375, įskaitant du
jas ir elektrą, su pageidavimu 
padėti šeimininkei. Telef. (718) 
339 - 3774. (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 Verstis 
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.)

Ieško

KARIO redakcija Lietuvoje 
pasigenda 1951 metų Amerikoje 
leisto KARIO žurnalo 1 - 8 nr. 
Kas turite tą komplektą, malo
nėkite padovanoti KARIUI. Siųs
kite šiuo adresu: KARYS, 2001 
Vilnius, Totorių 25/3, Lithuania.

(sk.)

"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 atsitikusį mokestį.

"Darbininko" skaitytoju 
galima tapti kiekvieną dieną! 
Padovanokite "Darbininko" pre
numeratą savo pažįstamiems bei 
draugams! Naujienos iš jūsų 
aplylikės lietuvių gyvenimo, Lie
tuvos, Pabaltijo kraštų ir viso 
pasaulio! Prenumerata vieniems 
metams - tik $30.

71712.107Ocompuserve.com

