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- Lietuvių ir britų šokėjas 
Nikolajus Beriozovas vasario 
18 d. mirė Ciuriche, - iki devy
niasdešimties metų jam pritrū
ko vos trejeto mėnesių. Gimė N. 
Beriozovas Kaune, trečiąjį de
šimtmetį mokėsi Prahos nacio
nalinio teatro baleto mokykloje. 
1930 - 1935 metais šoko, dau
giausia charakterinius vaidme
nis, Kauno Valstybės teatre. Pa
gal to meto madą, turėjo lietu
višką scenos pseudonimą - Ber
žaitis. 1935 m. po Lietuvos bale
to gastrolių Monte Karle šokėjas 
įsitraukė į trupės "Rene Bluin 
Ballets de Monte Carlo". Vėliau 
dirbo baletmeisteriu garsiausiose 
penktojo ir šeštojo dešimtmečių 
baleto trupėse "Metropolitan Bal
let", "La Scala", "London Festival 
Ballet", "Grand Ballet du Mar- 
quis de Cuevas". 1957 - 1960 m. 
N. Beriozovas vadovavo Stutt- 
garto baletui, aštuntojo dešimt
mečio pabaigoje vadovavo In
dianos universiteto JAV) baleto 
departamentui. Jis buvo laiko
mas geru devynioliktojo šimt
mečio klasikinių spektaklių ži
novu, tačiau sukūrė ir originalių 
baletų.

- Didelę numizmatikos 
kolekciją surado Rusijos pa
reigūnai pro Kuršių nerijos postą 
iš Kaliningrado į Klaipėdą važia
vusiame autobuse. Rinkinyje - 
daugiau kaip 100 Jekaterinos 
laikų penkrublių, daug kitokių 
vertingų monetų. Ekspertai šiuo 
metu tiria, kam jos priklausė ir 
kieno kultūros vertybėmis laiky
tinos.

- Buvusiame Tuskulėnų 
dvare Vilniuje bus pastatytas 
KGB aukų memorialas. Vy
riausybė pavedė Vilniaus miesto 
savivaldybei organizuoti KGB 
aukų memorialui konkusą. Kon
kurso rezultatai turi būti paskel
bti iki šių metų birželio vidurio. 
Pavesta KGB aukų laidojimo vie
toje baigti teismo archeologi
nius bei antropologinius tyrimus 
iki birželio 15 dienos. Iki spalio 
30-osios turės būti sutvarkyta ir 
buvusio Tuskulėnų dvaro terito
rija, kur bus palaidoti KGB aukų 
palaikai. Visiems minėtiems dar
bams Vyriausybė šiais metais 
skirs 280 tūkst. Lt. Tuskulėnų 
kapavietė šalia Vidaus reikalų 
ministerijos kultūros ir sporto 
rūmų atrasta 1994 metais. Re
miantis saugumo bylomis, ma
noma, kad čia palaidota apie 720 
žmonių, KGB sušaudytų 1945 - 
1946 metais. Archeologas Vytau
tas Urbonavičius mano, jog tarp 
Tuskulėnuose palaidotų aukų yra 
ir vyskupo Borisevičiaus palai
kai.

- Radijo stotis "Radiocen
tras" sausio 31d. šventė 5 metų 
sukaktį. 1991 metų sausio 31d. 
keliolikos entuziastų pastango
mis radijo stotis "Radiocentras" 
savo programą pradėjo transli
uoti Vilniuje, Lietuvos radijo 
antrosios programos bangomis. 
Dabar "Radiocentre" dirba 30 eta
tinių ir neetatinių laidų vedėjų 
ir žurnalistų.

- Algirdo Landsbergio pjesė 
"Idioto pasaka" (Dostojevskio 
romano "Idiotas" motyvais) pas
tatyta Juozo Miltinio dramos te
atre, Panevėžyje. Premjera įvyko 
kovo 17d., režisavo teatro vado
vas Saulius A. Varnas. Pjesė pir
mą sykį buvo pastatyta slovėnų 
kalba 1991 m. Slovėnijoje.

Kovo Vienuoliktoji
Dr. A. P. Kabaila

Specialiai DARBININKUI iš Australijos
įžanga
Lietuvos išsivadavimas iš So

vietų Sąjungos buvo nuostabus 
įvykis. Jo negalima vertinti 
nematant to, kas vyksta Čečėni
joje; kas vyko kitur: Armėnijoje, 
Gruzijoje, Bosnijoje. Niekas 
neišsiveržė iš okupacijos be dide
lio krašto sunaikinimo, be 
milžiniškų aukų. Kaip viena 
moteris, rašydama iš Lietuvos, 
išsireiškė:

"Tartum Viešpaties angelas ant 
savo sparnų išnešė Lietuvą iš 
smako nasrų". Tai buvo unika
lus atvejis modernios žmonijos 
istorijoje, kad mažesnė tauta 
išsiveržtų iš didesnės tautos oku

pacijos, nepanaudodama smur
to, tiktai politiniu spaudimu, 
politinėmis priemonėmis. O kiek 
Lietuvai ir jos vadovams buvo 
kritikos dėl to! Net ir mūsų 
bendražygiai estai šaukė, kad 
Lietuvos besąlyginis reikalavimas 
Nepriklausomybės trukdo jų 
"žingsnelis po žingsnelio" politi
kai. Aš neabejoju, kad jei nebūtų 
Lietuva turėjusi Vytauto Lands
bergio užsispyrimo ir tolregys- 
tės, Baltijos šalys ir šiandien eitų 
"žingsnelis po žingsnelio: vieną 
pirmyn, du atgal".

Kovos modelis
Šiam nuostabiam pasiekimui

Buvęs Vilniaus KGB pastatas - žmonių dvasinio ir fizi
nio teroro vieta. Dabar čia įsikūrė Lietuvos apeliacinis 
teismas.

V. Kapočiaus nuotr.

buvo daug sąlygų; čia, be abejo, 
didelį vaidmenį vaidino ir ak
tyvios diasporos buvimas ir jos 
veikla. Dabar, keičiantis sąly
goms, atsiranda ginčai ar bent 
diskusijos, kas smarkiau, geriau 
veikė. Tartum nepriklausomybės 
atgavimas buvo lyg mūro sienos 
griovimas: sustojo minia ir visi 
vertė tą sieną, o dabar ginčijasi, 
kas daugiau ją stūmė. Tai klaid
ingas įvaizdis. Daug tiksliau būtų 
kalbėti apie nepakeliamai sunk
ios uolos kėlimą ilga ir stipria 
grandine. Galų gale ta uola pa
judėjo, nes grandinė buvo stipri. 
Bet grandinė tik tiek stipri, kiek 
silpniausias jos žiedas. O ir 
silpniausias žiedas buvo pakan
kamai stiprus. Taigi, galime tik 
pasidžiaugti, kad taip buvo, o ne 
ieškoti, kuris žiedas buvo stipres
nis.

Nepriklausomybės įgyven
dinimo etapai

Nepriklausomybės įgyvendini
mas prasidėjo su 1990 metų kovo 
11-tos Nepriklausomybės atsta
tymo paskelbimu. Tai buvo vie
nas iš Lietuvos istoriją kuriančių 
momentų, kurį visi dar gerai atsi
mename. Nemažinant to mo
mento svarbos, reikia pažymėti, 
kad su paskelbimu Lietuvos Ne
priklausomybė nepasidarė rea
lybe. I

Į Lietuvos vadovybę ir į visus 
Lietuvos gyventojus buvo nu
kreiptas didžiulis spaudimas. Be 
simboliškai svarbaus Islandijos 
paskelbto Lietuvos pripažinimo, 
pasaulio valstybės, įskaitant 
kaimynines Skandinavų šalis, 
Lietuvos nepriklausomybės ne
pripažino. Ne tik nepripažino,

(nukelta į 2 psl.)

Gedimino pilis. V. Kapočiaus nuotr.

Biržų "Naftotiekis" pernai 
transportavo daugiau naftos

Vilnius, sausio 19 d. Skirtingai nei kitos Lietuvos naftos ben
drovės, Biržų "Naftotiekis" pernai transportavo daugiau naftos ir jos 
produktų, nei 1993 - 94 metais.

1995 metais per Biržus į Ventspilį ir Mažeikius buvo perpumpuo
ta iš viso 18,1 min. tonų naftos ir jos produktų. Didžioji žaliavų 
dalis - 15 min. tonų - nutekėjo į Ventspilį, o 3,1 min. tonų - į 
Mažeikius, - pranešė įmonės vyriausioji ekonomistė Rita Dagienė.

1994 metais per Biržus buvo transportuota 16 min. (į Ventspilį - 
12,6 min. tonų), 1993 metais - 14,9 min. tonų (9,9 min.) naftos ir 
jos produktų.

Biržų "Naftotiekis" pumpuoja Rusijos naftą iš Novopolocko į 
Mažeikius ir Ventspilio uostą Latvijoje. Grynas įmonės pelnas 
1994-aisiais buvo maždaug 19 min. litų, o 1993-aisiais - beveik 15 
min. litų. 1995 metų pelnas dar nesuskaičiuotas.

Biržų "Naftotiekis" valdo dvi atšakas po 87 km naftotiekio ir 
produktotiekio Ventspilio kryptimi ir 225 km naftotiekio Mažeikių 
kryptimi.

Kitų Lietuvos naftos pramonės įmonių gamybos ar perkrovimo 
apimtys pernai sumažėjo. Pavyzdžiui, "Mažeikių nafta" pernai per
dirbo 3,1 min. tonų naftos arba mažiausiai per pastaruosius 10 
metų, o Klaipėdos "Naftos terminalas" eksportavo mažiausiai ma
zuto pastaraisiais metais - 2,7 min. tonų.

AGEP

Prezidento A. Brazausko 
populiarumas rekordiškai šoktelėjo

LAL išnuomojo dar vieną rusišką lėktuvą

Vilnius, vasario 29 d. Bendrovė 
"Lietuvos avialinijos" (LAL) išn
uomojo dar vieną lėktuvą JAK- 
42. Tai jau ketvirtas LAL išnuo
motas rusiškas orlaivis.

Lėktuvą vieneriems metams 
išsinuomojo Afrikos valstybės 
Malio aviabendrovė "Air Mali". 
Vasario 23 dieną nuomos sutartį

Vilniuje pasirašė LAL generali
nis direktorius Stasys Dailydka 
ir "Air Mali" generalinis direkto
rius Abderahmane Berthe (Ab- 
derachmanas Bertje).

LAL komercijos skyriaus virši
ninkas Henrikas Galinis sakė, 
kad lėktuvas išnuomotas su LAL 
įgula ir techniniu personalu.

Vytautas Landsbergis tarp Seimo narių.

V. Kapočiaus nuotr.

Lėktuvas į Malio sostinę Bamaką 
išskris balandžio pradžioje.

Sutarties kaina neskelbiama, 
tačiau, pasak H. Galinio, ji "labai 
gera".

108 vietų JAK-42 yra pagamin
tas Saratove 1987 metais ir skrai
dė apie 11 tūkst. valandų. Jo at
sarga yra dar apie 1 tūkst. va
landų.

Pernai LAL išnuomojo du lėk
tuvus JAK-42 Pakistano avia
kompanijai "Bhoja Airlines", o 
šių metų kovo mėnesiui jai iš
nuomotas trečias toks pat lėktu
vas.

Dar vieną JAK-42 pernai ru
denį nupirko Lichtenšteino fir
ma "Mak Mira Imax Company".

Iš viso "Lietuvos avialinijos" 
dabar turi 11 lėktuvų JAK-42, 
kuriuos nori pelningai parduoti 
arba išnuomoti. LAL norėtų at
naujinti lėktuvų parką, parduo
damos visus senus rusiškus lėk
tuvus ir pirkdamos naujų vaka
rietiškų.

AGEP

Vilnius, vasario 29 d. Prezidentui Algirdui Brazauskui inicijavus 
ankstesniojo premjero nušalinimą, jo populiarumas rekordiškai 
šoktelėjo.

Sausio mėnesį, prezidentui delsiant nušalinti tuometinį premjerą 
Adolfą Šleževičių, abiejų jų populiarumas buvo smarkiai nukritęs,

Pavasaris Vilniuje. Šią žiemą pablogėjo visuomeninio 
transporto eismas šiame mieste. Grūstis į autobusą.

V. Kapočiaus nuotr.

tačiau vasarį A. Brazausko populiarumas padidėjo net devyniais 
punktais.

Tai rodo viešosios nuomonės tyrimas, kurį kas mėnesį atlieka 
bendroji Lietuvos - Didžiosios Britanijos įmonė "Baltijos tyrimai". 
Atsakoma pagal pateiktą politikų sąrašą.

Lietuvos politikai, kuriuos visuomenė vasario viduryje vertino 
palankiausiai (palyginti su sausiu):

Lietuvoje yra trys geografiniai centrai

Prancūzijos nacionalinis geog
rafijos institutas prieš keletą 
metų patikslino Europos geog
rafinį centrą, kuris yra šalia Vil
niaus - Utenos kelio 27 km nuo 
Vilniaus. Pasak geografo Riman
to Krupicko, tai iš esmės keičia 
tradicinį Centrinės Europos 
įvaizdį. Centrinei Europai turėtų 
priklausyti ne Austrija ar Čekija, 
bet Lietuva, Latvija, Baltarusija, 
Lenkija. Tai svarbu geopolitiš- 
kai, ekonomiškai ir pačių šių 
valstybių gyventojų savimonei. 
Tai padėtų atsikratyti nepilna

vertiškumo komplekso, kuris bu
vo brukamas lietuvių tautai.

Prieš keletą mėnesių buvo pa
ženklintas Lietuvos geografinis 
centras. Jis yra Vidurio Lietuvos 
laukų viduryje tarp Kėdainių ir 
Dotnuvos. Pasak geografo Ri
manto Krupicko, Lietuvos cen
tro vietą nustatinėjo trys orga
nizacijos, ir vis tiek ji gali pa
sikeisti, nes Lietuvos sienos ne
baigtos delimituoti, neaiški jūri
nė siena, yra problemų Mažosios 
Lietuvos, Gudijos, Lenkijos lie
tuviškose žemėse.

Trečias centras Lietuvoje yra 
baltų valstybių - Lietuvos ir Latvi
jos - geografinis centras. Šis cen
tras yra keli kilometrai į šiaurę 
nuo Pasvalio, kairėje Mūšos pa
krantėje. Rimantas Krupickas 
mano, kad likusios pasaulyje tik 
dvi baltų tautos, nežiūrint visų 
nesutarimų,šiame centre galėtų 
padėti valstybių prezidentams 
pasodinti šventą vienybės ąžuo
lyną. Čia lietuviai ir latviai galėtų 
susitikti iškilmingomis progomis, 
galėtų kartu švęsti Lyguo - Rasas 
- Jonines. AGEP

E. Bičkauskas 54 % 0
R. Ozolas 50 -1
V. Adamkus 49 +2
A. Brazauskas 48 +9
K. Antanavičius 39 -1
V. Landsbergis 37 +4
G. Vagnorius 27 +3
A. Sakalas 25 +1
A. Saudargas 25 +3
C. Juršėnas 24 +1
P. Gylys 22 + 1
A. Šleževičius 7 + 1

Apklausos duomenis paskelbė laikraštis "Respublika".
AGEP

Valstybės saugumo departamentas praneša, jog Visagino 
apylinkėse rasta prieš kelerius metus dingusi Ignalinos atominės 
elektrinės kuro kasetė. ArED
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Apie literatūrą, pamestą raktą, Ameriką ir Šeteinius
Perspausdiname Karol Milosz, Nobelio premijos laurea

to, poeto Česlavo Miloszo žmonos, interviu "Moters" 
žurnalo skaitytojams.

Praėjusią vasarą žymus rašytojas, Nobelio premijos laureatas 
Česlavas Miloszas aplankė savo gimtinę. Jis atvyko drauge su savo 
žmona Karol Lietuvos prezidento Algirdo Brazausko kvietimu. Už 
didelius nuopelnus Lietuvai jam buvo įteiktas II laipsnio Gedimino 
ordinas. Ta proga žurnalistė Barbara Kalėda paprašė ponią Karol 
Milosz atsakyti į keletą klausimų.

Barbara Kalėda: - Ar Jūsų tiesioginis darbas siejasi su literatūra? 
Kokie rašytojai ugdė Jūsų literatūrinę pasaulėjautą?

Karol Milosz: - Pagal profesiją aš esu Amerikos pedagogikos 
istorijos profesorė. Specialiai domiuosi vidurinės mokyklos reform
omis ir Džono Divėjaus teorija. Manau, jog literatūra yra labai 
svarbi mokiniams, ypač - vidurinėje mokykloje, tad jaunimas turi 
gerai pažinti ir poezijos, ir prozos specifiką. Literatūra domiuosi 
nuo pat vaikystės - šį pomėgį įdiegė motina, kuri skaitydavo man 
Dikensą, Hardį, Anderseno pasakas... būtent jos labiausiai įstrigo į 
mano vaizduotę.

BK: - Ar seniai pažįstate Česlavą Miloszą? Gal galėtumėte trumpai 
papasakoti apie Jūsų pirmąjį susitikimą, apie tai, kaip susipažinote...

KM: - Su Miloszu susipažinau 1982 m. Atlantoje, kur tuomet 
dirbau universitete - dėsčiau ir buvau dekano asistentė. Jis atvyko 
į savo kūrybinį vakarą, o aš turėjau jį sutikti aerouoste kaip 
universiteto atstovė. Taip jau likimas surezgė, kad pamečiau auto
mobilio rakčiuką... Šis įvykis, iš pradžių toks apmaudus ir sukėlęs 
man daug nerimo, tapo artimesnės mūsų pažinties pradžia... Mani
au, jog Nobelio premijos laureatas, toks įžymus žmogus, bus 
perdėm išdidus, neprieinamas, o tuo tarpu Miloszas parodė tiek 
jautrumo, sužinojęs apie šiuos mano rūpesčius su mašinos rakte
liu...

BK: - Būti įžymaus poeto žmona - yra lengviau ar sunkiau nei šiaip 
paprasto vyro? Kaip jaučiatės šiame vaidmenyje?

KM: - Tai keblus klausimas... Kartkartėmis tai išties sunku, o 
neretai - šitai yra nuostabu, duoda daug vertingos patirties. Garsaus 
vyro partnerė jaučia turinti daug galimybių, bet taip pat - daug 
pareigų. Gausu progų pakeliauti, susipažinti su labai įdomiais 
žmonėmis - visa tai patrauklu. Tačiau yra labai daug prievolių... ir 
nesyk tame šurmulyje pagalvoji: kaip gera būtų sėdėti namuose, 
ramybėje, prie puodelio kavos...

BK: - Kokį savo vyro bruožą labiausiai vertinate ir kokį norėtumėte 
pakeisti?

KM: - Ypač vertinu jo didžiadvasiškumą ir sugebėjimą atjausti 
kitus žmones. Taip pat stebina jo energija, įkarštis bei atkaklumas 
dirbant. Tačiau kartais norėtųsi, kad tą energiją jis patausotų. Turiu 
jam nuolat priminti, jog reikėtų pailsėti, dirbti lėčiau, atsipalaiduo
ti... O jis vis savo!

BK: - Ar tenka būti Miloszo kūrinių kritike? Kokie jo veikalai Jums 
labiausiai patinka?

KM: - Esu turbūt pirmoji jo esė skaitytoja, tad neretai su juo 
ginčijuosi dėl kurių ne kurių formuluočių. O dėl grožinės kūrybos, 
dėl poezijos... Jaučiu, kad ji yra labai įtaigi, tad čia priekabiauti 
negaliu. Visada man patiko romanas "įsos slėnis". Tuo tarpu iš 
poezijos ypač mėgstu poemą "Kur saulė teka ir kur leidžiasi". Mat 
šiame kūrinyje susiliečia Lietuvos kraštovaizdis su mano pasauliu - 
Amerika. Taip pat labai patinka eilėraštis "Esse", ypač jo pabaiga: 
upių ir medžių atspindžiai -tai ne upės ir ne medžiai...

BK: - Esate viena iš "Česlavo Miloszo gimtinės fondo" steigėjų. Kaip 
apibūdintumėte šio fondo tikslus?

KM: - Pirmasis ir esmingiausias šio fondo tikslas - išsaugoti tos 
vietos, kur gimė Miloszas, Nevėžio pakrančių grožį ir ekologiją. 
Antrasis - burti šios Europos dalies (Lietuvos, Skandinavijos, kitų 
kaimyninių kraštų) rašytojus, literatūros tyrėjus, kurie domisi prob
lematika, gvildenama Miloszo kūryboje. Na, ir trečioji užduotis -

suteikti kūrėjams galimybę pabūti Šeteiniuose ar kur nors greta, kad 
jie galėtų ramiai dirbti savo darbą, kurti poeziją, romanus...

BK: - Kokia buvo Jūsų pirmoji pažintis su Lietuva... ar per literatūrą?
KM: - Pirmiausia su Lietuva susidūriau skaitydama Miloszo 

knygą "Pavergtas protas": paskutinis jo skyrius, kuriame rašoma 
apie baltus, man tarsi atvėrė akis į anksčiau nepažįstamą pasaulio 
dalį, pirmąsyk suvokiau, kad egzistuoja ir šios šalys...

BK: - Turbūt turėjote kažkokį "teorišką" Lietuvos vaizdinį... Ar jis 
smarkiai pasikeitė, kada čia atvykote?

KM: - Pirmą kartą Lietuvoje lankiausi 1993 m. Tiesą sakant, tada 
šiek tiek būgštavau, jog "įsos slėnyje" aprašytos vietos nebus tokios 
gražios kaip jas vaizdavo Česlavas. Didžiam mano pasitenkinimui, 
tą 1993 m. birželio rytą buvau sužavėta šio krašto grožio. Kada 
vaikštinėjome po Šeteinių dvaro apylinkes, važinėjome per tas 
Kėdainių rajono vietoves, aš jaučiau jų įkvepiantį vaizdingumą.

BK: - O kas apskritai stebino Lietuvoje? Kas galbūt šokiravo lyginant 
su Jūsų gimtine - Amerika?

KM: - Dar niekad nebuvau lankiusi šalies, kur sunku nusipirkti 
norimos rūšies cigarečių, kur ant kiekvieno kampo nestovi kioske
liai su koka kola, "Fanta"! Tai man buvo tikra naujiena! Taip pat 
pakelėse stinga mažų jaukių kavinaičių, kur būtų galima atsipūsti, 
išgerti kavos...

BK: - Ar turite laimingo gyvenimo "receptą"? Kas Jums svarbiausia 
pasaulyje?

KM: - Gyvenimas yra toks kupinas netikėtumų - nuostabių ir 
nemalonių, turi tiek daug įvairių atspalvių, kad sunku kalbėti apie 
nuoseklų laimės receptą. Tačiau, regis, kiekvienas turėtų suvokti, 
kas būtent jam yra svarbiausia, kokios vertybės jam esmingiausios,

Prienų aviacijos gamykloje gaminami sklandytuvai 
perkami ir Amerikoje po 25,000 dolerius.

V. Kapočiaus nuotrauka 

ką jis privalo saugoti, ko siekia... O kas man svarbiausia? Tai 
žinojimas, kad pasaulyje daug grožio, meilės, kad jame tiek įstabių 
dalykų. Galvoju, jog pasaulio grožio ir stebuklingumo pojūtis yra 
labai smarkiai susijęs su religija. Man - tai protestantizmas. Grožio 
pajautimas siejasi su mūsų meilės ir draugystės jausmais, kai jau 
esame suaugę, o taip pat - tai irgi labai svarbu - priklauso nuo to, 
ką mes gavome būdami vaikais...

BK: - Gal norėtumėte dar ką nors - nuo savęs - pridurti? Ką 
pasakytumėt "Moters" žurnalo skaitytojoms?

KM: - Galvoju apie moteris, kurias sutikau keliaudama po Lietu
vą... Apie moteris, kurios mums nuolat padėjo, apie tas, kurias 
sutikau Rašytojų sąjungoje ir apie tas dvi pagyvenusias Šeteinių 
gyventojas... Atmintyje išliko ir vaizdas moters, vaikštinėjančios 
Palangos pajūryje su vyru ir vaikais. Stengiausi pajausti jų pasaulį, 
suvokti jų gyvenimo istorijas...

1995 m. liepa. Vilnius - Krokuva

Kovo Vienuoliktoji
(atkelta iš 1 psl.)
bet ir visokiais būdais bandė 

įtikinti, kad reikia palaikyti So
vietų Sąjungos vientisumą bei 
jų taip mėgiamo prezidento Gor
bačiovo valdžią. Gi Sovietų Są
junga ėmėsi konkrečių žingsnių, 
kad Lietuvą sužlugdytų. Neuž
mirština ekonominė Lietuvos 
blokada ir Lietuvos žmonių at
sakymas į ją: demonstratyviai 
važinėti dviračiais, bei vykdyti 
viešus muzikos rečitalius.

Dažnai girdime kalbas apie vie
nybę, pasiilgimą tos vienybės, 
kuri buvo tuoj po Nepriklauso
mybės akto. Bet tai tik iliuzija: 
tai buvo ne vienybė, o interesų 
sutapimas tuo laikotarpiu, to
mis sąlygomis. Neužmirština, 
kad Premjerės K. Prunskienės pa
vaduotoju buvo Algirdas Bra
zauskas. Premjerė kaip tik prieš 
1991 m. sausio 1-os neramumus, 
lankėsi Australijoje. Turėjau pro
gos dalyvauti diskusijose su ja. 
Stačiai stulbinantis buvo jos ne
pakantumas Aukščiausios Tary
bos Pirmininkui V. Landsbergiui. 
Ji tiesiog negalėjo iškalbėti de
šimtį minučių nepradedama 
skųstis Pirmininku. Labai įstrigo 
jos aiškinimai apie "raudoną ki

limėlį". Stovėjimu ant kilimėlio 
ji simbolizavo savo pokalbius su 
Pirmininku. Tik ką grįžusi iš 
Australijos, Premjerė be paaiš
kinimų įvedė vadinamąją laisvą 
ekonomiką ir leido drakoniškai 
pakelti visas kainas, be jokių 
didelių aiškinimų. Tuo preteks
tu, ar gal to pasėkoje, įvyko suku
rstytos minios Seimo puolimas. 
Kas gali užmiršti tuos ramius 
Vytauto Landsbergio žodžius per 
Seimo rūmų langą į jo sušauktus 
Lietuvos nepriklausomybės rė
mėjus": "Nepykite ant jų. Jie 
suklaidinti atėjo". Tai žodžiai to 
žmogaus, kuris ramiai įsitikinęs, 
kad jo vadovaujamų žmonių 
siekiai teisingi ir kad tuos sie
kius galima ir reikia įvykdyti 
taikingu būdu.

Tai žodžiai to žmogaus, kuris 
buvo šmeižiamas, esą jis su
priešinęs Lietuvos žmones, su
kiršinęs įvairias Lietuvos žmonių 
grupes. Apie jį su šėtonišku įžū
lumu buvo ir tebėra skleidžiama 
dezinformacija. Kartais ta dezin
formacija remiasi absurdiškais 
išsigalvojimais, kaip, pavyzdžiui, 
tai, kad Landsbergis prisipirkęs 
Šveicarijoje ir Australijoje namų,

Indėlininkai reikalauja, kad vyriausybė sugrąžintų jų 
pinigus. V. Kapočiaus nuotr.

beveik pilių, žinoma, už paslap
tingai, tad nelegaliai gautus pi
nigus. Net Šveicarijos Lietuvių 
Bendruomenė rado reikalinga 
paskelbti pareiškimą, kad Švei
carijoje jokių Landsbergio namų 
nėra. O kad jis jokių namų Aus
tralijoje neturi, žinome ir be 
paskelbimų. Net ir Australijoje 
esu girdėjęs visai prasimanytų 
gandų apie Vytauto Landsber
gio asmenybę. Taip pačių lietu
vių pastangomis ar nesusipra
timu naikinamas įvaizdis vienos 
kilniausių Lietuvos asmenybių.

Kai šios pastangos sukelti 
riaušes ir neramumus, puolant 
Parlamentą, nepavyko, buvo 
sudaryta antroji Nepriklausomos 
Lietuvos vyriausybė, kuri ryš- 

3i ųJživ/

kiau atspindėjo Lietuvos žmonių 
valią gyventi savąrankiškai. Bet
gi tuomet jau Aukščiausiosios 
Tarybos balsų dauguma nebebu
vo patikima. Tuo metu Sovietų 
smurtas perėjo iš OMONo sau
valiavimo, į nuogą agresiją, kul
minuojančią sausio 13-tos gink
luotu puolimu. Tik dėl kai kurių 
laimingų aplinkybių ir Sovietų 
nevykumo, neįvyko lemtingas 
Parlamento puolimas, o jis buvo 
suplanuotas. Bet Pskovo šarvuo
ta divizija, ką tik įvesta į Vilnių, 
pasiklydo, "draugovininkai" (Je- 
dinstvos riaušininkai) sumaišė 
Maskvos ir Lietuvos laiką, ir tik 
KGB "Alfa" daliniai atvyko prie 
prie TV bokšto.

(tęsinys kitame numeryje)

* v/

Sartų ežeras Zarasų rajone. Žiemą jis traukia žvejus ir 
svajotojus, žirgų lenktynių gerbėjus. O vasarą švarus 
vanduo čia sutraukia maudynių mėgėjus.

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'vvay St.), Woodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laido
tuves. Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296-2244.

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

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

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

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

Lietuvos Krikščionišką DEMOKRATIJĄ

Fax/Tel. 708-636-9562 Klauskite informacijų

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

^LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI 
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI

ir jos spaudą paremkime dabar, 
pinigais, Unitrust, testamentais.

-Tax Exempt #36-2927289- 
per.

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

66 - 86 80 ST. MIDDLE VILLAGE,
QUEENSN.Y. 11379

PHONES (718) 326-1282; 326-3150
- TAI MŪSŲ VIENINTELĖ VIETA -

- GAUSI PARODŲ SALĖ -

PRISTATOMI Į VISAS KAPINES 
NEW YORK, NEW JERSEY 

IR CONNECTICUT VALSTIJOSE. 
ĮSTAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIŲ.

^asolino

* MEMORIALS '

VYTIS
KELIONIŲ IR TURIZMO 

AGENTŪRA
* LĖKTUVAI

LAIVAI (CRUISES)
* TRAUKINIAI (AMTRAK)
* AUTOBUSAI
*■ NUOMOJAMOS MAŠINOS
* VIEŠBUČIAI
* ĮDOMIŲ VIETŲ LANKYMAS 
GRUPINĖS KELIONĖS Į LIETUVĄ

MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 
JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMĄ 

PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
40-24 235 Street, DOUGLASTON, N. Y. 11363 

TEL: 718 423 - 6161, 1 - 800 - 77 - VYTIS 
FAX 718 423 - 3979
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Ženklai, kuriems prieštaraujama
Yra du ženklai, kuriais tautos laikosi ir kuriems prieštaraujama, 

kai tautą siekiama sunaikinti. Tai kryžius ir vėliava. Kryžius prime
na Dievo Sūnų, savo krauju atpirkusį žmones ir tautas, bet apie Jį 
buvo pasakyta: "Šitas pastatytas... kaip ženklas, kuriam bus prieš
taraujama" (Luk 2, 34). Vėliava yra tautos ženklas, kuriam taip pat 
prieštaraujama, kai pasikėsinama tautą pavergti ir ją nužudyti.

Nemaža yra tautų, kurios tuos du ženklus sudeda į vieną: kryžius 
ir vėliava sutampa - kryžius šviečia vėliavoje ir vėliava kelia kryžių. 
Yra taip pat tautų, kurios kryžių paneigia. Šiuo atveju prieštaravi
mas žmonių Atpirkėjui daromas visos tautos nusistatymu. Tauta 
neprisiima atpirkimo ir savo žemiškąją būtį užlaužia nykioje be
prasmybėje. Šios beprasmybės ir žūties keliu eiti penkiasdešimt 
metų buvo verčiama lietuvių tauta, kuri priešinosi prievartai kryžiumi 
ir savo tautine vėliava. Tai yra jos būties ir pergalės ženklai, suaugę 
su lietuvių tautos gyvenimu.

Nepriklausomą gyvenimą atkurdama, lietuvių tauta save išreiškė 
trimis ženklais, du paėmusi iš praeities ir vieną pasirinkusi naują. 
Praeitį su dabartimi siejo Vytis ir Gedimino stulpai, sujungti į 
valstybinę vėliavą. Vytis, krikščioniškų viduramžių riteris, paimtas 
iš Vakarų, savo skyde turi kryžių. Jisai pasiliko ir nepriklausomos 
Lietuvos valstybinėje vėliavoje. Tautinei vėliavai parinktos trys 
spalvos, kurios tikinčiųjų lietuvių įprasminamos kaip tikėjimas 
(geltona), viltis (žalia) ir meilė (raudona). Kitiems jos reiškia Lietu
vos gamtovaizdį: saulę, želmenį ir žemę.

Vytis, Gedimino stulpai ir trispalvė vėliava išreiškė tai, kuo 
lietuvių tauta laikėsi ir turėjo toliau laikytis: savo praeitimi su 
karžygių kovomis už laisvę, savo sūnų krauju ir prakaitu aplaistyta 
žeme ir savo tėvų tikėjimu į Dievą. Ant tų pagrindų laikėsi skirtinga 
lietuvių tautos dvasia ir klostėsi jos kultūra. Kai pasikėsinta į 
Lietuvos laisvę ir jos kultūrinį gyvenimą, pirmiausia pasikėsinta į 
lietuvių tautą išreiškusius ženklus.

Bolševikai dar 1919 metais Vilniuje, Gedimino kalne, buvo iška
binę savąją vėliavą, kuri išreiškė juos pačius: kraują, kerštą ir 
neapykantą. Kai kun. J. Tumas - Vaižgantas užsiminė Vincui 
Kapsukui, kurį nuo caro žandarų buvo slėpęs ir valgydinęs savo 
klebonijoje, kad šis turėtų pagerbti tautinę lietuvių vėliavą, tasai 
atsakęs: kovojau dėl revoliucijos, o ne dėl dryžumų.

Bolševikų revoliucija dar anuomet reiškė daugiau negu caro 
valdžios vertimą: ji knisosi po tautų ir tikėjimo pagrindais. Kaip 
ženklo tam reikėjo kruvinos vėliavos - didžiojo prieštaravimo 
žmoniškumui ir dieviškumui. Atmetė Dievą, o sudievinę save, 
bolševikai tautas pastatė į gyvulių padėtį. "Valstybės sudievinimas 
veda į žmonių sugyvulinimą" (N. Berdiajevas).

Tokia buvo bolševikų vėliava, iškeliama pavergtoje Lietuvoje 
prieš jos tautinę vėliavą ir kryžių, kuris buvo keičiamas į kūjį ir 
pjautuvą. Tai mūsų laikų Antikristo ženklai.

Kovodamas už Kristaus tikėjimą, Konstantinas Didysis kryžių 
buvo padaręs savo vėliava su įrašu: "Šiuo ženklu nugalėsi". Kovo
dama už laisvę ir tikėjimą, lietuvių tauta tebekelia savo religinius ir 
tautinius ženklus - savo būties vėliavą. Ir ji nebuvo apvilta, kai su 
tais ženklais pasiekė pergalės prieš žvėriškus bolševizmo simbolius.

Jungtinių Tautų Vaikystės fondo 
50-metis

das viena didžiausio dėmesio 
vertų pasaulinių problemų laiko 
vadinamąjį gatvės vaikų reiškinį. 
Pernai kartu su Jungtinių Tautų 
švietimo, mokslo ir kultūros or
ganizacija UNESCO buvo paskel
btas išsamus raportas apie šį 
reiškinį (pavadintas "Gatvėje su 
vaikais").

Neseniai Ženevoje buvo taip 
pat paskelbtas vaikystės fondo

Pagrindinė vaikus globojanti 
pasaulinė organizacija - jungtinių 
Tautų Vaikystės fondas UNICEF 
švenčia savo veiklos penkias
dešimtmetį.

Įkurtas pokario metais, 1946- 
aisiais, iš pradžių jis turėjo teikti 
pagalbą tik sugriautos Europos 
vaikams. Buvo finansuojamos 
pieninės, mokyklų valgyklos ir 
kitos elementarios iniciatyvos.
Ilgainiui, kai jau Europa atsis
tatė po karo sugriauties, fondo 
veikla išsiplėtė ir į kitus žemynus. 
Šiuo metu UNICEF'ui priklauso 
149 pasaulio valstybės.

Per savo penkiasdešimties me
tų veiklą fondas įvykdė daugelį 
iniciatyvų pasaulio vaikų labui, 
subūrė veiklai tūkstančius ben
dradarbių, tiek įstaigų, tiek pri
vačių žmonių - savanorių. 
UNICEF yra pagrindinis kovoto- 
jas prieš vaikų išnaudojimą 
prievartiniu darbu ir prostituci
jos biznį. UNICEF reikalauja, kad 
į bendrąsias visų be išimties pa
saulio šalių socialinio ir ekono
minio vystymosi programas būtų 
įtraukti ir tokie dalykai kaip 
vaikų mirtingumo šalinimas, 
tinkamos mitybos ir švietimo 
užtikrinimas. Vaikystės Fondas 
ypač aktyviai pasisako prieš kai 
kuriose šalyse taikomus socia
linės ir ekonominės pažangos 
vertinimo kriterijus, kur atsiž
velgiama tiktai į bendro naciona
linio produkto, pramonės ir 
vartojimo rodiklius, nekreipiant 
dėmesio į tokius svarbius faktus 
kaip vaikų ir motinų mirštamu
mas, maisto kiekis ir įvairovė, 
švietimas ir sveikatos apsauga.

Jungtinių Tautų Vaikystės fon-

UNICEF raportas apie vaikų 
būklę dar neseniai komunistų 
valdytuose kraštuose. Remiantis 
duomenimis, surinktais aštuoni
olikoje valstybių, kuriose iki 
1989 m. galiojo komunistinės 
visuomeninės ir politinės sant-

Nauji privatus namai Trakuose. V. Kapočiaus nuotr.

Padėkime "Valančiukui
Lietuvoje nuo 1992 m. 

jaunimui leidžiamas laikraštėlis 
"Valančiukas". Jis platinamas 
nemokamai, net 80,000 egz.

Vilnius, Pilies gatvė. V. Kapočiaus nuotr.

II

tiražu, yra tikrai naudingas ir 
reikalingas Lietuvos moksleivijai, 
kaip propaguojantis katalikiškąją 
dorą, blaivybę ir kitas moralines 
vertybes.

Lietuvių Katalikų Religinė Šal
pa, įvertindama šio laikraštėlio 
įnašą jaunimo gyvenime, paskyrė 
jam kuklią finansinę paramą. "Va
lančiukas", kaip ir visa dabartinė 
katalikiškoji spauda, pergyvena 
sunkias ekonomines dienas. No
rintieji padėti "Valančiukui", au
kas galite siųsti: Lietuvių Kata
likų Religinė Šalpa, 351 Hig
hland Blvd. Brooklyn, NY 
11207. Aukos nurašomos nuo 
federalinės valdžios mokesčių.

Tik DARBININKE Jūs ga- 
lite rasti naujausių žinių iš 
Lietuvos ir viso pasaulio.

varkos, visur be išimties yra 
smukęs bendras pragyvenimo, ir 
ypač vaikų aprūpinimo, lygis.

Tačiau jei valstybės šiek tiek 
pakoreguotų socialinės rūpybos 
prioritetus, net ir su dabartiniais 
nedideliais resursais būtų gali
ma pagerinti vaikų padėtį Vidu
rio ir Rytų Europoje.

VRTP

"Pakelkime balsus"

Rekonstruotos vokiečių karių kapinės

Lietuvos Vyčių 83-sis seimas
Jau praėjo šeši mėnesiai nuo 82-jo Lietuvos Vyčių seimo, kai I 

kuopa, veikianti Brockton, Massachusetts, pasiūlė globoti 1996 m. 
vyksiantį 83-jį seimą. Pasiruošimai jau vykdomi. Seimo šūkis: 
"Pakelkime balsus". Seimo rengimui vadovauja Marytė Bizinkaus- 
kas ir Veronica T. Cote. Seimo posėdžiams ir nakvynėms bus 
išnuomotas Holiday Inn viešbutis, 195 Westgate Dr., Brockton, MA
02401. Tel. (508) 588 - 6300. Seimas vyks 1996 m. rugpjūčio 8-11

Kasčiukų kaime (Šiaulių ra j.) 
rekonstruotos per Pirmąjį pa
saulinį karą žuvusių vokiečių 
karių kapinės. Rekonstrukcijos 
darbus atliko AB "Šiaulių melio
racija", finansavo Vokietijos 
karių kapinių tvarkymo sąjunga 
(darbai kainavo 28 tūkst. DM).

Suremontuoti antkapiniai 
paminklai pastatyti į savo senas 
vietas, pastatytas paminklinis 
akmuo, kur vokiškai ir lietuviš
kai užrašyta, jog čia ilsisi 466 
vokiečių kariai, žuvę 1914-1918

m. Iškilo ąžuolinis 4,6 metro 
kryžius. Šiose kapinėse yra palai
dota ir carinės Rusijos karių. Jų 
kapus ženklina antkapiniai kry
žiai su užrašu: "Čia ilsisi neži
nomi rusų kariai".

Leonas Peleckis- 
Kaktavičius (LA)

Padovanokite "Darbinin
ko" prenumeratą savo pažįsta
miems bei draugams švenčių 
proga! Prenumerata vieniems me
tams - tik $30.

d. Smulkesnės informacijos bus praneštos vėliau.

30 - tas talpintuvas pasiekė 
Lietuvą

"Pagalba Lietuvai" vadovas Robert Boris praneša, kad 30-tasis 
talpintuvas, kuris buvo išsiųstas iš Detroito sausio 5 dieną, pasiekė 
Lietuvą vasario 6 dieną. Tame talpintuve buvo siunčiami Our Lady 
of Sorrows bažnyčios suolai, talpinantys per 900 maldininkų, 
liturginiai rūbai, žvakidės, tabernakulis bei kiti religiniai daiktai. 
Bažnyčios klebonas, prelatas Walter Hurley paaukojo $5,000 pa
dengti persiuntimo išlaidoms. Šis talpintuvas buvo nusiųstas vysk. 
Juozui Žemaičiui Vilkaviškio katedroje.

Marių dovana
AURELIJA BALAŠAITIENĖ 4

(Tęsinys. Pradžia nr. 9)

Dukrelės Jolantos praradimas žiauraus likimo spąstuose jam 
būtų nepakeliamai skaudus... Kentėjo mano tėvelis, tik mano 
buvimas skaidrino jo skaudžią vienatvę.

Po vienerių metų tarnybos tėvelis gavo trijų savaičių atostogas ir 
jam buvo pranešta, kad atostogos jam priklauso kasmet. Jis jas 
derino prie mano mokyklos atostogų, tai mudu kartu lankėme 
egzotiškas šalis, ilsėjomės Karibų jūros salose, gėrėjomės egzotiškais 
gamtovaizdžiais ar išnuomotu automobiliu lankėme Amerikos ir 
Kanados miestus. Tėvelis visur rasdavo ką nors įdomaus man 
parodyti, praplėsti mano akiratį, tad aplankiau muziejus, botanikos 
ir zoologijos sodus, linksminausi Walt Disney pramoginiame parke 
ir apkeliavau Kennedy erdvės skrydžių istorišką aerouostą. Kai man 
suėjo šešiolika metų, tėvelis, susitaręs su bendrabučio vadovybe, 
mane įrašė į automobilių vairuotojų kursus sakydamas, kad priva
lau mokėti vairuoti ir su laiku turėti savo automobilį, nes Ameriko
je gyvenimas nevairuojančiam asmeniui esąs nepatogus. Tai man 
skambėjo kaip neįtikima fantazija, bet, paklususi tėveliui ir širdies 
gilumoje tuo labai patenkinta, kursus baigiau ir įsigijau vairuotojo 
leidimą. Artėjant gimnazijos baigimui, tėvelis mane klausinėjo, ką 
norėčiau studijuoti. Jis labai nustebo ir beveik susijaudino išgirdęs, 
kad mane domina inžinerija, ypač aeronautikos ir elektronikos 
mokslai.

Šalia angliškos mokyklos lankiau ir baigiau dvylikos klasių litua
nistinę šeštadieninę mokyklą su labai gerais pažymiais ir pagyrimu, 
o po to studijas tęsiau aukštuosiuose lituanistikos kursuose su teise, 
juos baigus, dėstyti lituanistinėje mokykloje. Tuo pačiu metu 
aktyviai reiškiausi skautų organizacijoje, buvau skaučių draugovės 
vadovė, planavau vasaros stovyklų programas ir jas pravesdavau su 
dainomis ir pasirodymais. Šeštadieninės mokyklos direktoriui pasiū
lius, dar vos tik baigus pradžios mokyklos kursą, aš įstojau į 
mokyklos tautinių šokių grupę. Tėvelis tuo buvo labai patenkintas 
ir man užsakė nepaprastai gražius tautinius drabužius su pažadu, jei

aš ir toliau šoksianti, man paaugus nupirkti naujus. Tą savo pažadą 
jis buvo priverstas net kelis kartus ištęsėti, nes, man sparčiai 
augant, reikėjo nupirkti dar dvejus tautinius drabužius. Sąžiningai 
lankiau repeticijas ir su šokių grupe dalyvavau išvykose į kitus 
miestus, šokau grandiozinėse šokių šventėse JAV ir Kanadoje. Visur 
mus labai gražiai priimdavo ir vaišindavo vietiniai lietuviai. Gyven
dama bendrabutyje ir besimokydama mergaičių gimnazijoje, retai 
tesusitikdavau su berniukais, nebent šeštadieniais lituanistinėje 
mokykloje, kurią lankė įvairiausių angliškų mokyklų lietuviukai 
mokiniai, ar vasaros skautų stovyklos metu prie laužo, tačiau 
artimesnių draugysčių su jais neužmezgiau ir neieškojau, nors 
tautinių šokių grupėje buvau net su keliais berniukais "suporuota". 
Mano draugės dažnai gyrėsi savo pasimatymas su berniukais, rodė 
jų nuotraukas ir laiškelius. Man tai buvo įdomu, bet ir svetima, kol 
nesusipažinau su Rimantu, bet apie tai vėliau... Net ir dabar dar 
stebiuosi, kad, gyvendama Amerikoje, toje neribotų laisvių ir gan 
padrikos moralės šaly, nepasekiau savo draugių pėdomis, kurios 
nevengė kartais ir labai intymių "draugysčių" su priešingos lyties 
atstovais, apie jas atvirai ir su pasididžiavimu pasakodamos ir ne 
kartą pareikšdamos savo nusistebėjimą, kad aš dar "neišgyvenanti 
jokio romano"... Nežinau, kodėl aš buvau skirtinga ir kodėl manęs 
nedomino tokie nuotykiai, todėl kartais net tapdavau savo draugių 
pajuokos objektu.

Baigus gimnaziją, tėvelis mane apgyvendino ponų Laukaičių 
labai simpatingoje lietuvių šeimoje, kurios vienintelis sūnus Riman
tas studijavo elektroninę inžineriją tolimame Kalifornijos univer
sitete, pasižymėjo pažanga moksle ir net gavo stipendiją. Apsigyve
nusi pas ponus Laukaičius, įstojau į vietinį universitetą, pradėjau 
studijuoti aeronautiką ir, kaip šalutinį dalyką, elektroninę inžineriją. 
Mokslas buvo labai įdomus, bet sunkus ir daug laiko reikalaujantis, 
tai buvau priversta pasitraukti iš tautinių šokių grupės ir skautiškos 
veiklos, nes studijos atėmė visą mano laisvalaikį. Be to, man rūpėjo 
gauti stipendiją, kad tėvelio finansiškai neapsunkinčiau. Antrų 
studijų metų pradžioje, savo dideliam džiaugsmui, gavau stipendiją 
ir aš. Jau daug rečiau savaitgaliais galėjau tėvelį aplankyti švytury, 
bet jis pats mane lankydavo, šeštadienio vakarais nuvesdamas į 
kiną, koncertą ar į restoraną. Jis kartais juokais paklausdavo: "Ar dar 
neturi garbintojo, kuris tave išblaškytų, pakviestų į kiną ar į kavinę? 
Juk jau eini dvidešimtuosius metus!" Lietuviškų renginių metu jis

stengėsi mane supažindinti su jaunais lietuviais, skatino lankyti 
jaunimo vakarus ir lietuvių studentų suėjimus, bet aš nekreipiau į 
juos dėmesio, nepriiminėjau kvietimų, nes rūpinausi vien mokslu. 
Atvangos momentais pagalvodavau apie savo mirusią mamytę, 
kurios net veidelio negalėjau atsiminti. Ar ne baisiame skausme ir 
ilgesy ji pasimirė, praradusi savo dukrelę ir vyrą, net nežinodama, 
ar jie gyvi? Turbūt tokios mintys mane stūmė nuo romantikos, tai 
aš tik svajojau apie atsakingą tarnybą arba laivyne, arba elektron
inės aparatūros laboratorijoje. Kaip ir vaikystėje, atostogas praleis
davau su tėveliu, tai ir ilgokai neteko susipažinti su iš Kalifornijos 
į namus atostogų atvykstančiu Rimantu Laukaičiu, nes mūsų 
atostogų laikas visada sutapdavo. Jam grįžus į namus, aš jau 
gyvenau švytury.

Sėkmingai baigusi keturių metų universiteto kursą ir įsigijusi 
bakalaurą, nutariau ieškoti medžiagos magistro laipsnio tezei, o 
tėvelis, labai patenkintas mano pažanga moksle ir tuo faktu, kad aš 
gavau stipendiją, po bakalauro įteikimo iškilmių man padovanojo 
naują sportinį automobilį. "Dabar ir tu viena, ir abu galėsime laisvai 
važinėti, kur tik panorėsime, nesirūpindami automobilių nuoma
vimu ar taksi samdymu, nestudijuodami traukinių ar lėktuvų 
tvarkaraščių", juokėsi jis, kai aš, nustebusi ir giliai susijaudinusi, 
jam dėkojau už tokią netikėtą ir brangią dovaną. "Žinok, kad tavo 
stipendija man padėjo ne vien taupyti, bet ir grynais pinigais 
sumokėti už automobilį, neieškant bankuose paskolos. Tikriau 
sakant, tai ne dovana, bet tavo pačios darbo, stropumo ir pastangų 
vaisius", su šypsena mane pagyrė tėvelis. Nežiūrint mano džiaugsmo 
ir puikios nuotaikos universiteto baigimo proga, man pradėjo 
rūpėti tėvelio pasikeitusi, pablogėjusi išvaizda. Jis man visada 
atrodė atletiškai patrauklus, su gražiu, romėniškų bruožų veidu, 
tankiais, kaštoninės spalvos plaukais, kurių smilkiniuose pradėjo 
rodytis labai patrauklūs sidabro siūleliai. Neabejoju, kad jis galėjo 
moterims patikti, bet jis joms nerodė jokio dėmesio net ir linksmų 
lietuviškų renginių metu, išlikdamas džentelmeniškas, bet santūriai 
mandagus. Pasivaikščiojus, paplaukiojus laiveliu ar net prie valgio, 
tėvelis kartais susiimdavo už krūtinės, lyg būtų kokio skausmo 
pagautas, ir pradėdavo nelygiai, sunkiai alsuoti. Paklaustas, kas jam 
yra, jis tik ranka numodavo, bet jo mėlynos akys nebebuvo tokios 
šviesios, kaip anksčiau, ir jo veidai man atrodė nesveikai nubalę, 
įdubę.

(tęsinys kitame numeryje)
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S Ispanija pasisakė už pasikei
timą, tačiau ne tokiu plačiu mas
tu, kaip buvo manyta rinkimų 
išvakarėse. Ką tik įvykusius Is
panijos parlamento rinkimus 
laimėjo liaudies partija, vado
vaujama Jose Maria Aznar. Liau
dies partija laimėjo 156 manda
tus. Rinkimus pralaimėjusi So
cialistų partija išsikovojo 141 
postą. Aznaro partija negalės 
valdyti viena. Liaudininkų va
dovybė pranešė, kad dabar pra
sidės pokalbiai su kitų partijų 
pareigūnais pastoviai vyriausy
bei sudaryti. Liaudininkai visų 
pirma tarsis su Katalonijos ir su 
Baskų partijomis. Politinius pos
linkius Ispanijoje palydėjo nau
jas teroristinis veiksmas: baskų 
regiono mieste Irune buvo iš
sprogdintas automobilis. Aten
tate žuvo vienas baskų policinin
kas.
® Jeruzalės krikščioniškųjų 

Bažnyčių patriarchai ir vyskupai 
paskelbė bendrą komunikatą, 
kuriuo rūsčiai pasmerkė šiomis 
dienomis Izraelyje kilusią tero
ristinio smurto bangą. Nuo sa
vižudžių teroristų bombų 60 
žmonių žuvo ir apie 200 buvo 
sužeisti.
H Po 13 metų opozicijoje Aus
tralijos konservatoriai didele 
balsų dauguma laimėjo federaci
joj rinkimus. Konservatorių ko- 
aliciją sudaro dvi partijos: Libe
ralų ir Nacionalinė. Ministras 
pirmininkas Paul Keating pri
pažino pralaimėjimą ir pranešė, 
kad pasitrauks iš politikos. Kon
servatorių vyriausybės vadovu 
taps Liberalų partijos pirminin
kas John Hovvard.
E Buvusios Lenkijos komu

nistinės vyriausybės spaudos at
stovas Jerzy Urban, vėliau tapęs 
bulvarinio savaitraščio "Nie" vyri
ausiuoju redaktoriumi, už val
stybinės paslapties atskleidimą 
buvo nuteistas vienerius metus 
kalėti ir 10 tūkst. zlotų pinigine 
bauda. Bausmės vykdymas atidė
tas dvejiems metams. Jam taip 
pat vienerius metus uždrausta 
skelbti straipsnius spaudoje. Ur
ban buvo apkaltintas tuo, kad 
savo leidinyje paskelbė slaptus 
dokumentus, įrodančius, jog 
žinomas lenkų opozicijos veikė
jas, buvęs Laisvosios Europos 
radijo Lenkų redakcijos vadovas, 
Zdislavv Najder bendradarbiavo 
su Liaudies Lenkijos saugumo 
tarnyba. Pasak Varšuvos vaivadi
jos teismo, "saugumo tarnybų 
metodų ir formų viešas atsklei
dimas pakenkė šalies intere
sams". Dokumentų fotokopijos, 
paskelbtos 1992 metais, rodo, 
kad tuometinis premjero Jan Ols- 
zevvsky patarėjas Najder, sla
pyvardžiu "Zapalniczka" ("Žiebtu
vėlis"), 1958 metais palaikė ry
šius su slaptosiomis tarnybomis 
ir ųž tai jam buvo atlyginama.
H Buvęs TSRS prezidentas ir 

TSKP vadovas Michail'as Gor- 
bačiov'as iškėlė savo kandidatūrą 
į Rusijos prezidentus. Daug Rusi
jos politikų mano, kad šis Gor- 
bačiov'o žingsnis pakenks Bori- 
s'ui Jelcin'ui būti perrinktu ant
rai kadencijai. Michail'as Gor- 
bačiov'as, kuriam ką tik suėjo 
65-eri, pasiūlė demokratinėms jė
goms sutelkti jėgas prieš prezi
dento rinkimus ir iškelti alterna
tyvą tiek Jelcin'ui, tiek Ziuga- 
nov'ui. Gorbačiov'as yra vienas 
nepopuliariausių politikų Rusi
joje: iš 100-to Rusijos politikų 
sąrašo jis yra 92-je vietoje.
®lBuvusiam JAV prezidentui Ro- 
nald'ui Reagan'ui suėjo 85-eri.

Puikus koncertas
Mikalojaus Konstantino Čiur

lionio nebaigtas kūrinys gali pa
sirodyti esąs iš visos jo muzi
kinės kūrybos pats brandžiau
sias. Tai - bent šio straipsnio 
autoriaus, neprofesionalo muzi
kos mėgėjo, ausiai - labai įtikina
mai įrodė Vilniaus styginis kvar
tetas savo koncerte Lietuvos am
basadoje Washingtone, pagroda
mas Čiurlionio c-moll kvartetą. 
Ketvirtoji šio kvarteto dalis yra 
dingusi istorijos dulkėse, tačiau 
pirmosios trys koncerte pagro
tos dalys rodo, kad šiuo savo 
kūriniu Čiurlionis drąsiai gali 
rikiuotis į tuo pačiu laikmečiu 
kūrusių pasaulinio lygio kom
pozitorių eiles. Ir - šio kvarteto 
išbaigtumu, melodijos turtingu
mu, instrumentų lygsvaros išlai
kymu bei išradingo ir įvairaus jų 
sąskambio darnumu - jis daugelį 
geriau žinomų kompozitorių gal 
net pralenkia.

Ambasadoje koncertą kvarte
tas pradėjo Luigi Boccherini a- 
dur kvartetu, kuris buvo tinka
mas "apšilimas" Čiurlioniui. Per 
pertrauką, sekusią po Čiurlionio, 
klausytojai teiravomės vienas 
kitą, ar čia gražu, kad lietuviška 
ir kad lietuviai groja, ar iš tikro 
gražu? Vieninga išvada: tai tikrai 
puikus kūrinys, vertas platesnio 
muzikos pasaulio dėmesio. O 
Vilniaus kvartetas savo aiškia 
meile šiam kūriniui suteikė daug 
gyvų, įrašuose mažiau pastebi
mai prabėgančių, niuansų ir 
išryškino jo sodrumą bei išskirtinį 
kompozitoriaus atidumą kiekvie
nai kūrinio detalei. Kaip rašo 
kritikas Andre Lischke įrašo 
aplanke, ypač antroji, "Andan- 

dalis pasižymi nepaprastu pa ištrauka Vainiūnaitė
grožiu ir kompozitoriaus išradin
gumu. "Ar pasigendame ketvir
tosios, pamestos dalies, - klausia 
kritikas, - ar gal ir po šios 
kompozicijos, kaip ir po Schu- 
berto "Nebaigtosios simfonijos", 
klausytojo jausmai lieka tarsi 
pakibę "grožio vienybėje", kuri 
atspindi paties kompozitoriaus 
gyvenimą?" Tai tikrai atminti

"Pagalbos Lietuvai" darbai ir šalpa vertinami
Lietuvos Vyčių organizacijų 

padalinys "Pagalba Lietuvai" susi
laukė padėkos laiškų iš Lietuvos.

Juozas Galdikas, Vilniaus 
miesto savivaldybės Sveika
tos apsaugos, sanitarijos ir 
higienos skyriaus vedėjas, 
rašo:

"Nuoširdžiai dėkojame Jūsų or
ganizacijai už labdaros siuntą, 
kurią gavome nepažeistą. Joje es
ančios medicinos priemonės yra 
labai reikalingos mūsų ligoniams. 
Norėčau informuoti, kad mes 

Raugintų kopūstų pardavėjos Vilniaus Kalvarijų tur
gavietėje. Kopūstai po 2 litus už litrą.

planuojame atidaryti Vilniuje slau
gos ir ilgalaikio gydymo ligoninę. 
Jūsų parama, ypač socialiai remti
niems Lietuvos piliečiams, yra la
bai laukiama. Linkime Jums sėk
mės ir tikimės ateityje sėkmingo 
abipusio bendradarbiavimo".

Kun. Petras Adomonis, 
"CARITAS" vadovas Uteno- 

nas, puikiai tą vakarą pagrotas, 
kūrinys.

Kvartetas gastroliuoja, švęs
damas savo trisdešimties metų 
įsikūrimo sukaktį. Trys jo nariai, 
pirmas smuikas Audronė Vai- 
niūnaitė, antras smuikas Petras 
Kunca ir violončelistas Augusti
nas Vasiliauskas, jame groja jau 
daugelį metų. Altu (viola) gro
janti Audronė Pšibilskienė prisi
dėjo neseniai, pakeisdama Dona
tą Katkų. Žavi ansamblio susi- 
grojimas ir darna. Tai keturios 
širdys, savais instrumentais mu- 
šančios kaip viena. Galėjai stačiai 
matyti, su kokiu neslepiamu 
džiaugsmu kiti trys kvarteto na
riai "pritarė" savo pirmajai smui
kininkei, jai grojant Franz Jo- 
seph Haydn f-dur kvarteto sere
nadą, kuri, kaip vienas klausyto
jas po koncerto pasakė, kompozi
toriaus aiškiai buvo moteriai 
smuikininkei sukurta. Šia trum- 

Būtingės miestelio žvejų namai darosi tušti, nes seni 
žvejai miršta, o jauni nebeužsiima šiuo verslu.

V. Kapočiaus nuotr.
parodė

tai, kas šiame kūriny dažnai 
prabėga nepastebėta, ir tai, kad 
ji yra pasaulinės klasės ansam
bliams tinkanti smuikininkė. Ji 
čia nesileido į kažkokios 
"žaibiškos" technikos demonstra
vimą, bet atskleidė tai, ko tikrai 
prašosi kūrinio dvasia, kiekvi
eną jo gaidą paliesdama nepa
prastu švarumu, švelnumu ir

je, rašo:
"Visuomet prisimename Jus ir 

visus geradarius su meile ir pagar
ba. Esame dėkingi Jums ir visiems 
talkininkams. Mes dar turėjome 
pakovoti dėl savarankiškumo tvar
kant Šv. Klaros ligoninės reikalus. 
Dabar tokia padėtis: "Caritas" 
steigėjas gauna pastatą, o saviv
aldybė yra rėmėjas. Savivaldybė 
apmoka aukštesniojo medicinos 
personalo algas, o visa kita vykdo 
"Caritas". Nuoširdus ačiū už 
didžiulę paramą".

V. Kapočiaus nuotr.
Antanas Vinkus, Lietuvos 

Respublikos Sveikatos ap
saugos ministras, rašo:

"Dėkojame "Aid to Lithuania" 
organizacijai už paramą ir pagal
bą aprūpinant Lietuvos gydymo 
įstaigas medikamentais ir gydymo 
priemonėmis. Esant sunkiai 
ekonominei situacijai, pagalba, 

skaidrumu. Šio straipsnelio au
toriaus ausiai, kaip ir daugeliui 
koncerto klausytojų, tas gerai 
žinomas ir dažnai girdimas gaba
liukas nuskambėjo ypač pat
raukliai ir meniškai.

Mažiau pažįstami Giedriaus 
Kuprevičiaus ir nacių koncen
tracijos stovykloje mirusio čekų 
kompozitoriaus Erwin Schulhoff 
kūriniai parodė, jog kvartetui 
puikiai prieinamas, ar gal net jo 
mėgiamas, ir modernios, šiuo
laikinės muzikos repertuaras. 
Programą gražiai papildė Juozo 
Naujalio "Svajonė" ir dar vienas 
Boccherini minuetas bei, klau
sytojams prašant, papildomai 
pagrotas Schuberto scherzo.

Ir kvarteto nariai, ir klausyto
jai buvo labai patenkinti kon
certo aplinka. Ambasadoriaus 
Alfonso Eidinto ir ponios Eidin
tienės pastangomis ir rūpesčiu 
atnaujinti ir elegantiškai išpuoš
ti beveik devyniasdešimties metų 
senumo ambasados priėmimų 
kambariai iš tikro ir skirti tokių 
styginių ansamblių pasirody
mams. Tad ambasadai ir ypač 
kultūriniais reikalais pasirūpi

nančiai jos darbuotojai Kerry 
Stromberg reikia dėkoti už šio 
puikaus vieneto pakvietimą. Tai 
buvo tikrai maloni atvanga nuo 
visokių pravažiuojančių "estra
dinių" pasirodymų. Šiuo muzi
kiniu vienetu Lietuva gali tik 
didžiuotis ir gaila, kad VVash
ingtone jo negalėjo išgirsti gau
sesnė muzikos mėgėjų auditori
ja.

Arvydas Barzdukas

kurią mes gauname iš tokių lab
daringų organizacijų kaip "Aid to 
Lithuania", yra svarbi ir vertina
ma. Nors Lietuvos gydytojai yra 
gerai parengti ir gali teikti 
kvalifikuotą aukštos kokybės gydy
mą mūsų gyventojams, jiems 
dažnai trūksta medikamentų ir 
gydymo priemonių. Jeigu ne jūsų 
pagalba, mes nebūtume padarę 
tokios pažangos gerinant Lietuvos 
apsaugos sistemą. Norėčiau ypač 
padėkoti už Hepatito B vakciną 
Vilniaus ir Kauno miesto medi
kams. Pirma vakcinacijos dalis jau 
baigta, ji sukėlė didelį susi
domėjimą ne tik gydymo įstaigose, 
bet ir spaudoje. Ši programa labai 
svarbi, nes ji apsaugo nuo sunkių 
ligų ir leidžia medikams toliau ap
tarnauti savo ligonius. Mums 
reikėtų vakcinuoti 30,000 asmenų, 
norint visiškai apsaugoti visas Pa
saulinės sveikatos organizacijos 
nustatytas rizikos grupes. Kadangi 
ši vakcina yra tokia brangi, 
prašyčiau vėl 'Jūsų pagalbos dėl 
didesnių vakcinos dozių. Mes norė
tume, esant galimybei, pasikviesti 
Amerikos gydytojus atvykti į Lietu
vą pasidalinti savo žiniomis ir 
įgūdžiais su kolegomis iš Lietuvos. 
Norėčiau prašyti padėti surasti gy
dytojus, kurie norėtų atvykti pas 
mus labdaros tikslu. Jei jūsų tarpe 
atsirastų tokių žmonių, norėčiau 
susisiekti su jais. Dar kartą dėkoju 
už didelę pagalbą, ir tikiuosi, kad 
ir toliau bendradarbiausime geri
nant Lietuvos sveikatos apsaugos 
sistemą".

R. Juškaitė

Vilnius, Tilto gatvė. Po darbo žmonės su automobiliais 
užtvindo senamiesčio gatves.

V. Kapočiaus nuot.

Pokalbiai ir vaizdai iš Vilniaus per 
televiziją

Televizijos programa "Full Dis- 
closure" buvo pažadėjusi filmuoti 
Los Angeles vykusių politinių 
studijų anglų kalba sesiją, kai 
buvo diskutuojamas Baltijos val
stybių federacijos klausimas. Dėl 
techninių kliūčių filmavimas 
neįvyko, tačiau už poros dienų 
programos vedėja p. Leslie Dut- 
ton padarė pasikalbėjimą su 
studijų programos dalyviais - dr. 
Algirdu Kanauka, JAV karo avia
cijos atsargos majoru ir Strate
ginio Vystymo centro Vilniuje

George Perles metinis golfo turnyras

"Pagalba Lietuvai" vadovas Robertas S. Boris praneša, kad š. m. 
liepos 15 d., pirmadienį, vyks trečias metinis George Perles Golfo 
turnyras Paint Creek golfo laukuose, Lake Orion, MI. 1994 ir 1995 
metų turnyrai buvo sėkmingi: 1994 m. gryno pelno gauta 24,000 
dol., o 1995 m. - 9,000 dol. Pinigai buvo naudojami paremti 
"Betanijos" ir "Carito" sriubos virtuves, kurioms vadovauja arkivysk
upas Audrys Bačkis, ir medicinos siuntų išlaidoms sumokėti.

Antradienį, vasario 20 d., posėdyje buvo nuspręsta turnyrą pakar
toti ir šįmet. Visas šiais metais gautas pelnas taip pat bus naudoja
mas talpintuvų persiuntimo išlaidoms padengti ir tęsti paramai 
arkivyskupo Audrio Bačkio projektams - "Betanijos" ir "Carito" 
sriubos virtuvėms. Golfo komitetui vadovauja buvęs Michigan 
Statė universiteto futbolo vyriausias treneris, lietuvių kilmės George 
Perles. Komiteto pirmininku išrinktas Michigan valstijos vyriausias 
prokuroras Frank Kelley. Garbės komitete bus Detroito arkivysku
pas kardinolas Adam Maida, Michigan valstijos gubernatorius John 
Engler ir Detroito futbolo komandos treneris Wayne Fontes. Golfo 
dienos pirmininkas - Robertas Boris.

Vakare bus ir banketas. Visuomenė kviečiama dalyvauti. Trečias 
George Perles turnyras vyks Paint Creek Golf ir Country Club, Lake 
Orion, MI. Kaina - 200 dol. asmeniui ir pavienių banketo bilietai 75 
dol. asmeniui. Dėl registracijų golfo turnyrui ir banketui prašome 
kreiptis į Robertą Boris, 4457 Fairvvay court, Waterford, MI 
48238. Telef. (810) 682 - 0098; faksas (810) 682 - 5201.

Regina Juškaitė

Vilnius. Senamiesčio dailininkai. V. Kapočiaus nuotr.

Sumažins paramą katalikiškam 
dienraščiui

Prancūzijoje leidžiamo katali
kiško dienraščio "La Croix" vado
vybė išsakė savo apgailestavimą 
ir susirūpinimą dėl vyriausybės 
sprendimo sumažinti finansinę 
paramą šiam laikraščiui. Šis 
sprendimas liečia taip pat ir ki
tus periodinius Prancūzijos spau
dinius.

Prancūzijos vyriausybė pradė
jo remti nekomercinę periodinę 
spaudą 1980 metais. Tada buvo 
sudarytas specialus fondas, ku
riam lėšos buvo kaupiamos iš 
televizijos reklamos apmokestini

vyr. patarėju, ir su Valdžių Pav- 
lovskiu, buv. Latvijos gynybos 
ministru.

Pusvalandžio programoje buvo 
matomi vaizdai prie Parlamento 
rūmų Vilniuje kritiškomis 1991 
metų sausio dienomis.

Šią programą rodė 32 Pietinės 
Kalifornijos įvairių miestų tele
vizijos stotys.

Losangeliečiai "Full Disclosure" 
programą galėjo matyti kovo 10 
d., 10:30 vai. ryto per 3-jį ka
nalą. j.kj.

mo.
Taigi, kaip pastebėjo savo pa

reiškime "La Croix" redakcija, 
nekomercinė spauda negavo tie
sioginės valstybės pagalbos. Tai 
buvo tik lėšų permetimas iš te
levizijos į spaudą. Tad vyriau
sybės sprendimas apkarpyti 
spaudai skirtus fondus negali 
būti paaiškinamas valstybės biu
džeto sanacija. Šis sprendimas 
apsunkina ir taip sunkią "La 
Croix" finansinę padėtį, smar
kiai pakilus popieriaus kainoms.

Vatikano radijas
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Atlantos žaidynėms ruošiasi apie 80 sportininkų

JAV lietuvių karininkų suvažiavimas
JAV lietuvių kilmės karininkai suvažiuos antram metiniam su

sirinkimui balandžio 27 - 28 d., Bolling Air Force Bazėje, Washing- 
ton, D.C. Programa prasidės devintą valandą ryte, šeštadienį, 
balandžio 27-tą dieną.

Suvažiavimo tikslas yra sudaryti Lietuvos Kariuomenės tolimesnio 
vystymo veiklos projektus - dėl kariškos struktūros, strategijos ir 
NATO narystės.

Kalbėtojų tarpe bus pulk. Kilikauskas, dirbęs Lietuvoje trejus 
metus; pulk. Vigelis, neseniai grįžęs iš Lietuvos; ir pulk. Įeit. 
Donatas Skučas, kuris dabar dirba patarėju Krašto Apsaugos minis
terijoje. Numatyta, kad dalyvių tarpe bus dr. Laima Andrikienė, 
Lietuvos Užsienio komiteto narė, atstovai iš JAV Užsienio / Apsau
gos Departmentų bei Lietuvių organizacijų.

Dėl registracijos ir žinių prašom kreiptis į pulk. Romą Kili- 
kauską, tel. (703) 323 - 6764, fax (703) 323 - 0968.

Gediminas Vagnorius Kalifornijoje

Santa Monikoje, Californijos 
miestelyje, - nemažai pasitu
rinčių lietuvių; bet jų turtai nepa
gadino. Jie liko ištikimi Lietuvai 
ir kiek galėdami jai padeda. Tai 
parodė ir šis įvykis: 1996 m. sau
sio 26 d., pirmadienio, vakare 
trumpai čia lankantis įdomiam 
svečiui iš Lietuvos, Gediminui 
Vagnoriui, per vieną vakarienę 
keliasdešimt lietuvių (santamo- 
nikiečių ir iš Los Angeles apylin
kių) suaukojo Tėvynės sąjungai 
per 20 tūkstančių dolerių. Žino
ma, prie šios "Fund raising" sėk
mės gerokai prisidėjo ir pats 
svečias; jis vaizdžiai ir teisingai 
nušvietė dabartinius Lietuvos 
sunkumus ir galimas viltis iš tų 
sunkumų išbristi.

Ir kalbėtojas, ir vakarienės da
lyviai (pateikdami kalbėtojui 
taiklius klausimus) išmintingai 
sprendė Tėvynės problemas, 
ypač pasunkėjusias LDDP valdy
mo metu, ir galimus būdus, ben

Gauti padėkos laiškai iš Lietuvos

Lietuvos Vyčių organizacijos 
padalinys "Pagalba Lietuvai" susi
laukė padėkos laiškų iš Lietuvos.

Vilniaus arkivyskupas 
metropolitas Audrys Juozas 
Bačkis rašo:

"Labai dėkojame Jums už dra
bužių siuntų. Turėjome gerą progų 
prieš Kalėdas pradžiuginti netur
tingas šeimas, ligonius, vaikelius ir 
kitus į vargą patekusius.Tokia pa
galba Lietuvai šiandien reikalinga, 
nes vis daugiau ir daugiau žmonių 
neįstengia įsigyti sau būtiniausių 
daiktų. Nuoširdžiai dėkojame už 
nuolatinę paramų mūsų valgyklai 
"Betanija". Tik mūsų geradarių, 
gyvenančių toli nuo Lietuvos dėka, 
dar įstengiame kasdien pamaitinti 
600 alkanų žmonių. Nors tai lašas 
jūroje, bet Dievo akyse tai daug, 
nes viskas daroma su meile ir noru 
tarnauti žmonėms..."

Dr. Kazys Paltanavičius, 
Šv. Jokūbo ligoninės direk
torius:

"Savo ir Šv. Jokūbo ligoninės per
sonalo vardu sveikinam su Šv. 
Kalėdom ir Naujais Metais ir 
linkime Jums geros sveikatos, sėk
mės Jūsų labdaros veikloje. Dėko
jame už neseniai atsiųstas 90 dėžių 
labdaros Šv. Jokūbo ligoninei".

Dr. Emilija Montvilienė, 
Vilkaviškio vysk. CARITAS 
vedėja, rašo: 

drai veikiant Lietuvos žmonėms 
ir išeivijos lietuviams, kaip tų 
problemų išvengti, o esamas 
išspręsti - kad visų gyvenimas 
Lietuvoje prašviesėtų ir paleng
vėtų.

Atrodo, to bus galima pasiekti 
po Seimo rinkimų ir eventualiai 
pasikeitus vyriausybei, kuriai 
daug daugiau rūpėtų ne savi ir 
savanaudiški, o viso krašto rei
kalai. Yra vilties, kad tai įvyks.

Stambiausi aukotojai Tėvynės 
sąjungai per tą vakarienę buvo 
savu darbu ir sumanumu prakutę 
biznieriai butnamių srity - Emilis 
ir Julė Sinkiai bei jų sūnūs Au
gustinas ir Albertas.

Tačiau visi Santa Monikos (ir 
Los Angeles) lietuviai svečią Ge
diminą Vagnorių sužavėjo są
moningumu, dėmesiu Lietuvos 
reikalams ir savo dosnumu.

Šį "Fund raising" suorganizavo 
Albinas Markevičius.

A. R.

"Nuoširdžiausiai dėkoju už vais
tus ir kitas dovanas, kurias gavome 
iš Vilniaus per gydyt. Bindoką. Par
sivežėme 76 dėžes pagal duotą są
rašų. Džiaugiamės, kad radome 
vaistų nuo sąnarių, mažakraujy
stės, vaikams antibiotikų, vaistų 
nuo slogos bei kosulio. Mūsų vaisti
nė buvo beveik ištuštėjusi! Malo
niai prašome mūsų nepamiršti ir 
ateityje, nes yra daug beviltiškų 
ligonių, kuriems jau nebeturime 
vienkartinių palų, baigiasi aspiri
nas, neturime antibiotikų suaugu
siems, priešalerginių, nuo astmos 
vaistų. Prašome perduoti nuoširdžią 
padėką visiems prisidėjusiems prie 
šios siuntos".

Dr. Jonas Rasimas, Elek
trėnų Reabilitacijos ligoni
nės vyr. gydytojas:

"Dėkojame Jums už pagalbą 
medikamentais, kurią gavome per 
p. P. Bindoką. Vaistai mums labai 
reikalingi, tik ne visada pakanka 
pinigų jiems nupirkti. Mūsų ligoni
nė yra reabilitacijos ligoninė su 
neurologijos ir kardiologijos sky
riais. Abiejuose skyriuose yra po 60 
lovų. Gydomi ligoniai po miokardo 
infarkto, sergantys širdies ritmo 
sutrikimais, hipertonine liga, steno
kardijomis, po galvos smegenų in
sulto, sergantys ir kitais įvairios 
kilmės kraujagyslių sutrikimais.

Ligonių susirgimai išties rimti.

Tik pusšešto mėnesio liko iki 
XXV olimpinių vasaros žaidynių 
Atlantoje atidarymo. Antrą kartą 
po nepriklausomybės atkūrimo 
jose dalyvaus savarankiška Lie
tuvos olimpinė delegacija. Kaip 
ruošiasi šiai olimpiadai mūsų 
sportininkai, "Respublikos" ko
respondentui Vytautui SAU
LIUI pasakojo Lietuvos tautinio 
olimpinio komiteto prezidentas 
Artūras POVILIŪNAS.

- Kiek Lietuvos olimpiečių ren
giasi kelionei už Atlanto?

- Į Atlantos žaidynes siusime 
apie 100 žmonių delegaciją, tarp 
jų per 80 sportininkų. Keliala
pius jau pelnė vyrų krepšinio 
rinktinė, dviratininkai, lengvaat
lečiai, irkluotojai, imtyninkai, 
šauliai - per 40 atletų. Dar apie 
tiek, tikimės, įvykdys olimpines 
normas šiemetinėse atrankos 
varžybose. Galutinį sąrašą į TOK 
turime išsiųsti birželio 15 dieną. 
Manau, bus per 60 pavardžių. 
Jei taip atsitiks, tai, anot olim
pinio metraštininko Prano Rim
šos, turėsime daugiau olimpie
čių, negu jų atstovavo SSRS kom
andoms 1952 - 1988 m. olim
piadose. Barselonoje rungtynia
vo 46 Lietuvos sportininkai, bet 
tada mus paskutinę akimirką 
"įsileido" į olimpiadą, vos įšo
kome į važiuojantį traukinį.

- Sąrašas įspūdingas, bet ar va
sarą džiaugsimės olimpiniais med
aliais, kaip prieš ketverius metus 
Barselonoje Romo Ubarto auksu ir 
krepšininkų bronza?

- Viliuosi, kad bus prizininkų, 
kitaip Lietuvos žmonės mūsų 
nesuprastų. Pakartoti pergalę turi 
galimybių krepšininkai, tikimės 
medalių iš dviratininkių, gal 
pagaliau ir plaukikas R. Mažuolis 
pažadus pavers darbais - su juo 
neseniai labai rimtai kalbėta. 
Boksininkai, pasaulio čempio
nate laimėję du medalius, gali 
tokius pat parvežti ir iš olimpia
dos. Gal nustebins irkluotojai, 
šaulė Daina Gudzinevičiūtė ar 
kas nors kitas, pavyzdžiui... Ro
mas Ubartas?

- Jis jau reabilituotas?
- Dar ne, bet, anot šalies Leng

vosios atletikos federacijos vado
vo Vitalio Vilimo, tai įmanomas 
dalykas. Tarptautinė lengvosios 
atletikos federacija paprašė pa
teikti papildomus dokumentus. 
Kovo pradžioje turėtų būti spren
džiamas Romo likimas. Nuo 
varžybų "išbadėjęs" olimpinis 
čempionas galėtų visus savotiš
kai nustebinti. Bet neskubinkime 
įvykių.

- Tokį būrį nuvežti į Atlantą ir 
išlaikyti reikia didelių lėšų. Ar jų 
užteks?

- Tegul niekas nesijaudina - 
visi sportininkai, įvykdę olimpi
nes normas, rekomenduoti savo 
federacijų, vyks į Atlantą. 1988 
metais pradėję nuo nulio, dabar 
jau sugebame patys užsidirbti - 
olimpinės loterijos labai popu
liarios, jose laimi ir dalyvaujan
tieji, ir sportininkai. Nemažai 
padeda rėmėjai, neužmiršta mū
sų ir valstybė, bet nesėdime jai 
ant sprando, maldaudami ir 
verkdami: "Padėkite, paremkite 
lėšomis". Savo problemas reikia 
spręsti patiems, ieškoti galimy-

Gydymui naudojame ne tik vais
tus, bet ir kinezioterapiją, vandens 
masažą, elektros procedūras. Vais
tus įsigyti nėra lengva, nes gau
name tik apie pusę mums priklau
sančių pinigų. Todėl Jūsų labdara 
mums labai svarbi ir naudinga. 
Dar kartą dėkui už pagalbą".

paruošė Regina Juškaitė

DARBININKE paskelbta rekla
ma patikimai ir greitai pasieks 
skaitytojp.

bių, tuomet ir valstybė padės.
- Kai kas teigia, kad LTOK turi 

rūpintis tik olimpinėmis šakomis, 
o Sporto departamentas - visomis. 
Ar yra toks pasiskirstymas?

- Pagal nusistovėjusią tradiciją 
LTOK rūpestis ir atsakomybė - 
dalyvavimas olimpinėse žaidy
nėse. Kitais dalykais rūpinasi fe
deracijos, remiamos valstybės. 
Todėl priekaištai LTOK, kad jis 
nesirūpina busimaisiais olim
piečiais, pavyzdžiui, nefinansuo
ja atrankos varžybų, nepagrįsti. 
Tai federacijų prerogatyva. Jos 
turi būti labiausiai suinteresuo
tos, kad kuo daugiau jų atstovų 
taptų olimpiečiais. Mes, žinoma, 
nesame nuošalyje, deriname 
sportininkų rengimąsi su fed
eracijomis, geriausiems mokame 
stipendijas - maitinimo lėšas 
(200 - 600 Lt) gauna 38 olimpi
niai kandidatai ir 14 trenerių 
(kurių auklėtiniai pasaulio čem

V. Kapočiaus nuotr.

pionate užėmė 1-16, Europos 
čempionate - 1 - 10 vietas). Be 
to, jie dar remiami valstybės 
(sporto centrų). Todėl keista skai
tyti žinomo trenerio aimana
vimą, kad jo auklėtinis tegauna 
apie 300 Lt ir neišgali treniruo
tis. Iš tiesų toks lengvaatletis 
(neminiu jo pavardės) remiamas 
per 1000 litų.

Iš ko daugiau tikimės, tam 
daugiau ir duodame. Sakysime, 
"Reebok" firma mus parėmė ne 
tik apranga, bet 100 tūkstančių 
dolerių. Juos skyrėme krepšinin
kams: 60 tūkstančių gaus šį ket
virtį, o po olimpiados - kitus 40 
tūkstančių (jei bus išlaikytos su
tarties sąlygos). Dar 50 tūkstan
čių jiems skyrėme iš Olimpinio 
fondo. Penkis sportininkus pa
rėmė Olimpinio solidarumo fon
das - boksininkas Vitalijus Kar- 
pačiauskas, dviratininkės Rasa 
Polikevičiūtė ir Edita Žiliūtė, bė
gikė Žana Minina, plaukikas Da
rius Grigalionis kasdien maistui 
gauna po 80 Lt. Ne paslaptis, 
kad plaukiko Raimundo Mažuo- 
lio mėnesio atlyginimas - 1500 
dolerių, boksininko Vitalijaus 
Karpačiausko - apie 1000 dolerių, 
kitų - mažiau, todėl sportininka
ms ir treneriams nereikia verkš
lenti, kad jie skriaudžiami, kad 
NVS šalyse mokama kur kas dau
giau. Tai netiesa - mūsiškiai ne
nuskriausti. Tik būtina viską aps
kaičiuoti, pavyzdžiui, estai skai
čiuoja netgi vykimo į varžybas, 
komandiruotės, inventoriaus iš
laidas, mūsiškiai -'tik grynuosius 
pinigus, tai, ką gauna į savo 
kišenę.

Vasario 16 d. Lietuvos Respub
likos Ambasadoje Washingtone 
Lietuvos Nepriklausomybės at
kūrimo proga buvo surengtas 
diplomatinis priėmimas. I priė
mimą buvo pakviesti diploma
tinio korpuso nariai, JAV val
džios įstaigų pareigūnai, priva
taus sektoriaus atstovai, vietos 
lietuvių organizacijų veikėjai.

Šių metų Lietuvos Nepriklau
somybės atkūrimo metines ly
dėjo sniego pūga Washingtone 
(ši žiema, beje, VVashingtone

- Kaip vyksite į Atlantą, kur 
įsikursite?

- Pagrindinė grupė "Lietuvos 
avialinijų" čarteriniu reisu išskris 
liepos 17 d. Kartu vyks ir Lietu
vos prezidentas A. Brazauskas, 
rėmėjai, sporto federacijų, spor
to skyrių atstovai, žurnalistai. 
Krepšininkai, kuriuos, beje, no
rėtų pakviesti stovyklauti argen- 
tiniečiai (priklausys nuo vasario 
13 d. traukiamų burtų), atvyks į 
JAV anksčiau - liepos 5 d., daly
vaus turnyruose. Dviratininkai 
atskris iš Kolumbijos, kur tre
niruosis. Sportininkai gyvens 
olimpiniame kaimelyje, o kiti 
(specialistai ir rėmėjai) - 6 
kotedžuose - nuo jų apie 20 
minučių kelionės iki olimpinių 
bazių.

Juos palyginti nebrangiai iš
nuomojo LTOK marketingo dire
ktorius Vytautas Zubernis ir mū
sų olimpinis atašė JAV Remigi

jus Gaška (beje, nuomą reikėjo 
sumokėti iš anksto, prieš pus
metį). Atlantos apylinkėse, Veik- 
rose, įsikurs Lietuvos olimpinė 
misija, pradėsianti veikti liepos 
pradžioje.

- Ar olimpiečius paremia JAV 
lietuviai?

- Atlantoje labai nedaug lietu
vių, tai - ne Chicaga, tačiau mu
mis labai domisi JAV ir Kanados 
lietuviai, ypač smalsaujantys, kas 
atvyks į olimpiadą. Netrūksta 
entuziastų. Antai maratono mė
gėjas Petras Vainius labai nori, 
jog kuo daugiau mūsiškių daly
vautų ilgiausiame bėgime, todėl, 
gavęs mūsų leidimą, pagamino 
kelis tūkstančius marškinėlių su 
LTOK ženklu, o išpardavęs pel
ną žada skirti LTOK, kad tik 
atvežtame maratonininkus. Kaip 
minėjau, mes nieko neskriausi
me, lems federacijų nuomonė. 
Čia svarbi Lengvosios atletikos 
federacijos pozicija.

-o-
LTOK būstinėje visi gyvena 

mintimis apie Atlantą, tačiau 
prieš kelias dienas A. Poviliūnui 
primintos... 2004 metų žaidynės. 
Čia lankęsis Italijos ambasado
rius Frankas Tempesta mūsiškių 
prašė paremti Romos norą tapti 
šių žaidynių sostine. Tarp 11 
pretendentų italų galimybės, ko 
gero, vienos didžiausių - juk Ita
lijos olimpinio komiteto biu
džetas - 1,5 milijardo dolerių 
(daugiau negu Lietuvos valsty
bės biudžetas). Tad amžinasis 
miestas po 44 metų vėl gali tapti 
olimpinis.

Respublika

rekordinė sniego atžvilgiu). Dėl 
šios priežasties nemažai kviestųjų 
asmenų apgailestaudami negalė
jo dalyvauti. Vis dėlto atvyko 
per šimtą svečių, tarp jų buvo 
Latvijos, Lenkijos, Vengrijos, 
Bulgarijos ambasadoriai, kitų 
valstybių ambasadų atstovai. 
Priėmimo metu Lietuvos amba
sadorius A. Eidintas padėkojo 
visiems už bendradarbiavimą.

Lietuvos Respublikos Am
basados Vašingtone spaudos 
skyrius

IŠ VISUR
- Vysk. Juozas Preikšas, 

Panevėžio vyskupijos vadovas 
kovo 21-24 dienomis vadovaus 
gavėnios rekolekcijoms Lietuvių 
Kankinių parapijoje, Mississau- 
ga, Ontario, (netoli Toronto).

- Toronto, Ont., Prisikėlimo 
lietuvių parapijos visuomeninė 
sekcija kovo 9 d. ruošė tradicinę 
metinę parapijos vakarienę. To
ronto lietuvių teatras "Aitvaras", 
vadovaujamas A. Dargytės - Bysz- 
kiewicz, ta proga suvaidino ko
mediją "Molis".

- Australijos LB spaudos 
sąjunga Sidney mieste leidžia 
lietuvių savaitraštį "Mūsų pas
togė". 1996 m. valdybą sudaro: 
pirm. Vytautas Patašius, vice
pirm. dr. Vytautas Doniela, sekr. 
Vytenis Šliogeris, nariai dr. Da
nius Kairaitis, Antanas Laukaitis 
ir Kęstutis Protas.

- Madų paro lą "Pavasariai 
sugrįžta" Clevel nd, OH, ba
landžio 14 d. rer a vyr. skaučių 
Židinys.

- JAV LB Švietimo taryba 
rengė mokytojų darbo konfer
enciją kovo 10 d. Pasaulio Lietu
vių Centre, Lemont, IL. Bus svar
stomos lituanistinių mokyklų 
programos bei kiti aktualūs 
klausimai, susiję su lietuvišku 
švietimu.

-Komoje, Šv. Kazimiero po
piežiškoje kolegijoje šiuo meta 
gyvena bei Romos universite
tuose studijuoja: 1 dijakonas iš
Panevėžio v^ - 
kunigų: 6 iš T< 
iš Kauno ari 
Vilniaus ar: 
Kaišiadorių 
Vilkaviškio x 
Panevėžio vys.-.

»ijos ir 18 
skupijos, 6 

jos, 1 iš 
jos, 1 iš 

-įtos, 3 iš
ijos ir 1 iš 

jos. Kolegijai
šiuo metu vadovauja rektorius
prel. Algimantas Bartkus.

- Kovo 6 d. ambasadorius O.
Jusys dalyvavo Generalinės 
Asamblėjos specialiai sušaukto
je plenarinėje sesijoje, kurios 
metu Kubos iniciatyva buvo ati
darytos diskusijos Generalinės 
asamblėjos dienotvarkės klausi
mu "Jungtinių Tautų Tarp
tautinės Teisės dešimtmetis".
Kubos užsienio reikalų minis
tras išdėstė Kubos poziciją dėl 
dviejų numuštų Amerikos 
civilinių lėktuvų: lėktuvai skri
do virš Kubos teritorinių van
denų, 1947 m. Chicagos Kon
vencija yra neįsigaliojusi. JAV 
Ambasadorė prie JT išdėstė 
Amerikos poziciją: dar turi būti 
išsiaiškinta, ar lėktuvai buvo 
numušti virš neutralių vandenų, 
ar Kubos teritorinių vandenų, ir 
JAV, ir Kuba yra prisijungusios 
prie 1947 m. Chicagos Konven
cijos.

- Misijos patarėja G. Damu- 
šytė susitiko su Bostono univer
siteto prof. R. Peters, rašančia 
knygą apie Baltijos valstybių 
bendradarbiavimą tarptautinėse 
organizacijose. Aptarti Baltijos 
valstybių prioritetai bei pozici
jos JT.

- "Europos lietuvis", anks
čiau leistas Anglijoje, o vėliau 
perkeltas į Lietuvą, vėl grįžo į 
Londoną. Bus leidžiami 8 biu
letenio formato puslapiai kas 
antrą savaitę. Redaktorius - H. 
Gasperas.

- Anykštėnai iš viso pasaulio 
kviečiami į anykštėnų suvažia
vimą, kuris įvyks liepos 26-30 
dienomis Anykščiuose per 
didžiuosius šv. Onos atlaidus.
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Atsiskaitymo laikui atėjus

Pirmuosius metų ketvirčio mėnesius galima drąsiai pavadinti 
atsiskaitymo mėnesiais. Pirmiausia reikės atsiskaityti ir kruopščiai 
paruoštą apyskaitą pateikti Uncle Sam. Teks gerokai pasirausti po 
savo stalčius, susiieškoti įvairius popierėlius ir sąskaitėles. Po to teks 
paprakaituoti "begimnastikuojant" su daugybe skaičių ir žiūrėti, 
kad atiduodant "kas Ciesoriaus - Ciesoriui" ir savęs nenusiskriaus- 
tum. Be abejo, tas pareikalaus ir didelio atidumo, kadangi tai siejasi 
ir su atsakomybe. Apyskaitą padaręs, jos teisingumą turėsi patvir
tinti savuoju parašu. Todėl, jeigu apyskaitoje "Ciesorius" kas įžiūrėtų 
neaiškumų - būk pasiruošęs juos tinkamai paaiškinti ir dokumen
tuoti. Ir jeigu apyskaitą bus kas nors kitas paruošęs, negalėsi 
pasakyti: aiškinkis su juo. To nepakaks. Pats apyskaitą pasirašei, tu 
esi už ją ir atsakingas.

Reikės nepamiršti pažvelgti ir į savo vidų.Gal kartais ir ten koks 
nelabasis su savo uodega bus įsirangęs. Nuo tų "nelabųjų" apsisau
gojimui yra skirta net septynios gavėnios savaitės, o jos irgi pirma
jame metų ketvirtyje. Tų septynių savaičių, dvasinio atsinaujini
mo, apyskaitos paruošimui ir atsiskaitymui tikrai užteks. Gal tik 
tam, kuris yra labai nerangus ir apsileidęs, jų galės pritrūkti.

Metines apyskaitas turės pateikti (nebūtinai šiame laikotarpyje) ir 
visų lietuviškų organizacijų, fondų, klubų valdybos ir parapijos. 
Apyskaitas paruošiant reikės atidumo, sąžiningumo, tvarkingumo, 
nes jų nariai norės žinoti ir matyti, kaip ir kur jų sudėti pinigai 
buvo panaudoti ir ar tik tam tikslui, kuriam jie buvo surinkti. 
Apyskaitas paruošusieji ir jas pasirašiusieji turės būti pasiruošę, 
reikalui esant, parodytas detales ramiai ir nesikarščiuojant paaiškinti.

Graudu, o taip jau yra nutikę, kad apyskaitas paruošusieji pa
siteiravusiems dėl kai kurių neaiškumų, vietoje paaiškinimo, viešai 
buvo pavadinti "priekabių ieškotojais ir klaidintojais".

Būna ir taip, kai apyskaitas pateikiant sudaromos tokios aplinky
bės, kad apie bet kokius pasiteiravimus ar paklausimus net ir 
pagalvoti netenka!

Tad gavus tokius "paaiškinimus" arba apyskaitą pateikus pa
siteiravimams laiko "nebeužtenkant", ir visa apyskaita patenka į 
abejonių orbitą.

Metinių apyskaitų paruošimas - atsakingas darbas. Todėl į jų 
paruošimą reikia ir rūpestingai žiūrėti, o apyskaitoje įžiūrėjusiems 
neaiškumus rainiai paaiškinti.

p. palys

Lietuvoje daugėja bedarbių
Nedarbas Lietuvoje vis didėja: vasario pradžioje jis buvo 7,9 

proc., praneša Statistikos departamentas. Ieškančių darbo visoje 
Lietuvoje vasario pradžioje buvo 137 tūkst. Daugiau nei pusė 
ieškančiųjų darbo yra moterys. ,

ps 
niai

Iš Škotiškos padangės

- Tas laivas tikriausiai atplaukia 
iš Škotijos.

- Iš ko tamsta sprendi?
- Matote, paskui laivą 

žuvėdros neskrenda.

Škotas su žmona atėjo į 
restoraną, užsisakė vieną duo
nos bandutę su sūriu ir dvi 
lėkštes. Gavęs užsakymą, škotas 
bandutę perpjovė pusiau ir 
padalino į dvi lėkštes. Žmona 
valgo, o vyras ne.

Susidomėjęs padavėjas pak-

net

lausė, kodėl ponas nevalgo. Gal 
nepatinka?

- Dar nežinau, - atsako škotas. 
- Dar negaliu pasakyti, nes su 
žmona turime bendrus dirbti
nius dantis ir laukiu, kol ji baigs 
valgyti savo dalį.

★★★

Pas šimtametį škotą, ganantį 
avis ir ožkas, atvyko žurnalistas 
gauti interviu.

- Dėduk, kokį pieną tu geri - 
avių ar ožkų? -pirmiausia pa
siteiravo žurnalistas.

- Tą, kuris pigesnis, sūneli!
***

Ant siauro tilto susitiko du 
škotai vairuotojai. Nė vienas 
nenori eikvoti benzino - 
pavažiuoti atgal. Vienas iš jų iš
siskleidė laikraštį ir pradėjo skai
tyti, tikėdamasis, kad antrajam 
atsibos laukti. Tačiau pastarasis 
išlipo iš automobilio, ir šūktelė
jo:

Meškiukas Rudnosiukas 
susitinka Vytę Nemunėlį

Los Angeles, CA, "Spindulio" 
ansamblio tradicinis Blynų Ba
lius šįmet buvo ypatingas tuo, 
kad scenoje išvydome daugeliui 
iš vaikystės pažįstamą "Meškiu
ką Rudnosiuką", poeto Vytės Ne
munėlio - Bernardo Brazdžionio 
eiliuotą pasaką vaikams. Poetas 
Bernardas Brazdžionis su ponia 
buvo šio vakaro garbės svečiai.

Vakaras įvyko š. m. vasario 
mėn. 10 d. Šv. Kazimiero parapi
jos salėje. Tai jau 34-asis "Spin
dulio" ansamblio Blynų Balius. 
"Spinduliui" sėkmingai vadovau
ja Danguolė Varnienė, jai pade
da būrys talentingų jaunuolių ir 
tėvelių.

PAPIGINTOS KAINOS KELIONĖMS į VILNIŲ

Siūle * papigintas žiemos sezono kainas,
krendant į Vilnių ir Rygą!

Dėl daugiau informacijų skambinti:

(201) 944-1273

AIREX TRAVEL AGENCY
382 Broad Avė 

Leonia, NJ 07605 
(800) 955-7370 (201) 947-2189

ĄTT TuT T S LITHUANIAN RELIEF PARCEL SERVICE, Ine. 
mnmn 368 West Br°adway, Boston, MA 02127(tLUKhJ TEL . (6] 7) 269-4455

"Meškiukui Rudnosiukui" mu
ziką parašė losangeliečiams ge
rai pažįstama Giedrė Gudaus
kienė, ją atliko muzikas Viktoras 
Ralys, solo dainavo Vita Vil
kienė. Režisūra -Danguolės Var
nienės, talkinant Jonui Bužėnui 
ir Dainai Žemaitaitytei. Dekoraci
jas paruošė Laima Balchienė ir 
Rasa Matulaitytė.

Pasigėrėtinai savo roles atliko 
vaidintojai Andrius Mikuckis 
(Meškiukas Rudnosiukas), Dari
ja Varnaitė (mama Rudnosienė) 
ir Aleksas Newsom (tėvas Rud- 
nosis). Ansamblis glaudžiai ben
drauja su Šv. Kazimiero Litua
nistine mokykla, todėl visų sky
rių mokiniai dalyvavo vaidi
nime kaip bitės, drugeliai, žvė
reliai, grybai, pasakotojai, cho
ristai ir vėliau kaip tautinių šokių 
šokėjai.

Po vaidinimo Danguolė Var
nienė pakvietė poetą Brazdžionį 
į jaunųjų vaidintojų tarpą, o žiū
rovai jį pagerbė atsistojimu ir 
gausiais plojimais. Vakarą taip 
pat aplankė čia viešintis Vilniaus 
miesto meras Alis Vidūnas ir 
ponia.

Blynų balius Los Angeles yra 
tikra šeimų šventė, suburianti 
kelias kartas pasidžiaugti jauni
mo darbo vaisiais, užsigavėti 
gardžiais lietuviškais valgiais ir 
net pamiklinti kojas prie pol
kutės ar valso muzikos garsų. 
"Spindulio" ansamblio darbai 
nesibaigia - sparčiai ruošiamasi 
X-jai Tautinių Šokių Šventei, kuri 
vyks š. m. liepos mėn. 6 d. Chi
cagoj e.

Birutė Prasauskienė

TIESIOGINIAI SIUNTINIAI 
IŠ BOSTONO I LIETUVĄ

□ Dabar siuntiniai pasiekia Lietuvą per naują Klaipėdos konteinerių terminalą.
D Greitai ir saugiai jūsų siuntiniai pristatomi gavėjams asmeniškai į namus po visą Lietuvą.
□ Visi siuntiniai apdraudžiami. Muitų nėra.
□ Minimalus mokestis už persiuntimą yra $25.
□ VILTIS ir toliau tęsia pagalbos siuntinių organizavimo programą - VILTIES DOVANA. 

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

DEXTERPARK
U^l PHARMACY

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

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

WE DELIVER 
V Tel.: 296 - 4130

KOVO mėn. siuntinius priimsime šiose vietovėse:

PUTNAM, CT kovo 21 1:00 - 2:30 vai. p.p.

PROVIDENCE, R.l. kovo 21 4:00 - 6:00 vai. p.p.

LOWELL, MA kovo 22 12:00 - 1:00 vai. p.p.

LAWRENCE, MA kovo 22 2:00 - 3:00 vai. p.p.

NASHUA, NH kovo 22 4:00 - 5:00 vai. p.p.

WORCESTER, MA kovo 23 11:00 - 3:00 vai. p.p.

NORWOOD, MA kovo 26 5:30 - 6:30 vai. vak.

ELIZABETH, NJ kovo 30 9:00 - 10:00 vai. ryto

BROKLYN, NY kovo 30 12:00 - 4:00 vai. p.p.

WASHINGTON, DC kovo 31 2:30 - 5:00 vai. p.p.

BALTIMORE, MD kovo 31 6:00 - 7:00 vai. vak.

Dėl pinigų pervedimo, dėl Air Cargo siuntinių ir 
kitokios informacijos prašome teirautis telefonu:

(617) 269 - 4455

- Kolega, kai perskaitysi, duok 
ir man pasklaidyti.

***

Kartą pro miestelį važiavo ško
tas. Kilo didelė audra, ir jis prisi
glaudė vienos senutės namuose. 
Audrai nutilus, senutė išėjo į 
sodą, parinko vėjo nupūstų 
vaisių.

- Vaišinkis! - pasiūlė svečiui. - 
Šiemet mes neauginame paršiu
ko.

★★★

- Ar tu turi savo dvynukų nuo
trauką?

- Štai ji!
- Bet čia tik vienas.
- Pakanka. Antrasis visai toks 

pat.
***

- Kur tavo sutuoktuvių žiedas?
- Šią savaitę jį mūvi mano 

žmona.
***

- Kodėl jūs šią sceną filmavote 
sulėtintai? - klausia režisierių.

- Jūs klystate. Filmavimo grei
tis įprastinis. Paprasčiausia, 
šiame epizode dalyvauja škotas, 
kuris tuo momentu traukia pi
niginę iš kišenės, privalėdamas 
užmokėti už vaišes restorane.

*★*

Škotas klausia savo bičiulį:

(r

- Girdėjau, kad tu persigalvo
jai ir nebesiskirsi su žmona?

- Nesurandu kitos išeities: 
maniškė tiek sustorėjo, kad nega
li man grąžinti vestuvinio žiedo!

***
Švenčių proga visa škotų šei

ma nutarė nusifotografuoti. Tė
vas skambina fotografui:

- Ar tamsta fotografuoji ir 
vaikus?

- Taip.
- O kiek kainuoja?
- Dvidešimt dolerių už tuziną.
- Tai mums reikia dar palaukti. 

Kol kas turime tik septynis.
***

Škotijoje važiuojant traukin
iu, konduktorius užtiko be bilie
to vieną pilietį ir pareikalavo 
užmokėti už pravažiuotą kelią. 
Tačiau tas visaip atsikalbinėjo ir 
aiškinosi, kad neturi tiek pinigų. 
Konduktorius, netekęs kantry
bės, sako:

- Jeigu tamsta nesumokėsi, tai 
aš tamstos lagaminą išmesiu pro 
langą.

Škotas gindamas lagaminą su
šuko:

- Ar nepakanka tamstai, kad 
mane kankini? Dar nori ir mano 
sūnų pražudyti?

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

i

Garantuotas, greitas ir saugus 
siuntinių pristatymas 

nuo DURŲ iki DURŲ 
Siuntiniai pasieks gavėją per 6 savaites, 

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

MARCH ■ APRI PICK-UP SCHEDULE 
03/22 FRI 
03/22 FRI 
03/28 THURS 
04/01 MON 
04/01 MON 
04/01 MON 
04/04 THURS 
04/04 THURS 
04/05 FRI 
04/05 FRI 
04/08 MON 
04/11 THURS 
04/13/SAT 
04/15 MON 
04/15/MON 
04/15/MON 
04/18 THURS 
04/19 FRI 
04/19 FRI 
04/25 THURS 
04/27 SAT

KEARNY, NJ 
PATERSON, NJ 
NEWARK, NJ 
NEW BRITAIN, CT 
NEW HAVEN, CT 
WATERBURY, CT 
PHILADELPHIA, PA 
BALTIMORE, MD 
KEARNY, NJ 
PATERSON, NJ 
PUTNAM, CT 
NEWARK, NJ 
BROOKLYN, NY 
NEW BRITAIN, CT 
NEW HAVEN, CT 
VVATERBURY, CT 
PHILADELPHIA, PA 
KEARNY, NJ 
PATERSON, NJ 
NEWARK, NJ 
BROOKLYN, NY

11-12 Noon
1- 2 PM

11-12 Noon 
ll-12Noon
2- 3 PM
4-5 PM
11-12 Noon
4-5 PM
11-12 Noon
1- 2 PM

11-12 Noon
11- 12 Noon
12- 1 PM
11-12 Noon
2- 3 PM
4-5 PM
11-12 Noon
11-12 Noon
I- 2 PM
II- 12 Noon
12-1 PM

New York-Vilnius-New York $550 r.t. 
Chicago-Vilnius-Chicago $570 r.t. 

One way to Vilnius $360
l

FREGATA TRAVEL
250 West 57th Street, 1211 

New York, 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

(201) 592-8780
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Lietuviai esame visi - 
Lietuvių Fonde ar esi?

14911 127th Street 
Lemont, IL 60439 
Tel.: (708) 257-1616 
Fax.: (708) 257-1647

IIETHHL HlItS fDUNMIUH
Santrumpos: atm.įn. = atminimo įnašas, pavardė po dvitaškio = auko

tojas, įm. = įmokėjo, asm. = asmuo, suma po pavardės = įnašų iš viso.

1995 m. lapkričio mėn.
3 x $20 - Jankauskienė Eleonora, $220; Jezukaitienė Gražina atm., 

$220; Treška Petras, $160.
3 x $25 - Bobelis Sigitas ir Guoda, $25; Jankauskienė Vida, $125; 

Sakadolskis Romas ir Emilija, $210.
4 x $50 - Čižauskas Vytautas atm.: Kutkus Vyt. ir Emilija $25 ir 1 kt. 

asm., $195; Naujokaitienė Elena atm.: Šimonis Jonas ir Marija, $630; 
Pileika Vytautas, $150; Stankūnas Jonas ir Giedrė, $50.

1 x $60 - Staknys Edvardas ir Alina, $60.
1 x $75 - Puzinas dail. Povilas atm. įn.: Puzinienė Austrą, $1,250.
26 x $100 - Adomaitis Jonas (miręs) ir Ona, $2000; Anonis Vytautas 

ir Danutė, $3,000; Bražėnas MD Nijolė, $200; Brighton Parko Lietuvių 
Namų Savininkų Dr-ja, $2,600; Černius Rimas, $1,800; Erčius / Ba- 
kaitienė Vladė: įm. gimtadienio proga Bakaitis Algis, $200; JAV LB Cape 
Codo Apylinkė, $700; JAV LB East St. Louis Apylinkė, $2,900; Janušis 
Antanas ir Zuzana, $1,800; Kamantas Vytautas ir Gražina, $2,500; 
Kazakauskas Carl F. ir Eve, $100; Kazakauskas Paul C. atm. įn.: Kaza- 
kauskas Carl F. ir Eve, $100; Kreivėnas inž. Mindaugas atm. įn.: 
Kreivėnienė Ona, $100; Kušlikis Ignas (miręs) ir Marija, $400; Lietuvių 
Padėkos Paminklo Fondas: Žibąs V. ir A., $9,145; Maželis Vytautas, 
$850; Ošlapas Raimundas ir Regina, $400; Petrulis Algirdas atm. įn.: 
Žumbakis Vytautas ir Albina, $100; Sakalas Albinas, $100; Siliūnas 
Rimas ir Viktorija, $100; Simutis Anicetas ir Janina, $400; Strolia 
Vytautas ir Irma, $400; Trojanas Auksė, DDS, $100; Vaikutis Vytautas ir 
Stefa, $600; Vitkus Aleksas ir dr. Danguolė, $1,800; Wallash Valašinienė 
Birutė, $100.

1 x $150 - Dūlys Kazys atm. įn.: Vičiulis Mirga $100, Buivys Justas ir 
Danguolė $30, Buivys Gintaras $20, $150.

1 x $200 - Bobelis Antanas ir Danutė, $800.
1 x $500 - Mekisius Ona, testamentinis palikimas, $1,300.
3 x $1,000 - Baras Stasys ir Elena, Stipendijų Fondas: įm. X, $4,000; 

Kalvaitis Antanas ir Zofia, $2,000; Kručas Bronius atm. 2-rų mirties 
metinių proga: Kručienė Anelė, $4,100.

Iš viso $6,920.00.

1995 m. gruodžio mėn.
1 x $3 - Juodikienė Stefanija atm. įn., $100.
3 x $5 - Burstein Norman ir Sofija, $130; Kregždienė Danutė atm. įn. 

$100; Skaisgirys Kazys, $155.
5 x $10 - Kižys dr. Juozas, $1,220; Kižytė Audronė, $135; Kriaučiūnas

Vaclovas ir Viktorija, $10; Nevvman MJIda, $110; Stašaitis Juoząs~if 
Zofija, $460. ..... ....... --——-  ------

1 x $17 - Bernotavičienė Irena Regina atm. įn., $818.
6 x $20 - Bubnys Edvardas ir Dalia, $225; Petrauskas Steponas atm. 

įn., $120; Rajeckas Gediminas, $140; Rimkūnas Julius, $20; Štokas 
Alfons ir Laimė, $70; Valauskienė Ida atm., $140.

9 x $25 - Dūlys Kazys atm.: Vaškys Vytautas, $50; Kasputis Jonas, 
$525; Keblys Kęstutis ir Vitalija, $575; Kolupaila prof. Steponas ir Janina 
atm. įn.: Kolupailaitė Eugenija, $1,750; Lockwich - Lekavičius Jonas, 
$125; Petravičius Vygandas ir Olga, $110; Stankus Kostas, $340; Vales- 
ka Edvvard ir Marcella, $225; Valiuška kun. Antanas, $225.

1 x $40 - Kulikauskienė Vanda atm. įn.: įm. 2 asm., $40.
1 x $45 - Čižauskas Vytautas atm.: įm. Kutkus Vytautas ir Emilija $25, 

Zaparackas Algis ir Yolanda $20, $195.
15 x $50 - X, $450; Bublys Algimantas V., $140; Burokas Alfonsas ir 

Stefa, $100; Čižikas Balys atm. įn.: Čižikaitė Bronė, $3,950; Draugelis 
Arūnas ir Irena, $1,300; X, $450; Kasparas Pranas, $1,300; Latoža 
Bronius ir Regina, $250; Leveckis Stepas ir dr. Pelagija, $500; Grayson 
Šimėnas Vida, $825; Prunskis prel. Juozas, $550; Ramanauskas Antanas 
ir Izabelė, $265; Reventas Antanas ir Bronė atm. įn.: Reventas Algis, 
$1,600; Rutelionis Vytautas, $200; Žiedonis Valdas ir Valdonė, $150.

1 x $75 - Barmus Leonas, $800.
47 x $100 - Apeikis Vytautas ir Nelė, $1,300; Barčas Antanas ir Elena, 

$200; Bender dr. Harry atm. įn.: Bender Elitą, $200; Biskis Kęstutis ir dr. 
Meilutė, $400; Budelskis Zigmas atm.: Budelskis Eugenia, $1,100; Clo- 
rus John F., $200; Dirginčius Justinas ir Elena, $2,200; Eitmanas Linas J., 
$200; Galdikas Algirdas atm. įn.: Galdikas Antanas ir Filomena, $100; 
Janušonis Vytautas ir Palmira, $1,750; Jatulis Izidorius atm. įn.: Jatulis 
Mindaugas, $500; Juzėnas Vladas, $100; Kačinskas Jeronimas ir Elena, 
$1,150; Kasis Jonas A. ir Ina, $1,700; Kasias Stasys ir Marija, $600; 
Kaufmanas Petras ir Auksė, $600; Kirstein Ludgard: gimtadienio proga 
įm. Kirsteinas Raimundas, $100; Kliorė Bronius (miręs) ir Antonija, 
$2,025; Leparskas Romas, $100; Lukas Balys ir Petronėlė, $800; Mačio- 
nis Antanas ir dr. Irena, $705; Mikulienė Uršulė atm. įn.: Mikulis Juozas, 
$200; Mikulis Vincas ir Agota atm. įn.: Mikulis Juozas, $300; Morkūnas 
Leonas , $500; Morkūnas Leonas, $400; Muliolis Algirdas ir Amanda, 
$800; Paškus Juozas ir Eleonora, $200; Pažerūnas Pijus, $100; Puzinas 
dail. Povilas atm. įn.: Puzinas Austrą, $1,350; Raišys dr. Vladas atm. įn.: 
Raišys Vidmantas ir M. Nijolė, $300; Rimas Šarūnas ir Vida, $500; 
Ročkuvienė Marija, $2,100;,Šimkus Aleksandras (miręs) ir Bronė, $1,200; 
Skirgaudas Maria, $410; X, $2,500; Stanelis Vida, $200; Šuopys Vytas ir 
Ona, $200; Tamulynas Birutė, $100; Tumasonis dr. Vaclovas ir Vida, 
$2,100; Užgirienė Ina, $1,400; Vaišnys J. Rimas ir Elona M., $1,300; 
Valis - Labokas dr. Aldona, $1,100; Vanagūnienė Stasė atm. įn.: Vanagū- 
nas Stanley, $1,500; Vaškys Stasys ir Sofija, $500; Walsh Eitmanaitė 
Maria Rasa, $200; Zigaitienė - Gelažienė Marija, $647; Žilinskas Antho
ny F., $450.

1 x $120 - Lietuvių Padėkos Paminklo Fondas: įm. Ąžuolaitis V., 
Manomaitis E., ir Petrulis A., $9,265.

2 x $150 - Gustienė Ardaravičiūtė Ona, $450; Grybauskas dr. Vytenis, 
$2,950.

1 x $175 - Grudzinskienė Elena atm.: Grinis Aldona $100, Daunys 
Aleksandras $30, Floridos Amerikos Lietuvių Klubas $25, St. Petersburg 
LB apyl. $20, $775.

9 x $200 - Aidukas Antanas ir Juzė, $1,500; Ąžuolaitis Vidas atm. įn.: 
Žilienė Apolonija $75, Slabokienė Michalina $50, Pilipavičius Alfonsas 
ir Albina $25, Rulis Petras ir Meilutė $25, Staškūnienė Apolonija $25, 
$200; Dzikas Stasys ir Zuzana, $200; Gauronskas Petras ir Marija 
(mirusi), $3,000; Gedgaudas Mindaugas ir Violeta, $l,494; Maurukas dr. 
Jonas ir Dalia, $5,200; Mikaila Jurgis ir Regina, $1,200; Mironas kun. 
Vladas atm. įn.: Mironaitė dr. Ona, $2,500; Nenortas Vaclovas ir 
Konstancija, 60 metų vedybų sukakties proga, $400.

2 x $250 - Pakalnis Vytautas Alfonsas MD, $1,850; Tender Budreikytė

Bronė, $2,250.
2 x 300 - Aušrotas Bronius ir Veronika, $3,000; Kisielius dr. Alfonsas 

ir Enna, $3,700.
2 x $500 - X, $3,550; Simanavičius Leonardas atm. įn.: Simanas 

Vacys, $3,000.
2 x $1,000 - X, $10,500; Rimas Motiejus (miręs) ir Aldona, $5,100.
1 x $6,000 - Baras Stasys ir Elena Stipendijų Fondas: Baras Stasys ir 

Elena $5,000, Lukošienė Birutė $1,000, $10,000.
1 x $15,800 - Juška Petras, testamentinis palikimas, $19,800.
1 x $151,653 - Žilinskas Mykolas, testamentinis palikimas, $497,910.
Iš viso $185,988.00.
Lietuvių Fondo pagrindiniam kapitalui gauta aukų iki 1995.XII.31 - 

8,274,558 dol. Gautomis palūkanomis parėmė lietuvišką švietimą, meną, 
kultūrą ir jaunimą 4,091,621 dol. Palikimais gauta 3,951,992 dol. 
Sudarykime testamentus ir bent dalį turto palikime Lietuvių Fondui:

LITHUANIAN FOUNDATION, INC., A NOT-FOR-PROFIT TAX EX- 
EMPT ILLINOIS CORPORATION.

Visi remkime Lietuvių Fondą, nes Lietuvių Fondas remia lietuvybę.

Juno Beach, FL

Mirė Bronius Oniunas
Bronius Oniūnas, gyvenęs Ju

no Beach, FL, mirė 1996 m. va
sario 9 d., penktadienio, vakare, 
Jupiter ligoninėje. Į ligoninę pa
teko prieš keletą savaičių, susir
gęs plaučių uždegimų. Liga kom
plikavosi, nors po laikino pa
gerėjimo buvo perkeltas į slau
gos namus, bet vėl reikėjo grą
žinti į ligoninę, kur ištiko mir
tis.

Velionis gimė 1910 m. lapkri
čio 19 d. Rygoje. Tėvas dirbo 
geležinkelių sistemoje. Prasidė
jus Pirmajam pasauliniam ka
rui, iš Rygos geležinkeliečiai bu
vo iškelti į Čečėniją. Ten buvo 
iškelta ir Oniūno šeima. Į Lietu
vą grįžo po karo ir apsigyveno 
Šiauliuose. Bronius ten pradėjo 
mokytis, tapo geležinkeliečiu, 
dirbo siaurųjų geležinkelių val
dyboje. Gyveno Panevėžyje. 
1944 m. vasarą pasitraukė iš Lie
tuvos į Vokietiją. Po karo apsi
gyvenęs Augsburgo stovykloje, 
kurį laiką dirbo amerikiečių dar-

bo kuopose.
Į Ameriką atvykęs 1949 m. 

apsigyveno Brooklyne, vėliau 
Queense. Į pensiją išėjęs, 1977 
m. persikėlė į Juno Beach, FL. 
Kadaise būdamas Lietuvoje, mė
go skaityti, buvo įsigijęs daug 
lietuviškų knygų, įrišęs jas į kie
tus viršelius. Gyvendamas Flori
doje, buvo uolus meškeriotojas. 
Jo žmona Bronė, kilusi iš Jo
niškėlio, buvo gera šeimininkė, 
mėgo svečius, tad jų namai buvo 
daugeliui gera užeiga. Žmona 
mirė 1994 m. Dabar liko Bro
niaus brolis Vytautas su šeima, 
gyvenęs jo kaimynystėje Juno 
Beach; Lietuvoje, Šiauliuose, liko 
brolis Jonas ir sesuo Aleksandra.

Velionis buvo pašarvotas Gar- 
den laidojimo koplyčioje. Atsis
veikinimo pamaldos laikytos 
vasario 12 d., pirmadienį. Mišias 
aukojo kun. V. Pikturna. Ve
lionio palaikai bus išvežti į Lie
tuvą ir palaidoti Šiauliuose.

Sunny Hills, FL

Gediminas Vagnorius pas Sunny Hills 
lietuvius

Sunny Hills (Florida) lietuviai 
Lietuvos nepriklausomybės at
kūrimo 78-tųjų metinių sukak
ties minėjimą pradėjo vasario 
14 d. Šv. Teresės bažnyčioje pa-

maldomis, kurių metu kun. L. 
Musteikis apžvelgė sunkų kelią į 
nepriklausomybę ir kalvarijas ją 
praradus.

Šventė buvo tęsiama parapijos

Muzikui ir kompozitoriui

A. t A.
VYTAUTUI M ARI JOSI UI

mirus, jo dukroms Seselei Ignei, Elonai Vaišnienei ir jos 
šeimai, sūnui Marijui su šeima ir visiems artimiesiems 
giliausią užuojautą reiškia

Birutė Paprockienė

PADĖKA 
1996 m. sausio 27-tą dieną mirė 

ALEKSANDRA ZDANAVIČIŪTĖ-
GUSTAITIENĖ

Urna padėta Bostono Forest Hills kapinėse šalia 1990- 
tais metais mirusios vyro a. a. Antano Gustaičio.

Nuoširdžiai dėkojame visiems draugams ir pa
žįstamiems už žodžiu ir raštu išreikštas užuojautas, 
apsilankymą šermenyse ir dalyvavimą laidotuvėse, 
velionės atminimui sudėtas aukas ir užprašytas mišias.

Esame labai dėkingi Bostono Šv. Petro lietuvių 
bažnyčios klebonui kun. Albertui Kontautui už maldas 
šermeninėje, gedulingas mišias ir apeigas kapinėse. 
Taip pat dėkojame komp. Jeronimui Kačinskui už ge
dulingose mišiose pritaikintą vargonų muziką bei solistei 
Marytei Bizinkauskaitei už jautrų giedojimą. Padėka 
Algiui Adomkaičiui ir Gintarui Čepui už atliktus skaitymus 
mišių metu.

Labai dėkojame Joseph Casper laidotuvių įstaigai 
už rūpestingą laidotuvių sutvarkymą.

Ypatingas ačiū ‘Laisvės Varpo* programai ir bu
vusiam jos vedėjui Petrui Viščiniui už išsamų pranešimą 
apie velionės gyvenimą ir mirtį.

Dėkojame Česlovui Kiliuliui, Onai Girniuvienei, Elenai 
Santvarienei, Veronikai Gavelienei, Lidai Petrulytei ir 
kitiems kaimynams už rūpestį ir visokeriopas paslau
gas, suteiktas Mamytei ligos metu prieš jos mirtį.

Sūnus Algimantas, marti Mary, 
anūkai Ina ir Marius Gustaičiai

Vilniaus senelių pensionatas. Čia apsigyveno ir keletas 
tautiečių iš Anglijos ir JAV. Dviejų kambarių buto kaina 
apie 500 dol. j mėnesį su maitinimu ir medicinine prie
žiūra. V. Kapočiaus nuotr.

salėje 4:00 vai. popiet. Sugiedo
jus Amerikos ir Lietuvos himnus 
ir kun. L. Musteikiui sukalbėjus 
invokaciją, buvo uždegta žvakė ir 
tylos minute prisiminti žuvusieji 
už Lietuvos laisvę.

Lietuvių Bendruomenės apy
linkės pirm. L. Savaitienė savo 
įžanginėje kalboje priminė, kad 
Lietuvos nepriklausomybės at
kūrimas pirmą kartą ilgoje nelais
vės žiemoje vėl buvo minimas 
1989 m. vasario 15-16 d., kuo
met Kaune ir Vilniuje tą dieną 
vėl šventė daugybė laisvės išsiil
gusių lietuviu. Už metų nepriklau
somybė buvo paskelbta, ir štai 
šiandien savo tarpe turime Gedi
miną Vagnorių, pasirašiusį Kovo 
11-tosios aktą, buvusį premjeru 
itin sunkiomis Lietuvai dienomis 
nuo 1991 m. sausio 13 d. iki 1992 
m. liepos 21 d., o dabar Lietuvos 
seimo narį ir Tėvynės Sąjungos 
valdybos pirmininką.

Svečias savo kalboje prisiminė 
tą niekad lietuvių širdyse ne- 
užgęsųsią Vasario 16-tosios ugnį, 
kuri privedė prie Kovo 11-tosios. 
Dabar Lietuvoje vėl sunkios die
nos, kadangi valdžioje vėl buvę 
nomenklatūrininkai. Tikimasi, 
kad naujojo seimo rinkimuose 
spalio mėnesį daugumą laimės tie, 
kuriems rūpi Lietuvos gerovė, o 
ne savanaudiški praturtėjimai ir 
net vagystės.

Šventišką nuotaiką pratęsė "Ant
rosios Jaunystės" choras, vadovau
jamas G. Beleckienės, ir atlikęs 
penkias dabartinės Lietuvos po
etų ir kompozitorių dainas.

Parapijos klebonas F. Szczyku- 
towicz sveikino svečią ne tik kaip 
buvusį, bet ir būsiantį Lietuvos

premjerą. Kad Tėvynės Sąjunga 
galėtų gerai pasiruošti rinki
mams, jis svečiui įteikė 250 
dolerių čekį. Jo pavyzdžiu pa
sekė kun. L. Musteikis su 200 
dolerių čekių. Pasibaigus kal
boms ir meninei programai, 
susirinkusieji dar dvejetą va
landų vaišinosi valgiais ir ben
dravo su mielu svečiu.Minėjime 
dalyvavo 87 žmonės.

Pagal nusistovėjusį paprotį, 
buvo renkamos aukos Lietuvių 
Bendruomenės Krašto valdybos 
veiklai paremti, jų surinkta 
$1,375. Viena $25 auka paskir
ta Amerikos Lietuvių Tarybai.

Tėvynės Sąjungai surinkta 
$1,355. Vagnorius buvo pri
vačiai užsiminęs, kad Tėvynės 
Sąjunga Lietuvos televizijoje 
turi savaitines pusvalandžio 
programas, kainuojančias po 
$1,000. Kad būtų galima nors 
dvi priešrinkimines programas 
Snnny Hills lietuvių lėšomis 
apmokėti, papildomai Tėvynės 
Sąjungai buvo pasiųsta $645, 
taigi, iš viso $2,000. Tos pro
gramos Lietuvos televizijoje yra 
labai svarbios, nes šiuo metu, 
pagal viešosios nuomonės ap
klausas Lietuvoje, apie 26% 
balsuotojų dar nežino, už ką 
balsuotų, o kiti 20% visiškai 
nebalsuotų. Juos reikia mėginti 
visokiais būdais paveikti, kad 
balsuotų už tinkamus kandida
tus. Amerikos lietuviai gali 
prisidėti prie šios akcijos per 
savo apsilankymus Lietuvoje šią 
vasarą ir per laiškus savo gi
minėms ir pažįstamiems.

J. Savaitis

A.t A.
ELEONORAI JANKAUSKIENEI 

mirus, sūnui Algirdui Jankauskui, Kultūros Židinio valdybos 
pirmininkui, dukroms Zinai Jankauskaitei ir Irenai Reven- 
tienei, broliui Vitui Katinui ir jų šeimoms reiškiame gilią 
užuojautą.

KULTŪROS ŽIDINIO VADOVYBĖ

A.t A.
ELEONORAI JANKAUSKIENEI 

mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą jos sūnui Algirdui 
Jankauskui su šeima, broliui Vitui Katinui, giminėms ir 
artimiesiems ir kartu liūdime.

Dana ir fonas Bilėnai

A.+ A.
DRĄSUČIUI GUDELIUI

mirus, jo šeimai, seseriai Mirgai Šulaitienei su šeima, 
giminėms ir artimiesiems reiškiame gilią užuojautą ir kartu 
liūdime.

Dana ir fonas Bilėnai

A.t A.
Inž. KĘSTUČIUI JONYNUI

staiga mirus, jo dukroms: Jolantai, Kristinai ir Viktorijai su 
šeimomis, broliui Vytautui su šeima Kanadoje, seseriai Biru
tei Andrejevienei Lietuvoje bei kitiems giminėms ir arti
miesiems reiškiame gilią užuojautą.

Marina ir Zigmas Raulinaičiai
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“YORKE
341 Highland Blvd. 
Brooklyn, NY 11207

Kovo 31 d. yra Kančios 
(Verbų) sekmadienis.

Sniego gausa 1995/96 žiemą 
sumušė rekordą. Per paskutinius 
127 metus, kai buvo tiksliai 
užrašomi sniego krituliai, New 
Yorko mieste šią žiemą sniego 
iškrito daugiausiai - 70,3 coliai. 
Iki šios žiemos rekordinis snie
gas iškrito 1947/48 metų žiemą -
63,2 coliai.

New Yorko miesto Transit 
Authority paskelbė taupymo 
planą: per du metus sumažinti 
žetonėlių pardavinėtojų skaičių, 
atleidžiant apie 800 valdininkų. 
Pereitą savaitgalį požeminių 
traukinių stotelėse jau prasidėjo 
spūstis, dėl to, kad didesnėse sto
telėse, kur paprastai aptarnau
davo du valdininkai, tebuvo tik 
po vieną. Eilės padidėjo. O 
pradžiai buvo atleisti tik 150 tar
nautojų. Artimoje ateityje bus 
pastatyti naujoviški įėjimo au
tomatai, kuriuose bus galima 
naudoti Metrocard, ilgalaikes 
korteles, kurios jau yra naudo
jamos kai kuriuose autobusuose. 
Šį planą numatoma įgyvendinti 
penkerių metų bėgyje, tuo sutau
pant 2,4 bil. dolerių.

"Tėvynė", Susivienijimo Lie
tuvių Amerikoje (SLA) laikraštis, 
išeinantis New Yorke, 1996 m. 
sausio mėn. šventė 100 metų 
jubiliejų nuo pirmojo numerio 
pasirodymo. SLA buvo įkurtas 
1886 m. SLA seimo, įvykusio 
1895 m. lapkričio 12 d. Shenan- 
doah, PA, metu buvo nutarta 
leisti savą laikraštį, ir tai įvykdy
ta 1896 m. sausio mėn., išlei
džiant pirmąjį "Tėvynės" numerį. 
Pagal seimo nutarimą, laikraštį 
turėjo redaguoti pats Susivieni
jimo pirmininkas. Pirmo nume
rio redaktorium buvo Susivieni
jimo pirmininkas kun. Jonas 
Žilinskas. Kiekvienas Susivieni
jimo narys laikraštį gaudavo 
nemokamai.

Dabar "Tėvynę" redaguoja 
žurnalistas Vytautas Kasniūnas. 
Administruoja Genovaitė Mei- 
liūnienė.

Sveikiname "Tėvynę" ir jos 
darbuotojus! Linkime nepavarg
ti ir toliau, nuoširdžiai dirbant 
lietuvybės labui.

Martiną Kantakevičienė, 
gyv. Richmond Hill, NY, po 
sunkios ligos mirė kovo 4 d., 
sulaukusi 69 metų amžiaus. Buvo 
pašarvota LaBella šermeninėje.

KELIONĖ Į LIETUVĄ
13 DIENŲ EKSKURSIJA - 1996 m. liepos 7 -19 

KELIONĖS KAINA - $2070 
"FINNAIR" IŠ NEW YORK ARBA BOSTONO

Kaina apima valstybių ir aerouostų mokesčius, viešbučius, 
tris valgius kasdien, transportą autobusais ir
aplankymus.APLANKOM Vilnių, Kauną, Klaipėdą,

v

Palangą, Šiaulius, su eksursijom į Trakus, Rumšiškes,
v

Žemaičių Kalvariją, Kretingą, Nidą, Neringą ir Palangą.
RENGIA AMERIKOS LIETUVIŲ 

KUNIGŲ VIENYBĖ per Baltic Tours
V

dėl informacijos kontaktuoti iki BALANDŽIO 10: 
***Rev. A. Kontautas, St. Peter Church,

50 Orton-Marotta Way, So. Boston, MA 02127 
(Tel. 617-268-0353)

***Rev. J. Rikteraitis, St. Andrew Church, P.O. Box 515, 
396 Church St., New Britain, CT. 06050

Tel. 203-224-0341)
***Mr. Al Mitkus, Baltic Tours, 77 Oak St. #4, Newton, 

MA 02164 (Tel. 617-965-8080 arba 800-216-5987)

E-mail: 71712.107@compuserve.com
Redakcija ....... (718) 827-13?2
Redakc. FAX .. (718) 827-2964
Administr. ...... (718) 827-1351

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

Palaidota po gedulingų mišių 
Apreiškimo par. bažnyčioje Pine 
Lawn kapinėse, Long Island. Nu
liūdime liko vyras Alfonsas, sū
nus Jonas, duktė Rūta, sesuo 
Margarita, gyvenanti Vokietijo
je, ir du broliai, gyv. Australijo
je. Ilsėkis ramybėje!

Lietuvių Fondo narių meti
nis suvažiavimas įvyks kovo 30 
d. Pasaulio lietuvių centre, 14911 
127th St., Lemont, IL. LF valdy
ba prašo visus narius suvažia
vime dalyvauti. Kas negalės da
lyvauti, yra prašomi įgalioti ki
tus LF narius arba bet kurį LF 
Tarybos, Valdybos ar Kontrolės 
komisuos narį. įgaliojimą reikia 
siųsti tiesiog savo įgaliotiniui, 
kuris dalyvaus suvažiavime.

Gaisras So. Bostono Pilie
čių klube.

Šv. Kazimiero šventės minėji
mo metu š. m. kovo 10 d., sek
madienį, Bostono Piliečių Klube 
kilo gaisras. Salė buvo pilna da
lyvių, kurie skubiai turėjo apleisti 
salę, esančią trečiame aukšte. 
Ugnis sunaikino ketvirtą aukštą 
mūrinio pastato, esančio West 
Broadway ir E. St. Tame aukšte 
buvo sukrauti dovanoti drabu
žiai, maistas ir vaistai, skirti Lie
tuvos našlaičiams.

Minėjime dalyvavo apie 300 
žmonių. Dalyviai pasakoja, kad 
gaisras kilo apie 4:30 vai. popiet, 
kai visi laukė pagrindinės pro
gramos dalies, - vaidinimo "Cin- 
derella", kurį išpildyti buvo pa
siruošę jaunieji lietuviai skautai. 
Panikos metu niekas nesusižeidė.

Gaisro nuskriausti jautėsi jau
nieji skautai, kurie taip ir nebe
galėjo parodyti savo sugebėjimų 
vaidinti; labiausiai, betgi, nuo 
gaisro nukentėjo Lietuvos naš
laičiai, kurie neteko geros širdies 
žmonių jiems sudovanotos pa
galbos.

Menas ir kugelis!
Kovo 30 d., šeštadienį, Aušros 

Vartų bažnyčios salėje, 578 
Broom St., New York, NY. Visi 
kviečiami pasigrožėti menu ir 
pasivaišinti kugeliu! (sk.)

"VILTIES" siuntinių agentū
ros atstovas siuntinius vėl pri
ims Brooklyne, Kultūros Židinio 
kieme, buv. spaustuvės patal
pose, kovo 30, šeštadienį, nuo 
12 iki 4 vai. popiet. Brooklyne 
mūsų atstovas yra Algis Jankaus
kas, tel. (718) 849-2260. Jis gali 
paimti siuntinius ir iš namų.

Juozas Stankūnas, muzikas 
kompozitorius, mirė vasario 14 
d. 6 v. v. savo namuose Eliza- 
beth, NJ. Vasario 17 d. iš Šv. 
Patricko bažnyčios, kur jis buvo 
vargonininku, palaidotas Hill- 
side kapinėse, savo šeimos kape, 
kur ilsisi jo pirmoji žmona Ste
fanija, dukra solistė Irena ir sū
nus Kazys. Liko serganti jo antro
ji žmona Emilija.

-o-
Velionis gimė 1906 m. lap

kričio 1 d. Londone. Nežinia, 
kada tėvai grįžo į Lietuvą, po 
karo jis jau mokėsi Lietuvoje. 
1924 m. baigė Kretingos vidu
rinę mokyklą, 1928 - 1931 m. 
lankė Kauno konservatoriją. Tuo 
metu Švietimo ministerija ieško
jo jauno muziko, kuris sutiktų 
vykti į Braziliją dirbti lietuvių 
kolonijoje. Jaunas Juozas Stankū
nas pasisiūlė, nes namuose buvo 
sunku verstis ir mokytis.

Į Braziliją atvyko 1931 m. ir 
apsigyveno Sao Paulo mieste. Čia 
jo veikla buvo tikrai naši ir labai 
reikalinga. 1931 - 1949 m. jis 
dirbo muzikos mokytoju, chorų 
dirigentu, vargonininku, rengė 
minėjimus ir kitas šventes, reda
gavo "Lietuvį Brazilijoje" (1932 
m.), leido ir redagavo "Muzikos 
Meną", išleido 9 lietuviškas 
plokšteles, rinkinį akordeonui 
"Lietuvos Aidai", "Dainų gijas" ir 
"Dainų skrynelę" (100 dainų 
rinkinį). 1944 m. baigė Sao Pau
lo konservatoriją ir 1946 m. ten 
pat muzikos mokytojų institutą.

I Ameriką atvyko 1949 m. 
Apsigyveno Lindene, NJ, ten įsi
rengė savo muzikos studiją, įsi
traukė į plačią lietuvišką ir muzi
kinę veiklą, parašė apie 100 dai
nų, 20 pianino kūrinėlių mo
kiniams, šv. Jeronimo mišias, 12 
kūrinėlių akordeonui lietuviškais 
motyvais. Išleido dvi kasetes, 
Liaudies dainas fortepijonui, 
rūpinosi savo dukra soliste Ire
na, kuri gimė 1940 m. kovo 18 
d. Sao Paulo, o New Yorke baigė 
Juilliard muzikos mokyklą 1962 
m. pavasarį. Ji plačiai reiškėsi 
muzikinėje veikloje, dainavo 
koncertuose, operose. Mirė nuo 
plaučių vėžio 1981 m. spalio 18 
d. Tėvas išleido jos įdainuotų 
dainų kasetę, rūpinosi jos muzi
kiniu palikimu. Maždaug prieš 
10 metų tragiškai žuvo jo sūnus 
Kazys. Žmona Stefanija mirė

Knygos - geriausia dovana

Lietuvių - anglų kalbų žo
dynas. B. Piesarskas, B. Svece- 
vičius. 512 psl., kietais viršeliais. 
Turi apie 27,000 žodžių. Kaina 
15 dol. Persiuntimas 1,50 dol.

Anglų - lietuvių kalbų žo
dynas. V. Baravykas. 590 psl., 
kietais viršeliais. Turi apie 30,000 
žodžių. Kaina 15 dol. Persiunti
mas 1.50 dol.

Lithuanian Cookery. Au
torė Izabelė Sinkevičiūtė. 1993 
m. išleista 5-ji laida šios popu
liariausios lietuviškų valgių viri
mo knygos anglų kalba. Labai 
tinkama dovana lietuviškai ne
kalbantiems. 328 psl. Kaina 15 
dol. Persiuntimas 1.50 dol.

"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 laiko
tarpiu, okupacijomis ir rezisten
cija. Tai garsių lietuvių istorikų 
ir politikų straipsnių rinkinys. 
Knygą redagavo dr. Albertas 
Gerutis. I anglų kalbą vertė Al
girdas Budreckis.; 456 psl. Kaina 
25 dol., įskaitant ir persiuntimą.

"Tautos sukilimas 1941", 
pirmoji dalis "Be šūvio". Auto
rius Pilypas Narutis, pats orga
nizavęs sukilimą, aprašo savo 
kartos pastangas aršioje lietuvių 
tautos kovoje su okupantais at

Muzikas Juozas Stankūnas su dukterim soliste Irena 
Stankūnaite.

prieš 20 metų. Jo antroji žmona 
Emilija globojo kompozitorių 
kiek galėjo, bet ir ji buvo ligota 
ir dabar serga.

Iš Lindeno persikėlęs į Eliza- 
beth, ten kompozitorius įsitvirti
no, vargonavo įvairiose parapi
jose, dalyvavo lietuviškoje veik
loje. Jis buvo ir "Darbininko" 
uolus skaitytojas, bendradarbis, 
rašė muzikos klausimais, pateik
davo koncertų įvertinimus, daž
nai lankėsi "Darbininko" redakci
joje, ypač tais laikais, kai čia 
buvo leidžiamos "Muzikos Ži
nios", kurias redagavo muzikas 
Algirdas Kačanauskas.

Lietuvoje lankėsi bent kelis 
kartus. Paskutinį kartą - prieš 
praeitas Kalėdas. Ten praleido 
dvi savaites, aplankė kompozi
torių Konradą Kavecką, savo stu
dijų draugą. Drauge su Julium 
Veblaičiu Vilniaus konservatori
jai dovanojo vargonus.

Labiausiai jis vertinamas už 

gauti laisvę. Apima laikotarpį 
nuo 1940 m. iki 1941 m. birželio 
23 d. Knyga turi 404 psl., puikiai 
išleista. Spalvotas viršelis - A. 
Sutkuvienės. Kaina 17 dol. Per
siuntimas 1.50 dol.

"Vidurnakčio sargyboje" II. 
Autorius Vytautas Vaitiekūnas. 
Išleido "Į Laisvę" fondas 1994. 
Tai Vytauto Vaitiekūno raštų 
antrasis tomas. Redagavo Anta
nas Sabalis. Suskirstyta į 5 skyri
us: Metinės politinės apžvalgos 
(1974, 1977, 1979, 1981 ir 1982 
m.); Krikščioniškoji socialinė eti
ka; Lietuvos praeities vaizdai; 
Išeivijos rūpesčiai; Netolimos 
praeities vaizdai. 374 psl. Kaina 
10 dol. Persiuntimas 1.50 dol.

Fighters for Freedom - 
Lithuanian Partisans Ver- 
sus the U.S.S.R. - by Juozas 
Daumantas. Tai svarbi anglų kal
ba knyga, nes autorius (tikra pa
vardė Juozas Lukša) pats buvęs 
partizanų vadas, dalyvavęs įvai
riuose žygiuose; aprašė 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 

savo veiklą Brazilijoje. Organi
zuodamas chorus, vaidinimus, 
mokydamas lietuviškų dainų ir 
muzikos, jis palaikė lietuvybę, 
būrė lietuvius į bendruomenę ir 
jai vadovavo. Amerikoje jis pa
sireiškė kaip muzikinės kultūros 
puoselėtojas, kaip kompozitori
us, kuriam rūpėjo Lietuvos 
kultūra ir lietuvybės išlaikymas.

Lietuvoje užaugo daug muzi
kų, apie kuriuos išleista nemaža 
knygų. Ar atsiras koks muzikos 
istorikas, kuris aprašys ir muzi
kus emigrantus, kurie vargdami 
puoselėjo ir palaikė lietuviškąją 
muziką? Čia išleista daug plokš
telių, gaidų, sukurta daug įvairių 
muzikinių kūrinių, surengta 
daug koncertų ir dainų švenčių. 
Visa tai prašyte prašosi didesnio 
dėmesio, studijų ir veikalų apie 
išeivijos įnašą į lietuvišką muzi
kos istoriją.

(p- j-)

Hartfordo skautai ir 
skautės, reikšdami padėką skel
biant Kaziuko mugę Hartforde, 
paskyrė DARBININKUI 50 dol. 
auką, kurią administracijai per
siuntė s. Steponas Zabulis. Nuo
širdžiai dėkojame Hartfordo 
skautėms ir skautams ir s. S. Za- 
buliui už paramą mūsų laikraš
čiui.

Aleksandras Vakselis, Rich
mond Hill, NY, užmokėdamas 
prenumeratą, dar pridėjo 50 dol. 
auką su linkėjimais, "kad ir to
liau DARBININKAS išsilaikytų 
New Yorko lietuvių ir Lietuvos 
labui". Nuoširdžiai dėkojame už 
dosnią paramą, mūsų darbų įver
tinimą ir gražius linkėjimus.

Prel. dr. Algirdas Olšaus
kas, Los Angeles, CA, DAR
BININKUI stiprinti atsiuntė 50 
dol. auką. Nuoširdžiai dėkojame 
už paramą.

viršeliais. Gaunama "Darbinin
ko" administracijoje. Kaina 10 
dol. su persiuntimu.

Knygos gaunamos rašant:
Darbininkas

341 Highland Blvd. 
Brooklyn, NY 11207

( (SKELBIMAI

Moterims siūlomi darbai 
amerikiečių šeimose. Turi susi
kalbėti angliškai, mėgti vaikus, 
žinoti namų ruošos darbus. Pa
tikima agentūra. Telef. (516) 37- 
7-1401.

sk.
Moteris iš Lietuvos ieško 

darbo. Gali slaugyti ligonius, 
prižiūrėti vaikus. Gali gyventi 
šeimoje. Skambinti (718) 348- 
4709.

sk.

Moteris iš Lietuvos ieško 
darbo. Gali slaugyti ligonius, 
prižiūrėti vaikus, šeimininkauti. 
Skambinti po 6 vai. vak. tel. (718) 
235 - 3961.

sk.

Kretingos pranciškonų 
labdaros valgyklai, kuri buvo 
aprašyta Darbininko nr. 29, 
aukojo:

S. A. Vigelis, Cherry Hill, NJ - 
25 dol.;

Kun. Vytas Memenąs, Frank- 
fort, IL - 100 dol.;

S. Karmazinas, Woodhaven, 
NY - 100 dol.;

Petrė Petkelis, San Marino, C A 
- 45 dol.;

Mrs. J. Gineitis, Dayton, OH - 
50 dol.;

Norintieji prisidėti prie šios 
valgyklos išlaikymo, prašomi 
aukas siųsti:

Franciscan Fathers
361 Highland Blvd. 
Brooklyn, NY 11207.

Pažymėkite, kad tai jūsų auka 
Kretingos vienuolyno labdaros 
valgyklai.

"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 atsilikusį mokestį.

Skelbkitės DARBININKE 
pasidalinkite 

džiaugsmu, sveikinkite, 
išreikškite 
užuojautą, 

pirkite, parduokite!

Jūsų pageidavimai- mūsų 
rūpestis.

DARBININKAS

"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.

PINIGAI PERVEDAMI I
LIETUVĄ. Siuntiniai, maisto 
siuntiniai, komercinės siun
tos laivu arba oro paštu - air 
c argo. TRANSPAK, 2638 W. 
69th Street. Chicago, IL 60629. 
Telef. (314) 436-7772. CON- 
NECTICUT valstijoje (203) 232- 
6600. (sk.).

ATLANTA Import Export, 
Ine., siuntinių į Lietuvą persiun
timo bendrovė, siuntinius vėl 
priims balandžio 13 d.,šeštadie
nį, nuo 12 vai. iki 1 vai. popiet 
Kultūros Židinio kieme. Dėl in
formacijų skambinkite tel. (914) 
258-5133. Firmos atstovas pai
ma siuntinius ir iš namų.

mailto:71712.107@compuserve.com
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