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LIEJU VĄ/iV —> j)
x - Lietuvos Seimo delegaci
ja, vadovaujama Seimo pirminin
ko Česlovo Juršėno, šią savaitę 
su oficialiais vizitais lankosi Kipre 
ir Graikijoje.

~ Trijų Baltijos valstybių 
prezidentų susitikimas vasario 8 
d. įvyko Jūrmaloje, Latvijoje. 
Prieš prasidedant oficialioms 
deryboms, prezidentai lankėsi 
Baltijos taikos palaikymo bata
liono mokomajame centre Ada- 
žiuose ir dalyvavo jo atidarymo 
ceremonijoje. Antroje dienos 
pusėje vyko derybos, kuriose ap
tarti Baltijos valstybių bendra
darbiavimo plėtojimo klausimai, 
muitinių, pasienio problemos.
- Prancūzijos gynybos mi

nisterijos Strateginių reikalų di
rekcijos delegacija vasario 6 d. 
atvyko į Vilnių, kur ji kartu su 
Lietuvos Krašto apsaugos minis
terijos atstovais surengė diskusi
ją "Nacionalinio saugumo kon
cepcija ir trijų Baltijos šalių bend
radarbiavimas". Joje supažin
dinta su Prancūzijos gynybos 
koncepcija.
- Prezidentas A. Brazaus

kas grąžino Seimui pakartotinai 
svarstyti sausio 19 dieną priimtą 
įstatymą "Dėl religinių bendrijų 
teisės į išlikusį nekilnojamą tur
tą atkūrimo tvarkos". Šį spren
dimą jis padarė po beveik pus
antros valandos trukusio susi
tikimo su Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios vadovu, Vilniaus ar
kivyskupu Audriu Bačkiu. Prezi
dento nuomone, įstatymas pri
imtas skubotai, nepasitarus su 
Lietuvos Katalikų Bažnyčios va
dovais.
- Pasaulio Banko misija, 

vadovaujama Baltijos šalių sky
riaus vadovo Adil Kanaan ir PB 
atstovybės Baltijos šalyse vado
vo Lars Jeurling, vasario 6 d. 
atvyko į Vilnių, kur pateikė Lie
tuvos ministerijoms ir vyriausy
bei Lietuvos privataus verslo 
plėtros studiją. Vasario 9 d. Eko
nomikos ministerijoje įvyko se
minaras dėl privataus sektoriaus 
plėtros studijos.
- Lietuvos Seimas sausio 31 

d. balsų dauguma priėmė Vals
tybinės kalbos įstatymą, kuris 
nustato lietuvių kalbos, kaip vals
tybinės klabos, vartojimą vieša
jame Lietuvos gyvenime, jos 
apsaugą, kontrolę ir atsakomybę 
už šio įstatymo pažeidimus.
- Lietuvos prezidentas A. 

Brazauskas vasario 1 d., už nuo
pelnus garsinant lietuvių katali
kų išeivijos mokslo ir kultūros 
laimėjimus pasaulyje, įteikė 
Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio 
Gedimino 3-ojo laipsnio ordiną 
akademikui profesoriui kunigui 
Antanui Liuimai, SJ.
- Lietuvos mokslo taryba 

nusiuntė laišką Nobelio taikos 
premijos komiteto prazidentui, 
kuriame Rusijos Dūmos įgalioti
nio žmogaus teisių klausimu Ser- 
gei Kovoliov kandidatūra remia
ma Nobelio taikos premijai gau
ti.
- Seimo narys Julius Veselka 

vasario 2 d. spaudos konferenci
joje pareiškė: "Valstybinio turto 
privatizavimas už čekius buvo 
Sąjūdžio utopinių teoretikų klai
da, kuria sumaniai pasinaudojo 
nomenklatūriniai komunistai - 
"grupės draugų’ - šiuo metu val
dantys apie 80% privatizuoto 
turto Lietuvoje*.

LATVIJA - EUROPOS TARYBOJE
Europos Taryba sausio 31 die

ną Strasbourge, Prancūzijoje, 
atvėrė kelią Latvijai tapti 33-ių 
nacijų politinės organizacijos 
nare.

Šis žingsnis padarytas, nekrei
piant dėmesio į Rusijos ultrana- 
cionalisto Vladimir Žirinovskij, 
Rusijos parlamento nario, pa
reiškimus, jog "aparteido politi
ka" yra vykdoma prieš Latvijos 
didžiausią etninę mažumą - ru
sus. Jis išvadino latvius "neraštin
gais" ir "atsilikusiais ūkininkais". 
Žirinovskij taip pat pareiškė, kad 
visa pagalba, kuri dabar teikia
ma prie sugriuvimo ribos esan
čiai Latvijai turi būti sustabdyta, 
todėl, kad "visa tai, ką dabar turi 
Latvija, ji yra skolinga Rusijos 
darbininkams ir inžinieriams".

Europos Tarybos parlamenta
rų komitetas vienbalsiai reko
mendavo, kad Latvija taptų Eu
ropos Tarybos nare, nes ji jau 
yra priėmusi antidiskriminaci- 
nius įstatymus. Tačiau Eurpopos 
Taryba prašo Latvijos ir toliau 
stengtis įstatymiškai užtikrinti 
tai, kad nebūtų jokios "neteisė
tos diskriminacijos tarp piliečių 
ir nepiliečių".

Prašymą priimti į Europos 
Tarybą Latvija pateikė 1991 metų 
rugsėjį, tačiau jo svarstymas ir 
teigiamas išsprendimas buvo del
siamas, nes 34% Latvijos gyven
tojų yra etniniai rusai. Praėjusių 
metų liepą Latvijos parlamentas 
priėmė Latvijos pilietybės įsta
tymą. Pagal jį, nepiliečiai, gimę 
buvusiose Sovietų Sąjungos res

Lietuvos savanoriai, švęsdami savo ketvertų metų sukaktį, žygiuoja prie Seimo rūmų.
_______________________________________________________________ Viktoro Kapočiaus nuotrauka

LIETUVOS PILIETYBĖ - PYRAGO RIEKĖ
Lietuvos prezidentas turi daug 

pareigų. Nuo vienos iš jų reikėtų 
jį atleisti. Būtent - Lietuvos pilie
tybės skyrimo išimties tvarka už 
nuopelnus Lietuvos kultūrai, 
mokslui, menui ir švietimui.

Kaip praneša ELTA, vasario 2 
d. įvykusiame pilietybės komisi
jos posėdyje Lietuvos pilietybė 
suteikta 26 valstybių piliečiams. 
Komisijos posėdžiui vadovavo 
Lietuvos prezidentas Algirdas 
Brazauskas, kuris ir pasirašys ati
tinkamą dekretą. Lietuvos pilie
tybė tarp kitų suteikta, kaip 
praneša ELTA, "Lietuvos Vyčių’ 
organizacijos New Yorke ir Vi
durio Atlanto apskrityje prezi
dentui Jonui Laurynui Adomė
nui. Prie abiejų p. Adomėno pa
reigų užmiršta pridėti "buvu
siam". Neužmirštas ir evangelikų 
liuteronų parapijos Chicagoje 
klebonas, vyskupas lietuviams 
liuteronams už Lietuvos ribų 
Hansas Jurgis Dumpis, JAV lie
tuviams kultūrinės veiklos orga

publikose, galės natūraiizuotis 
per penkerius metus. Gimę už 
Latvijos ribų pilnais piliečiais 
galės tapti, pradedant 2000-ai- 
siais metais. Naujasis Latvijos 
pilietybės įstatymas laikomas pa
kankamai griežtu, lyginant su 
Estijos, kuriame reikiaujama tik 
dviejų metų gyvenimo Estijoje 
ir estų kalbos egzamino išlaiky
mo. Latvijos prezidentas Anato- 
lis Gorbunov pažadėjo, kad Lat
vija išpildys visus įsipareigoji
mus, tame tarpe bus pasirašyta 
ir Europos Žmogaus Teisų kon- 
vensija. Latvija Europos Tarybo
je turės tris vietas ir taps 34-ąją 
valstybe nare. Lietuva ir Estija 
Europos Tarybos narėmis tapo 
1993 metais.

Praktinis Latvijos pilietybė^ 
įstatymo įgyveninimas prasidė
jo vasario 1 dieną. Sudarytas 
tvarkaraštis, kuris apsprendžia 
kas iš 700,000 nepiliečių gyven
tojų turi pristatyti pareiškimą 
pilietybei dabar, o kurie vėliau, 
galbūt net kitame šimtmetyje' 
Dabar pareiškimus pilietybei gali 
paduoti latviai, buvę Lietuvos ir 
Estijos piliečiai, Latvijos piliečių 
sutuoktiniai, jeigu jie yra san
tuokoje nemažiau kaip dešimt 
metų, žmonės, kurie buvo eva
kuoti nacių okupacijos metais, 
taip pat ir kai kurios kitos gy
ventojų kategorijos.

Latvijos laikraščiai atspausdi
no vieną gyvenimo istoriją žmo
gaus, kuris turės dabar pateikti 
pareiškimą Latvijos pilietybei. 
Leonard Bunka, 60 metų am

nizatoriai Jurgis Arvydas Anysas 
ir Dąlia Anysienė. Jiems taip pat 
suteikta Lietuvos pilietybė išim
ties tvarka.

Lietuvos pilietybę gavo Balta
rusijos piliečiai - Baltarusijos lie
tuvių jaunimo sąjungos pir
mininkas Vladimiras Lavrino- 
vičius ir Gervėčių krašto lietuviu 
jaunimo draugijos pirmininko 
pavaduotoja Galina Lavrinovič.

Lietuvos prezidentas įvertino 
ir Rusijos piliečių nuopelnus. 
Maskvos Didžiojo teatro prima 
balerina Jekaterina Maksimova 
ir įžymus baletmeisteris Vladimir 
Vasiljev taip pat gaus lietuviškus 
pasus. Už ką, norėtumėt pa 
klausti? Už nuopelnus! Kokius? 
Ramiai, ramiai, nesikarščiuokite. 
jie, pasirodo, "bendradarbiauja 
su Lietuvos operos ir baleto teat
ru, žada tai daryti ir ateityje" 
Tikras nuopelnas Lietuvos kultū
rai... Tik nesuprantu, ką Rusijos 
prima balerina turi bendro su 
Lietuvos kultūra?! Nenustebčiau, 

žiaus, etninis latvis, gimęs Kolo- 
movka kaime, Novgorodo srityje, 
kur jo tėvas buvo kolūkio pir
mininkas. 1937 metas tėvas buvo 
suimtas ir sušaudytas. Leonard, 
būdamas septynerių metų, grįžo 
Latvijon, kur jis visą savo gyveni
mą išdirbo staliumi. Jis dalyvavc^ 
Latvijos žmonių kovoje už Latvi
jos nepriklausomybę, pradedant 
1989 metais. Leonard ap
gailestauja,. kad ir jam reikės 
prašyti pilietybės. Jis sako, kad 
tai ne vien 30 latų (apie $50), 
kuriuos jis turės sumokėti, rei
kalas.

Pagal Latvijos natūralizacijos 
departamento duomenis, apie 
40,000 žmonių šiais metais taps 
Latvijos piliečiais.

Tuo tarpu Prancūzijoje Euro
pos Taryba ignoravo Rusijos pra
šymą tapti Europos Tarybos nare. 
Priežastis - karas Čečėnijoje. "Kol 
konfliktas Čečėnijoje nebus iš
spręstas taikiomis priemonėmis, 
tol Rusijos narystės Europos tary
boje klausimas nebus svarsto
mas", - pareiškė Europos Tary
bos politinių reikalų komitetas. 
Europos Taryba, kuri siekia de
mokratijos ir žmogaus teisų Eu
ropoje, jau praėjusio mėnesio 
pradžioje įšaldė Rusijos narystės 
klausimą, kadangi Rusija karinė
mis priemonėmis bando sustab
dyti Čečėnijos nepriklausomy
bės siekius. Prancūzijos prem
jeras Edouard Balladur išreiškė 
panašią į Europos Tarybos pozici
ją dėl Rusijos narystės ET.

pagal Reuter, TASS

Lietuvos laukai ilsisi po žiemos patalu.
Viktoro Kapočiaus nuotrauka

jog Lietuvos pilietybė būtų su
teikta ir buvusiam Sovietų Sąjun
gos prezidentui M. Gorbačiov (ži
noma, jeigu jis jos prašytų). Juk 
jis "paleido" Lietuvą. Šis nuo
pelnas tikrai didesnis už rusų 
primos balerinos...

Pernai dosnusis Lietuvos prezi
dentas Lietuvos pilietybę išdavė 
beveik 100-ui užsienio valstybių 
piliečių. Elta praneša, kad dauge
lis iš jų yra JAV bei kitose Vakarų 
šalyse gyvenantys lietuviai.

Sunku patikėti, kad Lietuvos 
pilietybė tapo pyragu, kuris dali
namas pagal vieno žmogaus nuo
taikas ir norus.

Jam suteikta teisė būti neklys- 
tančiuoju, nustatančiu, ar žmo
gus turi nuopelnų Lietuvai, ar jų 
neturi. Žinoma, pilietybės, su
teikiamos išimties tvarka, reikėtų 
prašyti, prieš tai gerai pagalvo
jus, kokiai Lietuvai turima nuo
pelnų... Svarbu nepamiršti, kad 
nuopelnus vertins Lietuvos pre
zidentas... A.J.

Lietuvoje gyventi sunkiau, 
negu Latvijoje ir Estijoje

Lietuvos statistikos departamento duomenimis, praėjusių metų 
gruodžio mėnesį minimalus darbo užmokestis Latvijoje buvo 51 
doleris, Estijoje - 36 doleriai, Lietuvoje - 16.25 dolerio. Vidutinis 
darbo užmokestis: Latvija - 189 doleriai, Estija - 137, Lietuva - 117 
dolerių.

Statistikos departamentas pranešė apie pagrindinių maisto produk
tų kainas Baltijos šalyse. Pirmos kategorijos jautiena Lietuvoje 
kainavo 1,86 dolerio, Latvijoje - 2,04, Estijoje - 1,74 dolerio; 
kiauliena: Lietvoje - 2,41 dolerio, Latvijoje - 2,82, Estijoje - 2,43; 
sviestas: Lietuvoje - 2,33 dolerio, Latvijoje - 2,89, Estijoje - 2,39 
dolerio; 10 kiaušinių: Lietuvoje - 0,65 dolerio, Latvijoje - 1,02, 
Estijoje - 0,67 dolerio.

Vartojimo išlaidų struktūroje didžiausią dalį Lietuvoje sudarė 
išlaidos maistui - 56%, Estijoje - 38,7%. ELTA

Lietuvos premjeras kalbėjo Londone
Kaip pranešė naujienų agentūra Reuter, Lietuvos ministras. . 

pirmininkas Adolfas Šleževičius sausio 31 d. kalbėjo žurnalistams, 
po to kai jis pasakė kalbą investitoriams ir Didžiosios Britanijos 
biznio atstovams Britanijos Industrijos konfederacijos (CBI) konfe
rencijoje Londone.

Šleževičius pabrėžė, kad Lietuva tikisi asocijuotos narystės Euro
pos Sąjungoje jau šių metų viduryje. Taip pat jis pasakė, kad 
Būtingės naftos eksporto ir importo terminalą Lietuva tikisi pasi
statyti ir tai, kad derybos su Rusijos koncernu Lukoil yra nutruku
sios dėl, to, jog rusai tikėjęsi valdyti daugiau nei pusę Būtingės 
akcijų. Tai Lietuvai buvo nepriimtina. Dabar tikimasi pastatyti 
terminalą savomis jėgomis, surandant kitus partnerius, kurie galėtų 
prisidėti. Europos Rekonstrukcijos bankas ir JAV kompanija "Fluor 
Daniel" gali būti įsitraukti į šį projektą. Terminalo statyba užtruksianti 
2-3 metus. Numatoma projekto kaina - tarp $200 ir $250 milijonų, 
- kalbėjo Lietuvos premjeras Londone.

Geriausiųjų pasaulio plaukikų 
tarpe - lietuviai

Suomijoje vykusiame Pasaulio trumpo takelio plaukimo taurės 
varžybose sausio 31 dieną puikiai pasirodė Lietuvos plaukikai. 
Nerijus Beiga 50 metrų krūtine nuplaukė per 29.09 sekundės ir 
iškovojo antrąją vietą. Jį aplenkė tik kanadietis Jon Cleveland. Kitas 
Lietuvos atstovas Mindaugas Špolas 100 metrų nugara nuplaukė 
per 55.23 sekundės ir iškovojo bronzos medalį. Šioje rungtyje auksą 
pelnė amerikietis Tripp Schwenk, sidabrą - vokietis Jirka Letzin.

AFP

M. K. Sarbievijaus gimimo 
metinių minėjimas

Lietuvoje plačiai bus paminėtos vieno žymiausių XVII;amžiaus 
poetų, garsaus pamokslininko, jėzuito Motiejaus Kazimfec© Sar
bievijaus 400-osios gimimo metinės. Sukakties minėjimą valstybės 
lygiu organizauoja komisija, vadovaujama Kultūros ministerijos 
sekretoriaus Vytauto Balčiūno. Vasario 18 d. šiai sukakčiai bus 
skirtas kamerinis vakaras Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčioje, vasario 
24 d. - iškilmingas minėjimas Lietuvos menininkų rūmuose, vasa
rio 25 d. - minėjimas Kauno tarpdiecezinėje kunigų seminarijoje.

Remkite karo Čečėnijoje aukas per 
Amerikos Raudonąjį Kryžių

Rusijos žiauri ataka prieš Grozny paliko miestą, turėjusį 400,000 
gyventojų, beveik tuščią. Buvę Grozny gyventojai dabar ieško 
prieglobsčio kalnuose, kurie supa Čečėnijos sostinę.

Ką Jūs galite padaryti, kai čečėnai drąsiai kovoja ne tik už savo 
laisvę, bet ir už visų žmonių laisvę prieš Rusijos imperijos domi
navimą?

Jūs galite padėti nekaltoms šios kovos aukoms, aukodami Ameri
kos Raudonajam Kryžiui, "Čečėnijos pagalbos" fondui, čekius siųs
kite: American Red Cross, "Chechnya Relief", P.O. Box 37243, 
Washington, DC 20013. Aukos kreditinėmis kortelėmis priimamos; 
skambinant Amerikos Raudonajam Kryžiui telefonu: 1-800-842- 
2200. Dėl informacijos, skambinkite tel.: 703-206-7090.

Amerikos Lietuvių Taryba



Lietuvos Rytu krepšinio rinktinė, laimėjusi Rytu ir Vakaru krepšinio žvaigždžių rungtynes 
Panevėžyje, vadovaujama Kauno "Žalgirio" trenerio Jono Kazlausko (pirmas iš kairės).

Viktoro Kapočiaus nuotrauka

Toks milžiniškas abortų skai
čius sudarytų 50 nuošimčių kraš
to gyventojų! Tai buvo įvykdyta 
komunistų valdymo laikais, tad 
kunigas į tas skerdynes žiūrėjo 
kaip į Lietuvos genocidą, mirtiną 
komunizmo nuodėmę, dėl ku
rios buvę komunistai ir prisi- 
dėjusieji prie tų negimusių žmo
nių naikinimo turi atgailauti.

Kunigas nesakė kalbos seime. 
Jis nedalyvavo posėdyje tarp 
netikinčiųjų. Kunigas sakė pa
mokslą koplyčioje. Jis atliko

Dail. Feliksui Daukantui 1 '
... 80 metų ' |

Daugelis tų, kurie Mikėną ir P. Aleksam
domisi daile, yra gir- _ 
dėję apie Vilniuje gy-
venantį dailininką Feliksą Dau
kantą, kuris 1995 m. vasario 6 d. 
minėjo 80 metų amžiaus sukak
tį. Jis gali pasigirti savo spalvin
ga praeitimi, nuo Chicagos prie
miesčio - Cicero iki Lietuvos ir 
ten vykdyta ilga ir prasminga 
veikla.

5 ŠulcrftiS dravičių. Institutą jis • 
------------- baigė 1949 metais;

Tuo laikotarpiu Lietuvoje stokoj1 
jo taikomosios dailės sričių spej 
cialistų (tada buvo pradedamas 
vystyti dailės dirbinių pramonę)^ 
todėl naujas dailininkas-buvo, 
pakviestas dirbti pramoninėj* 
dailėje. Čia jam teko išmėgintit 
savo gabumus odošr inėfafo, -

"Nežino savo vietos!"
— Prezidento A.^ Brazausko viešnagę Lemonte prisiminus —

Kalbėti tikrai yra apie ką. Juk 
ne kas savaitę prezidentai atvyks
ta i Lemontą pasisvečiuoti pas 
savo tautiečius. Prieš rinkimus 
dažnai apsilanko visokie kongre
so atstovai, senatoriai ir kiti vie
nokio ar kitokio lygio politikai. 
Mes esame svarbūs - prieš rinki
mus!

Bet Algirdui Brazauskui mes 
nesame svarbūs. Mūsų balsai 
nėra reikšmingi. "Geras" kolūkis 
turi daugiau LDDP rėmėjų negu 
visi JAV lietuviai, turintys teisę 
balsuoti. Net mūsų fondai ir 
resursai nublanksta prieš tarptau
tinių kompanijų investicijas, 
prieš pasaulio banko dalinamas 
paslaugas.

Mūsiškių įspūdžiai buvo įvai
rūs. ' Xk- "

Tie, kurie turi aukštus titulus, 
bandė ir žinojo, kaip prisiglausti 
arčiau prezidento, nusifotogra-

ar kaip jis tvarkosi - jį išrinko 
Lietuvos žmonės savo preziden
tu. Todėl jie atvyko, išklausė, 
paplojo.

Bet buvo ir tokių, kurie jautėsi 
apvilti savųjų dėl jų nesusiprati
mo ir per mažos pagarbos prezi
dentui. Gal daugiausiai tokios 
kritikos susilaukė mūsų kapelio
nas, jėzuitas kunigas, gyvenęs 
komunistiniame rojuje. Bet žmo
gus nejaučiantis jiems neapykan
tos. Neturi keršto širdyje, nes jo 
tikėjimas grindžiamas meile ir 
atleidimu.

Štai šis kunigas, pagal mūsų 
šviesiųjų nuomonę, nepasielgė 
kaip pridera. "Nežino savo vie
tos"! "Mums padarė gėdą".

O buvo labai paprastas reikalas. 
Kaip ir pridera visiems buvusiems 
leninistams, sugriuvus rojui, jie 
mėgsta lankyti bažnyčias - ypač 
kai juos mato kiti. (Tai nėra tik

tikintys. Jie garbino kitą Dievą, 
bet garbino. Jiems tik tereikia 
pakeisti maldos žodžius. Tikėjimą 
jie moka išreikšti, nesvarbu koks 
Dievas ar dievai bebūtų).

Atėję į koplyčių, svečiai buvo 
sutikti plojimu. Tai nėra įprastas 
reiškinys. Tačiau daug tų, kurie 
šią dieną lankėsi ten, nebuvo 
pastovūs maldininkai. Tad ploti 
jiems pritiko.

Tik suklaupę pirmoje eilėje su 
mūsų vyriausiais palydovais, 
buvusieji truputį nusivylė. Ko
plyčioje buvo ne tik fotografai, 
mūsų pareigūnai ir prezidento 
gerbėjai. Koplyčioje buvo ir tikras 
kunigas. Kunigas, kurio pasau
lėžiūra nesikeičia pagal pirmos 
eilės ar biurokratiško rango lan
kytojus.....

Kunigas pasakė pamokslą. Tai 
buvo pamokslas iš širdies ir gi
laus įsitikinimo. Kalbėjo apie

šventą pareigą savo tikintiesiems. 
Jis dėstė Kristaus evangeliją. Tie, 
kurie netiki į Dievą ar nesutinka 
su Dievo įsakymais bei Bažnyčios 
dogmomis, turi pilną laisvę ne
lankyti bažnyčių ar kitų vietų, 
kuriose tokios dogmos yra sklei
džiamos. Visi žmonės turi laisvą 
valią riktis tikėjimą ir Bažnyčią.

(Žinau, jog yra nemažai katali
kų, nesutinkančių su Bažnyčios 
dogmomis, nes gyvename mo
derniame pasaulyje, kur, žmonių 
nuomone, ne Dievo įsakymai 
galioja. Antro pasaulinio karo 
metu Bažnyčiai pasmerkiant ge
nocidą, atsirado krikščionių, pri
sidėjusių prie genocido vardan 
tuo metu šviesesnių protavimų, 
pragmatiškumų ir panašiai. Ma
nyčiau, kad už 100-to metų į 
abortus pasaulis žiūrės panašiai, 
kaip šiandien žiūri į genocidą).

Kadangi kunigas koplyčioje 
drįso kabėti apie katalikų dokt
riną, mūsų modernūs tautiečiai, 
kuriems svarbiau yra politinis 
mandagumas negu tikyba, pa
sipiktino. Kaip gali kunigas, ži
nodamas, kad jo koplyčioje lan
kosi aukštas buvęs komunistų 
partijos pareigūnas, smerkti ko
munistų genocidą? Kaip jis drįs
ta? Kodėl jis nežino savo vietos?

Išgirdęs kunigo žodžius, vie
nas kietesniųjų partiečių jau 
norėjo atsistoti ir išeiti iš ko
plyčios, bet prezidento gestas jam 
parodė, jog reikia likti ir kentėti.

Gimęs Cicero, IL, ir čia pradėjęs 
lankyti pradžios mokyldą, bū
damas 12 metų amžiaus tėvų 
buvo parvežtas Lietuvon, kur 
baigęs mokyklą, nusprendė būti 
kariškiu. Mokėsi Karo mokyklo
je ir ją baigė 1939 m. Politiniai 
vėjai paskatino jį siekti dailinin
ko profesijos (ir jaunystėje jis 
gabumų šiai sričiai turėjo ne
maža). Besimokydamas Mažeikių 
gimnazijoje, jis piešdavęs drau
giškus šaržus, kurie puošdavo 
mokyklos koridorius. Mokytojo 
Pr. Brazdžiaus paragintas, F. Dau
kantas išmoko pasidaryti gražių 
dirbinių, o svarbiausia - tas padė
jo jam suvokti aplinkos daiktų 
grožį. Šis grožio suvokimas jį 
vėliau atvedė į Lietuvos Dailės 
instituto skulptūros katedrą. Čia 
jis mokėsi pas profesorius J.

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

medžio ir gintaro meniniame 
apipavidalinime, kas;jam pd^y- 
ko, ypatingai gintaro šakoje.

F. Daukantas nemaža”tiirbo 
taikomosios ir pramoninės dai
lės srityje, dalyvav<x.j^>ub- 
likinėse, sąjunginėse &$arptau- 
tinėse parodose. Jis sukūrė plą- 
taus vartojimo pramonei daugy
bę odos, metalo, gintaro dąįlės 
etalonų, o tiražinei gamybai - 
proginių ir suvenyrinių. ženk
liukų, emblemų, medalių ir kt.

Nuo 1961 metų F. Daukantas 
yra jo įkurtos Lietu vosDailės 
Instituto pramonės gaminių mo
deliavimo (dizaino) katedros've
dėjas, o nuo 1963 m. to Iristitu- 
to docentas.

Su F. Daukantu mane siėfa ilga 
asmeninė pažintis, gal todėl, kad 

(nukelta^ p ši.)

SHAUNS FUNERAL HOME, Ine., 84-02 Jamaica Avė. (prięForest 
P'way St.), Woodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingi laido
tuves. Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296-2244. i.žbo----
BUYUS FUNERAL HOME. Mario Teixeira, Jr. laidotuvių direkto
rius, Newark Office: 426 Lafayette St. (Cor. Wilson Ayė-J- 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., Woodhąyen, NY.,

kad esate ar norite būti J. Andriušio klientais.
- ■» -f> St i > ts. « » r • X f ...iii ' . Et 1- . \ 1 . . . . • • M . ?

Čia ne seni Taikai, Negali tokio j VYTAUTAS BELECKAS-IR SŪNUS-JONAS, sav. Winter, Gardūs' 
' Tavern, 1883 Madison SL,Ridgewood,NY 11227,.TeL 821-6440.>

Salė vestuvėms ir kt. pramogoms. Be to, duodami poiaidotavi- 
niai pietūs. Pirmos rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina-

nenaudėlio išgabenti į Sibirą - 
kur, beje, šis kunigas jau kalėjo 
ir negalėtų tuo pagąsdinti par-

fuoti, pakelti taurę...
Kai kurie, neseniai atvykę iš 

Lietuvos ir ten buvę LDD-piečių 
draugai, priėmė Algirdą Brazaus
ką kaip antrąjį Kristų.

Dauguma mūsų norėjo tik 
pamatyti, įsiklausyti, mandagiai 
priimti nes nesvarbu, kas jis buvo

buvusių komunistų mada. Pas 
mus panašiai elgiasi ir mūsiškiai 
kandidatai prieš rinkimus, bei 
kiti, kuriems staiga prireikia įtik
ti tikintiesiems. Tik komunis
tams yra lengviau tapti davat
kom. Gi jie tiek metų tikėjo. Jie 
buvo, pilna to žodžio prasme,

baisiausią Lietuvos nuodėmę: du 
milijonus abortų. Jo ir Bažnyčios 
nuomone, tai yra nužudyti 
vaikučiai. Beginkliai, Dievo suku
rti, bet tėvų nužudyti. Jam, kaip 
ir popiežiui jonui Pauliui II bei 
daugeliui tikinčiųjų, tai yra di
džiausia šio šimtmečio tragedija.

tiečiai net ir anais laikais. Tad 
darbiečiai kentėjo, o mūsų švie
suoliai pyko ant kunigo, išdrįsu
sio bažnyčioje nepataikauti taip, 
kaip jie...

Povilas Žumbakis 
(perspausdinta iš 1995 m. sau

sio 17 d. "Kauno laikas")

Ji atėjo j klasę baltai apsirengusi y

gulinčios duonos riekės ir t. t.

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

LIETUVIU KULTŪRINĖ RADIJO PROGRAMA "AUŠRA VfyiNC-FM 
90.5, Worcester, MA. Sekmadieniais 8-9 vai. vakaro, Eduardas 
Meilus, Jr., 70 Curtis St., Auburn, MA 01501. Tel. 508 753-7232;
----------------------- -----------—-G----- *
LAISVĖS ŽIBURIO radijas girdimas sekmadieniais 9 vafcryto iš 
KDM stoties 1380 AM. Romas Kezys, 217-25 54th Avė., BaysLde, NY 
11364. Tel. 718 229-9134 arba 718 428-4552. Fax 718 423-3^79. '

Mano mažo New Hampshire 
miestuko (12,000 gyventojų) 
Bedfordo penkių asmenų Mo
kyklų taryba (School board) ne
sutaria! Nuo pat mokslo metų 
pradžios negali nuspręsti ar iš 
ryto, prieš pamokas, sukalbėjus 
patriotišką "Pledge of Allegiance", 
galima mokinius palaikyti suo
luose dar 15 sekundžių (ne 
minučių!) įvedant, "tylos mo
mentą". Iš šalies atrodo, kad 
Mokyklų taryba neturi ką veikti, 
tęsdama ginčą dėl 15 sekundžių 
laiko sunaudojimo klasėje.

šis nesutarimas kyla iš tų 
(mažumos), kurie galvoja, kad 
tylos momentu mokinukas gali 
pagalvoti apie Dievą, ir mokyk
los administracija nepaklus 1962 
metų. Aukščiausiojo teismo 
sprendimui. Tada teismas Engei 
prieš Vitale byloje pripažino ne
priimtina tokią nepriverstiną 
neutralią maldą: "Visagalis Die
ve, mes pasitikim Tavimi ir 
meldžiame: palaimink mus, mū
sų mokytojus ir mūsų tėvynę".

Iš penkių Mokyklų tarybos 
narių trys balsavo už, du prieš 
15 sekundžių tylos momentą. 
Ginčas išplito iki vietinių laik
raščių vedamųjų. "Penkiolikos 
sekundžių šalininkai", kritikuo
dami Aukščiausiąjį teismą, tvir
tina, kad toks sprendimas ne tik 
atskiria Bažnyčią nuo valstybės, 
bet mėgina atskirti žmogų nuo 
Bažnyčios.

šių metų kovo mėnesį bus ren
kami mano miestelio adminis-

K. Daugėla
traciniai pareigūnai. Šalia kandi
datų sąrašo bus įrašytas klausi
mas: už 15 sekundžių tylos mo
mentą, ar prieš? O tuo tarpu 
mokytojai, jaunos kartos auklė
tojai, "nei pakarti, nei paleisti".

Pokalbiuose su lietuviais stebi
mės: jei Amerikoje, didžiausių 
laisvių krašte kyla tokie ginčai, 
kokia religinio auklėjimo padė
tis Lietuvoje, kur per 50 metų 
mokiniai ir mokytojai buvo varo
mi iš bažnyčių, o kunigai negalė
jo atlikti savo pareigų be "darbo 
leidimų", kuriuos išduodavo ar 
sulaikydavo ateistai?

1992 metais, nuvežęs naują 
parodą į Šiaulių Fotografijos 
muziejų, patekau į Pirmąjį Šiau
lių krašto tėvynainių sambūrio 
suvažiavimą. Per iškilmingas 
pamaldas, pasodintas su žmona 
į pirmuosius Šv. Petro ir Povilo 
bažnyčios suolus, stebėjau vėlia
vų procesiją. Didžiulį būrį baltai 
papuoštų pradžios mokyklos 
amžiaus mergaičių tvarkė kelios 
moterys. Gimnazijos amžiaus 
mokinių nesimatė. Kitą dieną, 
lankydamas savo buvusios gim
nazijos patalpas, sutikau Ireną 
Tunaitienę. Ji prisipažino dėstan
ti tikybą tiems, kurie nori jos 
klausyti. įvedė į savo "klasę". 
Mažutėliam kambarėlyje tilpo 
keli staliukai, ant kurių gulėjo 
brošiūrėlės ir šventųjų gyveni
mo iškarpos iš kalėdinių atvi
rukų. Net graudu buvo klausy
tis, su kokiu entuziazmu Tu

naitienė pasakojo apie savo mo
kinius. Nuo to pasimatymo 
praslinko pustrečių metų. Pasku
tiniame laiške Tunaitienė už gau
tus "Laiškus lietuviams" rašė: "Šio 
žurnalo egzempliorius surišusi 
panaudosiu ilgam laikui mokyk
loje".

Žinoma, panorau sužinoti kaip 
"plinta krikščionybė" mano gimi
naitės Rasos pradžios mokyklo
je. Rugsėjo mėnesį ji rašė:

"Šiais metais mano mokinukai 
jau IV klasėje. Tai mūsų darbo ir 
draugystės paskutinieji metai. Po 
jų vėl patys mažiausieji!.. Jei liks 
darbo?! Labai mažėja mažų vaikų 
skaičius Lietuvoje, o kartu ir 
mokytojų darbo vietos.

Rugsėjo 1 dieną suruošiau gra
žią šventę mokiniams ir jų tė
vams. Nupirkau kiekvienam po 
žvakelę. Mama jas perrišo gražiais 
kaspinėliais. Nuėjau visa baltai 
pasirėdžiusį. Vaikai net žaktelėjo 
iš nustebimo. Ant stalo uždegiau 
didelę žvakę, tai buvo tarsi sim
bolis "Mano širdies". Vaikai ėjo 
prie jos Ir užsideginėjo savo žva
keles. Greitai visoje klasėje žibėjo, 
mirgėjo daug liepsnelių. Pirmi
ausiai visi kartu: aš, mokiniai ir 
jų mamos bei tėvai padėkojome 
Aukščiausiajam už globą, svei
katą - sukalbėdami "Tėve mūsų" 
ir "Sveika Marija".

Po to "šildėme" savo rankas, 
kad jos niekada nepakiltų blo
giems darbams, o tarnautų gė
riui. "Šildėme* savo kojas, kad 
jos nemindytų žolės, neužmintų

Kad jos būtų greitos, kai sku
bėsime į nelaimę pakliuvusiam, 
tvirtos kai bėgsime stadione, ko
piant į kalnus, "šildėme" savo 
širdis, kad jos jaustų ne tik savo, 
bet ir svetimą skausmą, mokėtų 
džiaugtis ir mylėti! "Šildėme" akis 
ir lūpas, kad visiems - žiūrint į 
mus būtų gera.

Buvau labai nustebusi, nes 
mano vaikai vos kvėpavo - taip 
buvo susikaupę. Gal tikrai ir po 
daugelio metų jie atsimins šią 
pamoką. Labai norėtųsi tuo tikė
ti. Baigusi "ceremoniją", pastebė
jau, kad mamų akys buvo pilnos 
ašarų"!

Religija į Lietuvos mokyklas 
skverbiasi įvairiausiomis formo
mis, - pagalvojau paskaitęs šį 
Rasos laišką. Anksčiau Rasa rašė, 
kad jos uždarbis į mėnesį apie 55 
dolerius į rankas. Dabar - rašė 
Rasa: "visi laikraščiai ir televizija 
pranešė, kad pakėlė mokytojams 
atlyginimus. Mano alga padidė
jo... net 30 litų (apie 8 dol.). Tuo 
tarpu duodamų padidintų pini
gų jokiu būdu neužtenka kainų 
padidėjimui padengti. Pabrango 
duona, pienas, kava, buitinės 
paslaugos ir 1.1. Tačiau apie bui
tį dar nėra laiko ir galvoti per 
darbų naštą. Pati pradžia ypač 
sunki: krūvos įvairių sąrašų, 
planų ir kt. popierių tvarkymo. 
Žodžiu, bereikalingas laiko, po
pieriaus ir tušo gadinimas - tai 
senųjų laikų palikimas! O jeigu 
kokia nors komisija... ims ir 
atvažiuos!..’

SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 
PRISTATOMI J VISAS KAPINES 

NEW YORK, NEW JERSEY 
IR CONNECTICUT VAISTUOSE.

66-86 80 ST. MIDDLE VILLAGE, 
0UEENS N.Y. 11379

PHONES (718) 326-1282; 326-3ISO
- TAI MCSV VmONTtLt VIETA -

- GAUS PARODU SALE................
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Vasario 16-oji - tautos gyvybės laidas
.3

Z
T etniškoji amžinybė atrodo neįmanoma. Kas gali būti 
’ žemėje amžino, jeigu viskas yra laikina, praeinama, 
i Graikų filosofas Heraklitas, gyvenęs šeštame amžiuje 
prieš Kristų, yra sakęs, kad "viskas teka" tartum kokioje upėje. 

"Negalima j tą pačią upę du kartus Įbristi". Pirmojo braidymo 
vanduo jau bus nutekėjęs. Tačiau mes žinome, kad lieka ir vanduo, 
irupė. J

Yra žemėje ir pastovumo, ne tiktai kintamumo. Mes remiamės 
pastoviu pagrindu ir kartu išgyvename atmainas. Tačiau krikščiony
bė jokio žemiško pastovumo nelaiko amžinu. Kaip tada galima 
kalbėti apie žemiškąją amžinybę?

Amžinybė yra mūsų būtyje. Kartą prasidėjusi, ji su šiuo pasauliu 
nesibaigia. Žmonės tai jaučia taip stipriai, kad norėtų gyventi 
amžinai dar šioje žemėje. Visa širdimi ir jausmais j ją Įsikabina, 
Įsišakniję it kokie medžiai. Tai ne tiktai nėra prasta, bet tai sudaro 
žmonėms apsaugą, pastovų pagrindą, kad galėtų išlikti ir savo 
gyvenimu stieptis i amžinybę.

Šia prasme vokiečių filosofas Johann G. Fichte, gimęs prieš 232 
metus, yra pasakęs, kad "tėvynė žmogui visada atrodo, lyg koks 
žmogiškos amžinybės laidas*.

Laisva gimtoji žemė laiduoja žmonėms pastovesni gyvenimą ir 
dalinai patenkina amžinybės ilgėsi. Gimtosios žemės, tėvynės meilė 
yra ryšys, kuris jungia ne tiktai vienos tautos žmones, bet ir žmogų 
su Dievu. Vienas iš pačių žymiųjų filosofų ir Bažnyčios daktarų, šv. 
Tomas Ąkyinietis, vadina tuo pačiu vardu Dievo, tėvų ir tėvynės 
meilę žodžiu - pietas. Tai šventa, maldinga meilė, žmogaus meilė 
savoTrims kūrėjams. "Mes esame padaras ne tik Dievo, - išsireiškė 
mūsų filosofas Antanas Maceina - bet ir tautos bei tėvynės, iš kurios 
gauname savo būties apipavidalinimą".

šitą ryšį su Dievu ir tėvyne taip4 gražiai išreiškė ir poetas Vincas 
Mykolaitis - Putinas. Jo poezijos rinkinyje, išleistame 1927 metais, 
randame tokius eiliuotus žodžius: "Tu pasėjai mano gyvastį, dan
gau, bet aš Čia, juodojoj žemėj, išdygau".

Žemė, juoda ar kitokia, yra duota mūsų gyvybei atrama. Bet ne 
Vien tam, kad iš.jos tik pramistame. Žemė turi būti, pakopa aukštes- 
nei mūsų^būdai. Yra pasakyta-žmogus,gyvas ne viena duona. 
Gyvas taip pat savo dvasia, tikėfiniū, kūryba. O tai irgi rišasi su tauta 
ir tėvyne. Iš jų gauname pirmuosius gyvenimo pradus ir normaliai 
savoje tautoje geriausiai prasiskleidžiame savo dvasia. Tad vokiečių 
pedagogas prof, Fr. W. Forster yra pastebėjęs, kad tėvynės ir tautos 
meilė arba patriotizmas yra "saugojimas, išvystymas ir gynimas 
mūsų sielos*.

Vasario 16-oji ir buvo gynimas lietuvių tautos dvasios ir gyvybės. 
Gynimas žemiškojo laido, kuriuo tauta amžius laikėsi ir šiandien, 
nors ir kritiškose aplinkybėse, tebesilaiko. Lietuvos grobikams ir 
Išnaudotojams tegali būti pasakyti tie patys žodžiai, kuriuos pasakė 
prel. A. Dambrauskas - Adomas Jakštas caristiniams grobikams 
(1908) būtent: 'Atėmimas iš žmogaus, o tuo labiau iš visos tautos 
galios apreikšti turimąsias pajėgas yra ne tik didžiausioji žmonijos 
akivaizdoje neteisybė, bet ir didžiausias nusidėjimas prieš Dievą*.

Gruodžio 29-oji, ketvirtadienis. 
Tos dienos programa net keturių 
"aukštų* - vyko keturi renginiai.

LB suvažiavimas
Svarbiausiu Australijos lietuvių 

dienų Įvykiu yra Australijos Lie
tuvių Bendruomenės krašto tary
bos narių suvažiavimas, kuris 
vyksta kas antri metai. Padaro
ma veiklos apyskaita, apžvel
giamos visos sritys, svarbiausia - 
išrenkama nauja valdyba. Su
važiavimai vyksta trijuose mies
tuose: Adelaidėje, Sydnėjuje, 
Melboume.

Suvažiavimų vieta parenkama 
rotacine tvarka. Iš anksto ži
noma, kada ir kur vyks toks 
suvažiavimas. Tokiam jvykiui iš 
anksto rengiamasi.

Suvažiavimas prasidėjo gruo
džio 29 d. rytą 8:30 vai. regist
racija. Paskui jau visiems Įprasta 
tvarka, renkamas prezidiumas, 
sudaromos komisijos, sveikina
ma. Vykdomieji organai padarė 
pranešimus: pirmininko, kultū
ros, švietimo vadovų, iždininko, 
garbės teismo, rezoliucijų komisi
jos.

Antrą pranešimų rūšį sudarė 
organizacijų ir institucijų pra
nešimai Įteikiami raštu. LB rūpi
nasi visa lietuviška veikla. Pra
nešimus Įteikė Australijos lietu
vių fondas, LB Spaudos Sąjunga, 
laikraščio "Mūsų pastogė" redak
torius, LB apygardos, Baltų tary
ba. Jaunimo sąjunga, LB apy
linkių valdybos ir seniūnijos.

Po pietų pertraukos vyko dis

kusijos dėl pranešimų, vyk
domųjų organų veiklos tvirtini
mai, apyskaitos, daromi statuto 
pakeitimai ir papildymai. Buvo 
PLB pirmininko Broniaus Nai
nio pranešimas. Klausimai, pasi
sakymai. Posėdis baigtas 5 vai.

Teatro festivalis
Adelaidėje veikia lietuviškas 

teatras "Vaidila". Savo veiklos 45 
metų sukakčiai paminėti jis pa
statė Antano Rūko komediją 
"Bubniu: ’r Dundulis". Šiuo pasta
tymu tikrai buvo praturtintos 
Australijos lietuvių dienos. Spe
ktakli režisavo ir dekoravo Vytau
tas Opulskis. Spektaklis Įvyko St. 
Peteris miesto salėje.

Sporto varžybos
Sporto varžybos prasidėjo 9 v. 

r. ir tęsėsi iki 5 vai. popiet. Vis
kas vyko krepšinio stadione.

Estradinių dainų koncertas
Paskutinis tos dienos renginys 

- tai Violetos Rakauskaitės - Štro- 
mienės estradinių dainų koncer
tas. Jis vyko toje pačioje salėje, 
kur buvo suvaidintas "Bubulis ir 
Dundulis". Po spektaklio ir per
traukėlės klausytojai galėjo pasi
džiaugti nuotaikingu lengvosios 
muzikos koncertu.

Baigiamas suvažiavimas
Penktadienį, gruodžio 30 d. 

buvo tęsiami suvažiavimo dar
bai. Nustatyta, kad ateinantis 
suvažiavimas įvyks Melboume. 
Išrinkti visi vykdomieji organai: 

krašto valdyba, kontrolės komis
ija, garbės teismas, nariai į Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės 
seimą, priimtos rezoliucijos, iš
klausyti sveikinimai. Suvažia
vimas 12 vai. uždarytas.

Jauni žmonės valdyboje
I Krašto valdybą šį kartą išrinkti 

jauni žmonės, 25 - 27 metų. 
Vyriausiam valdybos nariui - 55 
metai.

Vytautas Juška, Sydnėjaus apy
linkės pirmininkas, kalbėjo apie 
būtiną veiklos pakeitimą - dau
giau dėmesio skirti vietinei veik
lai, o ne Lietuvai. Paruošė ir tos 
veiklos projektą.

Suvažiavime buvo iškeltas ir 
laikraščių klausimas. Eina LB 
leidžiama "Mūsų pastogė", kuri 
turi 1200 skaitytojų ir Katalikų 
Federacijos leidžiamas laikraštis 
"Tėviškės Aidai", kuris turi 700 
skaitytojų. Vieni ir kiti turi prob
lemų su redakcija ir adminis
tracija. Vysk. P. Baltakis pasiūlė 
abiem laikraščiams susijungti. 
Anksčiau "Mūsų pastogė" buvo 
antibažnytinė. Katalikai reagavo 
ir suorganizavo "Tėviškės Aidų" 
leidimą. Dabar praktiškai abu 
laikraščiai jau yra vienodos kryp
ties, todėl nebėra prasmės leisti 
du laikraščius.

Tai pasiūlė vyskupas ir kalbė
damas per radiją. Žadėjo grįžęs 
parašyti oficialų pasiūlymą 
abiem leidėjam, kad jie sudarytų 
komitetą ir bandytų surasti būdą, 
kaip laikraščius sujungti.

V. Juška pateikė labai įdomius 
statistinius faktus 
iš oficialaus gy
ventojų surašy
mo. Pateiksime 
tik kelis iš jų. Po 
karo į Australiją 
atvyko 10,000 lie
tuvių. Jie pa
siskirstė taip: 
3000 Sydnėjuje, 
3000 Melboume, 
2500 Adelaidėje, 
o kiti - mažes
niuose miestuose.

Dabar gyvento
jų surašymo metu 
1991 New South 
Wales valstijoje 
Lietuvoje gimę 
užsirašė 1387. Iš 
jų 1217 yra per 
53 metų amžiaus; 
55% sudaro vyrai.

Nuotraukoje iš kairės: Australijos kardinolas Sydnėjaus arkivyskupas Ed- Nevedusių vyrų 
vard Clancy ir lietuvių išeivijos vyskupas Paulius Baltakis, OEM. yra 11%, našlių

18%, išsiskyrusių 11%; viengun
giai, našlės ir išsiskyrę, sudarai 
40%.

Prieauglio skaičiai: vaikų, gP, 
musių iš grynai lietuviškų šei
mų, yra 1997; kur vien motina; 
lietuvė - 3325; kur vien tėvas; 
lietuvis, - 2715.

Atlyginimas žymiai mažesnis 
nei Amerikoje; 42% uždirba per 
metus 8000 dol., kiti du trečdaliai 
- 16,000 dol. Tik 5% uždirba 
45,000 dol. ir daugiau.

Gyvenimas labiau panašus.T 
Kanados lietuvių gyvenimą, nęįl 
Australijoje visą emi^aciją suda- 
ro vienos kartos lietuviai. Viena 
karta dominuoja ir Kanadoje.

Dr. A. Štromo paskaita
Gruodžio 30 d., kada buvo 

baigtas LB suvažiavimas, 2 vai. 
popiet buvo dr. A. Štromo pas
kaita "Iš priespaudos į laisvę". 
Nepriklausomos Lietuvos prob
lemos ir perspektyvos".

Sporto varžybos tą dieną tęsėsi 
nuo 9 v. iki 5 v. popiet.

Tautinių šokių šventė
Vakare 7 vai. prasidėjo tau

tinių šokių šventė. Su vaikų 
vienetais dalyvavo 9 grupės. 
Šventės vadovas Vytautas Strau- 
kas. Su vaikų žaidimais pašokti 
23 šokiai. Pirmos dalies pabaigo
je pasirodė ir iš Lietuvos atvykęs 
ansamblis "Armonika" atlik
damas liaudišką muziką. Nuo
taikinga muzika įtraukė visus 
žiūrovus į vieningą šokio sūkurį- 
Tautinių šokių šventė Australi
joje, galime drąsiai sakyti, jog 
tapo puikiu renginiu, dar kartą 
parodžiusiu, jog lietuvių liaudies 
šokis yra vienas iš svarbiausių 
lietuvių liaudies kultūros ele
mentų.

Šventės uždarymas
Sporto šventės uždarymas bu

vo gruodžio 31 d. 2 v. popiet. 
Reikia pasidžiaugti, kad iš Ameri
kos nuvyko bent viena krepši
nio komanda, tai New Yorko - 
ALK komanda. Ji pralaimėjo tik 
vienas rungtynes.

Buvo spalvingas ir įspūdingas 
Naujųjų metų sutikimo balius. 
Sausio 1 d. Lietuvių Katalikų 
centre iškilmingos suvažiavimo 
pamaldos, o sausio 2 d. dar kon
certavo "Armonika", tuo už
baigdama didelį lietuvišką ren
ginį".

Vysk. P. Baltakis, OFM, Ade
laidėje išbuvo 2 savaitės, (p.j.)

’ ' i _____ __________________
Šv. Sostas ir

krikščioniškoji demokratija
Prel. Mykolas Krupavičius 3

• Iš antros pusės Bažnyčia teisingai neniekina ir antros pačios 
paprasčiausios labdarybės rūšies - išmaldos. Ji sako: "Iš gerų darbų 
eilės negalima išskirti ir teikimo piniginės paramos išmaldos pavi- 
dalu; šiuo reikalu kalba šie Kristaus žodžiai: "Duokite išmaldos iš to, 
kas lieka* (Luk 11, 41). Socialistai ją neigia ir nori, kad ji būtų iš 
gyvenimo pašalinta, laikydami ją įžeidžiančia į gimtąjį žmogaus 
garbingumą. Vis dėlto jei išmalda yra duodama su evangeliška 
dvasia ir krikščionišku būdu (Mat. 6, 2 - 4), tai ji anaiptol nekelia 
i puikybę nei duodančiųjų, nei daro gėdos ją imantiems. Neteisinga 
yra manyti, kad ji netinkanti žmogui; ji, atvirkščiai, greičiau jungia 
visuomenę krūvon, iškeldama savitarpio patarnavimo reikalą. Juk 
tikrai nėra tiek turtingo žmogaus, kuris būtų visai nereikalingas 
svetimos pagalbos, kaip lygiai nėra ir tokio varguolio, kuris kitam 
nieku negalėtų būti naudingas. Todėl yra natūralu, kad žmonės, 
pasitikėdami vieni kitais, prašo pagalbos ir vieni kitiems ją mielai

. Tuo būdu teisingumas ir artimo meilė, Kristaus teisingu ir meiliu 
įsakymu su vienas kitu sujungti, nuostabiai laiko draugėje visuomenę 
ir išmintingai veda atskirus jos narius į asmeninę ir visuomeninę 
gerovę" (Enciklika Graves de communi, 223 - 224 pust).

Nereikia suprasti, kad Bažnyčia giria ir palaiko visus elgetavimo 
profesionalus. Kiek elgetų, daugiausia pačiam amžiaus pilnume, 
priimtu, jei jiems būtų pasiūlyta, garbingą duonos uždarbį? Neno
rint smerkti taip girtinų intencijų ir noro įvesti šioj srity reformą, 
yra reikalo rimtai pagalvoti, ar šis dabartine forma toks paprastas 
išmaldos davimo būdas nevirsta dažnai nerūpestingumo ir tinginys
tės propagavimu. Nėra abejonės, kad šv. Vincentas Paulietis, kuris 
visomis išgalėmis kovojo prieš elgetavimą, stengėsi šį reikalą 
pataisyti savo reforma.

Tačiau yra vargšų, luošų, pagydomų ir nepagydomų, kuriems 

vien tik išmalda gali palengvinti. Nors ši pagalba ir būtų galimai 
organizuota ir tikrinama, nėra nieko geresnio už išmaldos principą; 
tai yra žmogiška ir krikščioniška brolybė. Turtingieji reikalingi 
daugybės vargšų didelių ir mažų patarnavimų, kurie nevisada yra 
teisingai atlyginami. Neturtingiesiems reikia ištiesti ranką į tuos, 
kurie juos gali materialiai paremti. Nei tie, kurie duoda, nei tie, 
kurie prašo pagalbos, neturi daugiau gėdytis už tuos, kurie, paslydę 
ar pargriuvę, nesigėdina prašyti praeivio padėti jiems atsikelti.

rv <
Visų rūšių labdarybė turi būti krikščioniška. Ji neprivalo rūpintis 

tik kūniškais pavargėlio reikalais, apleisdama sielos vargus. Žmonių 
gyvenimas nesibaigia šioj žemėj, dėl to vargšą reikia ne tik pavalgy
dinti, bet tuo pat metu ir dorybėmis jį aprūpinti.

Šv. Sostas primygtinai mus moko: "Kad tie, kurie gyvena iš rankų 
darbo... galėtų laisvai ir viešame gyvenime vykdyti dorovės ir 
religijos pareigas ir jaustis esą ne gyvuliai, bet žmonės, būti ne 
pagonys, bet krikščionys, kad tuo būdu lengviau ir su juo didesniu 
noru siektų to tik vieno būtino, tai yra aukščiausiojo Gėrio, kuriam 
esamę gimę. Toks turi būti tikslas ir tokie siekimai tų, kurie nori 
tikrai pakelti liaudį krikščioniškąja dvasia ir ją apsaugoti nuo 
socializmo maro" (Enciklika Graves de communi).

"Kadangi krikščioniškos liaudies akcijos įstaigos turi būti pagrįstos 
religijos mokslu, jų nariai turi visu užsidegimu į savo veiksmus, 
kalbas ir 1.1. įnešti Jėzaus Kristaus dvasią, visuomet skiepyti Jėzaus 
Kristaus mokslą ir meilę, siūlydami religinę praktiką, mokydami ir 
dorindami. Taip visų pirma ieškodami Dievo karalystės proletaru
ose, vargšuose ir visuomenėje, jie daug greičiau pasieks laikinį 
darbininko ir vargšo gėrį ir pačią didžiausią krikščioniškosios civi
lizacijos pažangą" (Liaudies akcijos programa).

Įvairių užsimojimų nepasisekimai įvyko dėl krikščioniškos dva
sios užmiršimo: trūko sielos. Patyrime pamokė, jog, norint ką 
laimėti vargšams, reikia jiems visų pirma įskiepyti susivaldymo ir 
taupymo dorybes. Tvarkingas gyvenimas veda į normalų gyvenimą; 
be religijos nėra gyvenimo tikrai ir tvirtai moralaus. Tiesa, kai kurių 
sakoma: "Neskelbkite Evangelijos tuščiam pilvui, jis neklausys". 
Tačiau iš vienos pusės žmogus negyvena tik duona, o iš antros - 
Evangelija parengia žmogų geresniam duonos kąsniui užsidirbti ir 
patogesniam gyvenimui susikurti. Grynai žmogiška labdarybė nėra

Bažnyčios reikalas. Todėl krikščioniškos demokratijos veikla negali 
būti neutrali, arba kitaip sakant netikybiška. ; .

Labdarybė visu savo garbingumu bus tada krikščioniška, kai ji 
laikys krikščionišką gailestingumą dorybe aukščiausia šio žodžio 
prasme. Reikia pripažinti, kad ši dorybė kai kuriuose nustojo savo 
vertės. O tačiau popiežius pirmiausia ją siūlo ir iškelia. Paskutini
uose raštuose ji stovi pirmoj vietoj. Be to, Leonas XIII ryškiai 
primena Išganytojo žodžius apaštalams: "Aš jums duosiu naują 
įsakymą mylėti vienas kitą, kaip aš jus mylėjau, kad ir jūs vienas 
kitą mylėtumėte. Iš to visi pažins, kad jūs mano mokiniai, jei 
turėsite meilę vienas kito" (Jon. 13, 34 - 35; Graves de communi, 
222 p.).

Labdarybė taip pat įkvėps ir teisingumo. Teisingumo mokslas, 
aišku, nėra naujas. Jis krikščioniškas ir evangeliškas taip, kaip ir 
gailestingumas. Jei Išganytojas gailestingumą pavadino savo įsaky
mu, Jis nemanė jo pastatyti prieš teisingumą. Gailestingumas nėra 
įvykusio neteisingumo švelnintojas ar paliatyvas. Jis taip pat nėra 
lygiagreti teisingumui dorybė. Jei jis gerai suprastas, gailestingumas 
greičiau yra viso to apvainikavimas ir tobulybė, "artimo meilės 
įstatymas (vadinasi, ir gailestingumas) lyg įstatymą tobulina* (En-i 
ciklika Graves de communi). Instrukcija tuo pačiu laiku primena šį’ 
dvigubą įsakymą:

"Krikščioniškos demokratijos akcija yra pagrįsta teisingumu ta 
evangelišku gailestingumu ... Ji apima bendrai visų luomų teises ta 
uždavinius. Iš tikro, evangeliški teisingumo ir gailestingumo dės
niai gyvenimo praktikoje būtinai liečia paskirų žmonių įvairius 
santykius ... Visi klausimai, liečią teisingumo laimėjimą ir gailestin
gumo praktiką liaudies gerovei, sudaro tikrąjį krikščioniškos de
mokratijos objektą".

Skaitant šiuos tekstus, negalima neprisiminti kadaise karštų ginčų 
teisingumo ir gailestingumo klausimais, šie ginčai buvo dar prieš 
encikliką Rerum Novarum. Enciklika jų nesustabdė.

Bet tie karšti ginčai nebuvo nenaudingi. Jie pažadino kai kurias 
patogiame konservatyvizme užmigusias sąžines. B kitos pusės, 
nemažas krikščionių demokratų skaičius, paleidęs visą savo ugnį, 
grįžo prie daug ramesnio ir tikslingesnio tiesos supratimo. Vieni ir 
kiti geriau įsidėmėjo ribą tarp teisingumo ir gailestingumo. Encik
lika Rerum Novarum ją gerai nužymėjo: užteko norėti ją pamatyti

(nukelta i 4 psL)-
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Rusijos prezidentas Boris Jel- 
vasario 1-ąją, savo 64-ąjį 

^gimtadienį, pažymėjo įprastu 
; m darbu - jis dirbo Kremliuje, o 
ijV Rusijos laikraščiai jį atakavo dėl 
CPRusijos karo Čečėnijoje. Jelcin 

padėjėjas Viktor Iljušin pasakė, 
kad Jelcin tą dieną susitiko su 
su savo kabineto darbuotojais, 
miesto valdžios atstovais, biznie
riais ir Rusijos Ortodoksų Baž
nyčios patriarchu Aleksijumi II. 
Vasario 1-osios vakare Jelcin turė
jo pietus savo šeimos ir draugų 
rate.

□ Estijos gynybos ministras 
Enn Tupp sausio 31 d. atsistaty
dino dėl skandalo, kilusio per
kant 50 Rusijos šarvuočių. 1991 
metais Estija nusprendė pirkti iš 
Rusijos tas karines mašinas, ta
čiau privati Estijos kompanija jas 
nupirko greičiau. Ši karinė tech
nika vėliau buvo konfiskuota ir 
atiduota gynybos ministerijai. 
Kompanija nenusileido ir laimė
jo^ bylą teisme - gynybos minis
terija privalėjo grąžinti šarvuo
čius kompanijai. Tačiau karinės 
mašinos tada jau buvo kariškių 
sugadintos.

□/.Čekijos prezidentas Vaclav 
Havel vasario 2 d. užsidegė ciga
retę,.’ lankydamasis vienintelėje 
Čekijos atominėje elektrinėje, 
esančioje Dukovany miestelyje, 
120 mylių i rytus nuo Prahos, 
įsijungė gaisro aliarminė siste
ma; ’ gaisrininkai atskubėjo į 
įvykio vietą - atominės elektrinės 

i informacijos centrą, kur Čekijos 
. prezidentas ir užsirūkė. Visoje 

atominėje elektrinėje rūkyti 
draudžiama.

□ Rusijos policija vasario 2 d. 
netoli Sarybjevo kaimelio sura
do Rusijos parlamentaro Sergeij 
Šorokin, 33metų, kūną. Neprik
lausomas Rusijos dūmos narys 
buvo pagrobtas už Maskvos žmo
gaus, apsimetusio policininku. 
Tai jau trečiasis Rusijos parla
mento narys, nužudytas pasku
tiniųjų 10-ies mėnesių bėgyje. 
Dauguma Rusijos parlamentarų 
jau nešiojasi ginklus ir naudoja
si sargybinių paslaugomis.

Kėdainių senamiestis. Viktoro Kapočiaus nuotrauka

Vienuolika Į • -3 toj kasdienybėj,dienu Meii* kny«aiMūnchene“:"X
• f* <•••>•« •vf • • tės: Kalėdų ir Ve-ir aplinkiniai lietuviški trupiniai lyku^nauvua 

' - giminė suvažiuo-
Kęstutis Čerkellūnas davom į senelio

dvarą Karkiškes, 
kur praleisdavom kelias dienas. 
Švenčių rytą, mes, vaikai, steng
davomės anksčiau nubusti, nes 
buvo labai šaunu dar lovoj skai
tyti gautas knygas. Tada buvo 
įprasti vaikams dovanoti tik 
knygas. Tyvukas (taip mes vadin
davom senelį), kaip ir dera 
ūkininkui, buvo didelis arklių 
mėgėjas. Jis ir tuometinį sidab
rinį litą vadino šyvuku. Kiekvie
ną kartą atvykęs į Kaimą, tyvu
kas neužmiršdavo anūkams duo
ti po šyvuką.

Dabar po 60 ir daugiau metų, 
Karkiškių neliko nė žymės, vel
tui ieškosi ir to kampinio me
dinuko Kęstučio gatvėj - likimas 
į gyvenimo sceną atvijo tuštumą, 
bet vis tiek graibstai praeities 
likučius, pirštuose prisiminimų 
karoliukai, lyg turėtum kokį is-

Skrendant naktį per Atlantą, 
kai peržiūri europinę spaudą ir 
pradeda rodyti kartais ne tokį 
įdomų filmą, jau tamsoje pato
giai įsitaisai savo sėdynėje ir tada 
bandai pravalyti savo mintis 
žaisdamas kad ir skaičiais. Dauge
lio privengiamas trylika man 
nėra svetimas ar nepageidauja
mas: vaikystėj su tėvais gyvenau 
Kęstučio gatvėj 13, prisiderino ir 
telefono numeris (dar prieš au
tomatinę stotį Kaune) - 1804. 
Trylika sublykčiodavo ir vėliau: 
gimnazijos atestate (139), Lietu
vos užsienio pase (1426), na, o 
po Antrojo pasaulinio karo 
būrelis entuziastų Tūbingene įkū
rėm akademinio jaunimo sam
būrį "Šviesa" - data 1946 m. 
kovo 13 d.

Betgi ne vien skaičiai užlieja 
mintis. Rūpi ir kitkas - štai, prisir; f originale, .^(vokiškai), nes koks , lamišką rožančių, kur 99 kartus 
meni tas. kelias knygas,, kurias...<suvargęs:yertimas į.Uetuvių kal^v.mipin^as>Allachas --tik čia Kar- 

kiškių dvaras ir kiti vaikystės sti-’ 
pinai. Tai vardai ir namai, kurie 
tavęs nepalieka dažną dieną ar 
naktį, kad ir po daugelio metų - 
tokia išeivio - bėglio suskaldyta 
lemtis.

Skrydžio rytą nusimeti skaičius, 
praeities nuotrupas ir 1994 m. 
gruodžio antrąją išlipi naujame 
Mūncheno aerodrome, kuris pa
krikštytas bavarų politiko Franz 
Joseph Strauss vardu. Mieste greit 
susimėtai, gauni kambarį viešbu-

greitomis įsimetei į lagaminą, kai 
1944 m. vasarą sprukai iš Lietu
vos į Vakarus. Pirmutinė buvo 
Pulgio AndriuŠio verstas Cer- 
vantes "Don Kichotas" (du to
mai). Dar įsidėjau Antano Vaičiu
laičio "Nuo Sirakūzų lig šiaurės 
elnio", Petro Cvirkos noveles 
"Kasdienės istorijos", Liudo Do
vydėno romaną "Broliai Domei
kos", Byrono poemas "Manfre
das ir Sardanapalas" (vertė Karo
lis Vairas) ir mažąją kun. Stasio 
Ylos knygutę "Lietuvių maldos 
ir giesmės". O šiemet, skrendant 

kur nors šalia Islandijos, beldžiasi 
mintis, kokias knygas imtum 
dabar, po 50 metų, jei likimas 
nublokštų į negyvenamą salą.

Pirmoj vietoj liktų Pulgio And- 
'riušio verstasis "Don Kichotas", 
šalia jo priglustų Bruno Frank 
romanas "Cervantes", žodynas - 
enciklopedija "Le petit Larous- 
se", Rainer Maria Rftke poezijos 
tomas, Kazio Borutos "Baltaragio 
malūnas", Mariaus Katiliškio "Išė
jusiems negrįžti", ta pati, nuo 
metų naštos apspurusi kun. Ylos 
maldaknygė su didele paspirtim 
- "Naujuoju testamentu", kurį 
puošia kardinolo Vincento Slad
kevičiaus įrašas: "...Tejungia mus 
broliškoje meilėje ne tik mokyk
los suolas, bet ir Evangelijos tie
sa ir Dievo meilė".

Žinia, Rilke geriausiai skaitosi 

bą nepatenkina. Užtektų ir vie-.. 
no rinktinių eilėraščių tomo, 
išleisto Suhrkamp leidyklos 
Frankfurte prie Maino. Šios, vie
nos -iš didžiųjų Vokietijos lei
dyklų vardas bent kol kas, deja, 
dar migla žurnalui, "Naujasis 
židinys / Aidai", nes 1994 m. 
gegužės mėn. nr. vieno straipsnio 
išnašose net tris kartus rašoma 
Suhrkampf. Negi mėnraščio re
dakcija tokia karingai nusiteiku
si: vis prideda raidę f, kad gautų 
sudurtinį žodį Kampf (kova)? ty-pensionate ir eini dairytis prie 
Tebūnie tai šypsnys mūsų suvel- rotušės į Marienplatz. Nėra jokio

galvosūkio, kad pirmas stabtelėji
mas bus knygyne.

Čia imi vartyti tik pasirodžiusią 
1995 m. laidos knygą "Der Fis- 
cher VVeltalmanach". Pernykš
čiame tome užkliuvo sakinys, 
kad JAV gyvena 6 milijonai 
800,000 lietuvių. Be to, antraš
tėlėj kažkas ne taip su lietuvišku 
žodžiu, nes išspausdinta "Lietu- 
vas Respublika". Dėl to leidyklai 
į Frankfurtą parašytas laiškas. 
Pažymėta, kad 680,000 (dešimt 
kartų mažiau) būtų tiksliau, jei 
norima skaičiuoti kiek lietuvių 
JAV, o antraštėlė skamba latviš
kai (Lietuvas).

1995 m. almanache antraštėlė 
sulietuvinta (Lietuvos Respubli
ka), o tie šeši milijonai (su kau
pu) lietuvių JAV visai dingo iš 
teksto. Taip turbūt geriau - nėra 
jokio reikalo mėtytis tais išsvajo
tais milijonais...Kad ir smulkme
na, bet pataisos vokiečių alma
nache pakėlė nuotaiką ir buvo 
galima pradėti žvalgytis po teat
rus, lankyti muziejus, eiti į kny
gynus (vienintelė parduotuvė, 
kuri neatsibosta; gali stačiomis, 
o kai kur ir sėdomis susipažinti 
su knygų naujienomis).

Dar lėktuve, savaitraščio "Die 
Zeit" literatūros skyriuje užtikau 
ilgą recenziją apie naują austrų 
rašytojo Peter Handke knygą 
"Mein Jahr in der Niemands- 
bucht" (Mano metai niekeno 
įlankoj). Atsimenu, 1977 m. ru
denį, gavęs pirmąją algą Mūn- 
chene, parsinešiau to paties au
toriaus dienyno fragmentus 
apie pasaulio slėgį "Das Gewicht 
der Welt". Metams bėgant, len
tynoj išsirikiavo bent dvylika 
Handke knygų. O pirmoji pa
žintis užmegzta dar New Yorke, 
kur matyta jo pjesė "Das Ritt 
durch den Bodensee" (Jojimas 
per Bodeno ežerą).

Dėl turimų knygų, jau ne 
pirmieji metai, kai rūpi lemtingi 
sprendimai - kaip riboti knygų 
skaičių, nes, gal ir greit, ar nebus 
joms lemta keliauti į šiukšlyną, 
kaip nutiko kai kuriems pažįs
tamiems, kai jie išsprūdo į Ana
pus. Dėl to nemažai duota tal- 
painiams į Lietuvą, o nelietu
viškų knygų tris dėžes priėmė 
amerikiečių biblioteka New Yor
ke. Betgi sentimentai neišgara
vo, nes nelengva su tais riboji
mo pažadais, kurie primena Nau
jųjų metų užmirštąsias rezoliuci
jas.

Mažas pavyzdys - 1994 m. 
birželio viešnagė Lietuvoj: ir ne
sistengiant, lyg niekur nieko, trys 

tuzinai knygų sugula kelionei į 
New Yorką. Po pusmečio Mūn- 
chenebuvo kukliau -čiaužteko 
vieno tuzino, o kitomis knygo
mis pasidžiaugta iš tolo. Nesu
viliojo nė naujasis apkūnus Pe
ter Handke veikalas, toji pasaka 
iš naujųjų laikų (1069 psL, kaina 
78 DM, arba apie 52 dol.), nors 
įspėjamai nuskambėjo pradinis 
knygos įrašas iš Jokūbo laiško (1, 
22): "Būkite žodžio vykdytojai, o 
ne vien klausytojai". į

Jei jau paminėta vienos kny
gos kaina, negalima užmiršti pir
kinio Anykščių knygyne, kur 
prieš pusmetį už 192 psl. leidinį 
sumokėjau du lietuviškus centus 
- pati pigiausia bet kur, bet kada 
pirkta knyga! Ji iš serijos "Gydy
tojas pasakoja", būtent: "Ser
gančiojo cukralige ABC", Vilnius, 
"Mokslas" 1988. Knygą taikiau 
pažįstamam, kurį ta liga kamuo-

Kitas metinės išvykos į bavarų 
sostinę patrauklus taškas -/ dra
mos spektakliai. Jei birželyje Lie
tuvoj dar spėjau išgriebti septy
nis spektaklius Kaune ir Vilniuje 
(teatro sezonas jau baigėsi), tai 
tiek pat spektaklių susėmiau ir 
Mūnchene, nors laiko buvo striu
ka, tik 11 vakarų. Kodėl tokia 
teatro ieškojimo karštligė?

Ne paslaptis, kad teatras New 
Yorke išgyvena tam tikrą krizę. 
Rimtų dramos veikalų pačiame 
Broadway reikia su žiburiu ieško
ti, nes ten veik vienų muzikinių 
spektaklių (amerikinių operečių) 
klampynė. Mažuose teatruose už 
Broadway ribų dabar madinga 
statyti veikalus mažumų, links
mučių temomis, kur dažnai 
liejamos krokodilo ašaros. Ameri
kiečių kritikai ilgisi savojo teatro 
atgimimo su iškiliųjų dramatur
gų (nuo Maxwell Anderson iki 
Tennessee Williams) veikalais, 
atseit, užtenka tokių pastatymų, 
kurie veikia kaip kinų patiekalai 
- po pusvalandžio jau nėra, dar
bo skilviui. Pripažįstama, kad 
New Yorkas jau nėra pasaulio 
teatro sostinė - šia garbe dabar 
puikuojasi Londonas. Visa tai 
skatina ir eilinį teatro mėgėją 
sotintis dramos veikalais kur nors 
kitur už Manhattano. Ironiška, 
kad per tą pusmetį tarp Kauno ir 
Mūncheno, tik vieną kartą New 
Yorke ėjau žiūrėti dramos veika
lo, o noras ką pamatyti netilpo 
rieškučiose.

-’įb.’ '

(Tęsinys sekančiame numeryje)

Šv. Sostas ir 
krikščioniškoji demokratija

(atkelta iš 3 psl.)
ir jos laikytis.

Šiandien, kai teisingumo ir gailestingumo jausmas yra jau tvirtai 
įėjęs į žmonių sielas, Bažnyčia, atrodo, mažiau rūpinasi tiksliu 
vieno ar kito apibūdinimu ar suskirstymu rūšimis. Ji, atrodo, 
greičiau laikosi tam tikro bendro arba socialinio teisingumo, steng
damasi į jį įjungti ir gailestingumą. "Kiekvienas gyvena visuomenėje 
ne tik savo naudai, bet ir kitų gerovei taip, kad visiems negalint tam 
tikra dalimi prisidėti prie bendros gerovės, tai darytų dosniau kiti, 
kurie gali" (Graves de communi). Čia stengiamasi ne skirti, o jungti, 
ne analizuoti sąvokas, o jas sulieti.

Bažnyčia tai daro norėdama šios tikrai žmogiškosios geradarybės. 
Einant prie kiekvieno žmogaus, ji siūlo remtis: "tinkama dorybių 

, > praktika, ypačiai tokių dorybių, kurios parodo krikščionį esant 
>į ąpsileidimo ir blogų geismų priešininką, dosnų savo perteklių 

aukotoją, pastovų ir neįveikiamą gyvenimo varguose. Tokie 
i j pavyzdžiai turi didžią galią žmonėse geriems palinkimams ugdyti, 

jų įtaka yra juo didesnė, juo aukščiau stovi visomenėje tie, kurie 
, v jais pasižymi" (Graves de communi, 228 - 229 pusi.).
m

V
-ne Bet kad pastangos liaudies gerovei kelti būtų sėkmingos, reikalin
gi , gas ir veiklos vieningumas. Daugelis gerų norų žmonių nori dirbti.

Svarbu juos sudrausminti. Reikia vengti jėgas išblaškyti, juo labiau 
siejas supjudyti. Geriau, sako popiežius enciklikoje Graves de commu- 
-tn ni, kad "visi sambūriai, kiekvienas išlaikydamas savas teises, bus 
.T; vadovaujami ir skatinami vienos ir tos pačios pirmaujančios galios.

Pageidaujama, kad, pavyzdžiui, Italijoje katalikams vadovautų kata- 
.u hkų suvažiavimai ir kongresai, jau ne kartą mūsų rekomenduoti;

jiems ir Mūsų pirmatakas, ir Mes esame pavedę rūpintis bendru 
katalikų veikimu, vyskupų globojamu ir vedamu. Panašiai tebūna 

_j; daroma ir kitose tautose, kur yra tos rūšies aukščiausia instancija, 
f] kuriai teisėta tvarka turėtų būti pavestas šitas reikalas".

Enciklika Graves de communi įspėja: "Pagaliau dar kartą ir visai 
rimtai primename, kad ir atskiri, ir susibūrę į draugijas katalikai turi 

atsiminti, jog, ką tuo reikalu daryti manytų, jie turi visai pasiduoti 
vyskupų autoritetui. Tenesileidžia apgaunami kokiais nors artimo 
meilės karštesniais užsimojimais, nes uolumas, kuris verčia neigti 
reikiamą klusnumą, nėra tikras; jis neneša pastovios naudos ir nėra 
mielas Dievui. Dievas gėrisi tais, kurie, aiikodami savo nuomones, 
klauso Bažnyčios valdytojų, kaip paties Dievo; tokiems Dievas 
mielai padeda net ir sunkiai įvykdomuose jų sumanymuose ir 
paprastai veda sumanytąjį reikalą prie pageidaujamų rezultatų".

Instrukcija (Nr VI!) dar daug kaiba apie mokslinio pasirengimo 
tvirtumą, apie išmintingą atsargumą, kurį turi turėti kiekvienas, kas 
tik pretenduoja j viešą socialinių klausimų gvildenimą. Prieš leidžiant 
jaunuolius į šias sritis, svarbu juos perleisti per stiprią mokyklą ir 
laikyti tvirtuose rėmuose. Jų užsidegimas yra brangus, jų entuziaz
mas neša į>ergalių viltis, tačiau su viena sąlyga, kad visas šis 
užsidegimas būtų drausmingas ir vadovaujamas patyrusių vadų.

Štai aiškiai pastatytas vyskupų vaidmuo: vadovauti, aiškinti, drą
sinti, o ne mėtyti anatemas. Roma sutvarkė nukrypimus, bet 
pagerbė gerus norus. Šitai galingai upei, kurios gilūs vandenys šiek 
tiek padarė pylimus ne sustabdyti, o kanalizuoti, ne atsukti atgal, o 
leisti pirmyn tikresne ir gilesne vaga.

Tikrovė šaukte šaukia vis garsiau, - sako enc. Graves de communi, 
- kad pasiryžimas ir vienybė yra reikalingi; gausingos nelaimės lyg 
per dažnai pasikartoja, ir baisus pražūtingų perversmų pavojus 
graso dėl didėjančios piktų žmonių įtakos. Jie gudriai skverbiasi į 
visuomenę; atmetę religijos varžtus, jie nutyli apie pareigas ir 
tekalba tik apie teises, tuo prisiviliodami vis didesnes varguolių 
minias, kurios dėl savo vargų apgaulingai yra labiau prieinamos ir 
lengviau suklaidinamos.

Instrukcija baigiasi tuo pačiu vienybės reikalavimu: "Tikslas yra 
vienas ir visiems bendras; visų uolumas turi būti lygus ir lygiai 
rimtas. Neturi būti tarpusavio nepasitikėjimo, bet tik pasitikėjimas 
vieno kitu; neturi būti aštrios kritikos ir smerkimo, bet tik krikščio
niška parama; neturi būti kartybės, o tarpusavio meilė".

Savo enciklikiniame laiške Šių metų kovo 19 d. šv. Tėvas, kalbė
damas apie susirūpinimą kenčiančiais ir vargšais, sušunka: "Kokiu 
greitumu šis sąjūdis pasklistų ir kiek jis atneštų geriausių vaisių, 
jeigu jam netrukdytų nepagrįstais ir priešiškais nusiteikimais, į 
kuriuos jis taip dažnai atsimuša".

Karštieji prikiša ramiesiems jų bailumą; ramieji nepatenkinti 

karštųjų naujovėmis ir drąsa. Tiesa, gerinimo ir reformos sąjūdžiuose 
nereikia niekinti patyrimo. Iš antros pusės, niekados neklys tas, kas 
užsispyręs sėdės konservatyvizmo kėdėj, tačiau pasaulis žygiuos ir 
be jo. Dėl vienybės meilės, dėl darbo sėkmingumo, tegu kiekvienas 
nužeminta dvasia šaltai ir bešališkai išsiaiškina kitų nuomonės ir 
mėginimus ir nenustumia jų nepagvildenęs tik dėl to, kad jie yra 
gimę nevisai giminingose galvose. Reikia rimtai pasirengti darbui. 
Stipriai apsišviesti ir save papildyti viskuo, kas yra šalia jo manoma, 
sakoma ir daroma.

Taip bendru ir vieningu sutarimu ir visų pastangomis ir žiniomis 
paremta krikščioniškoji veikla liaudies gerovei bus tikrai vaisinga.

(Pabaiga)

Ateinančiame numeryje... \
■ + \ V

... pradėsime spausdinti garsios lietuvių rašytojos Vytautės Žilinskaitės 
humoreskų ir feljetonų rinkinio "Karuselėje' ištraukas. Susipažinkime su 
šia lietuviškojo humoro ir satyros meistre, sugebėjusia ir juodžiausiais 
sovietinės okupacijos metais Lietuvoje įžiebti šypsenų ir juokų.

- o -
Rašytoja Vytautė Žilinskaitė gimė 1933 metų gruodžio 13 d. 

Kaune. Baigusi žurnalistiką Vilniaus universitete, nuo 1955 metų 
dirbo "Jaunimo Gretų" redakcijoje. Debiutinis eilėraščių rinkinys 
"Nesustok, valandėle* 1961, satyrų ir humoreskų rinkinys "Ne iš 
pirmo žvilgsnio" 1962, humoreskų knyga "Ir aš ožius ganiau* 1965 
m.

Kurį laiką dar dirbo "šluotos" redakcijoje. Išsp. humoro, satyrų ir 
parodijų rinkinius "Angelas virš miesto", 1967 ir "Romantikos 
institutas", 1968, be to, knygeles vaikams "Mikė milžiną*", 1967, 
"Melagių pilis", 1968 ir kt Išsp. humoreskų ir feljetonų rinktinai- 
"Karusėlėje " (rinktinė, 1970, "Paveikslas" (1981); apysakaitės tal
kams - "Senelio Šalčio ūsai" (1969), "Kaktuso paslaptis" (I9Ž3), 
•Robotas ir peteliškė" (1978); pjesės pasakos - "Berniukas iš albumo" 
(1972), "Karklo šakelė ir Begemoto oda" (1974), "Paršiukas ir pamau
tas" (1976), "Stebuklingas apsiaustas ir Paskutinė lapė" (1977). 
Respublikinę literatūros premiją laimėjo 1972 metais.



Filmų kūrėją Antaną Kulbį prisimenant

Brangi viešnia Clevelande
Sausio 28 - 29 dienomis Cleve- 

landę.lankėsi naujoji JAV LB 
Kraštą;yaldybos pirmininkė Re- 
giną^^ąrušienė su tikslu lieta- 
višką.yisuomenę supažindinti su 
numatytomis veiklos gairėmis, 
valdybos šešiolikos asmenų sąsta
tu, ir pasidalyti mintimis apie 
mūsų, visuomenę liečiančias 
problemas. Tai energinga, malo
ni teisininkė - advokatė, teisės 
daktaratą įsigijusi Illinois uni
versitete. Ji su savo vyru, taip 
pat advokatu, jau dvidešimt šeše
rius metus turi nuosavą advoka
tūros firmą, kurioje dirba septy
ni asmenys. Narušių šeima džiau
giasi dviem dukrom, vienu sūn- 
;umi. ir frirnis .anūkėliai?. : v

• jj Gimusi Kaune, mokslą tęsusi-
Vokietijoje ir jį baigusi Ameriko
je, Regina Narušienė anksti įsi
traukė į visuomeninę veiklą, bet 
pasižymėjo dar ir tuo, kad buvo 
viena iš pirmųjų moterų advoka
čių savo, valstijoje.
» Jos valdybą sudaro įvairiose 
vietovėse gyvenantys profesion
alai, kurie savo darbo šūkiu pa
sirinko "viltį, laisvę ir pasi-
tikėjimą". Pirmininkė sielojasi 
prieauglio trūkumu ir ieško me
todų jaunesnėms kartoms pri
traukti į visuomeninį darbą. Vy
riausioji karta savo pareigą atli
ko. "Dabar laikas darbą perimti 
kitiems", -sakė ji viešo praneši
mo mętu Dievo Motinos parapi
jos auditorijoje. Privačiame po
kalbyje ji pabrėžė reikalingumą 
artimo bendradarbiavimo su Lie
tuva, kad mūsų darbas būtų pras-

Artėja dešimtoji
tautinių šokių šventė

Lietuvių Tautinių Šokių Insti
tutas (LTŠI) yra Šiaurės Ameri
kos lietuvių kultūrinė instituci
ja, kurios tikslas yra tirti, ugdyti

Lietuviu Tautiniu Šokiu Instituto valdyba, iš k.: sekretorė 
>: Rasa Poskočimienė, pirmininkė Dalia Dzikienė, narys Juozas 
VKhrmnra, iždininkė Rūta Mickūnienė, vicepirmininkas Juo

zas Karasiejus. 

mingesnis, bet reiškė ir nusi
vylimą, kad Lietuva yra atstū
musi užsienio lietuvius ir juos 
vadina "amerikonais".

Pirmininkė yra pasiryžusi savo 
kadencijos metu aplankyti kiek
vieną apylinkę ir jaučia reikalą 
sušaukti visų apylinkių suva
žiavimą, kad drauge būtų aptar
tos tolimesnės veiklos gairės, pa
siūlymai ir sumanymai. Ji pa
brėžia reikalą plačiau pasinau
doti spauda, o jaunimą vilioti 
per sportą, šokius ar per dainą ir 
taip nejučiomis jį paruošti dar
bui bendruomenėje su tikslu ją 
perimti. Pirmininkė apgailestau
ja dėl vyresnės kartos padarytos 
kląido?,, kai, jaunesnę, kartą iš-, 
stūmė iš veiklos kaip "nieko neiš- 
manančią" ir nepasiduodančią 
vyresniųjų autoritetui. Pirmi
ninkė mano, kad tą klaidą bus
sunku atitaisyti. Ypatingai reikia 
rūpintis lietuvybės išlaikymu 
užsienio lietuvių tarpe ir jauni
mo auklėjimu per lituanistines 
mokyklas, kuriose paskutiniuo
ju metu mokinių skaičius nesu- 
mažėjęs ir atsidariusios dar dvi
naujos mokyklos.

Clevelando lietuviai džiaugiasi 
pirmininkės apsilankymu ir tiki
si veiklos pagyvėjimo. Gal pratur
tės parengimų kalendorius, gal 
atsigaus merdintys mūsų dainos 
ir šokio vienetai, pradės veikti 
teatrai. Privalome gyventi su vil
timi ir pasiryžimu dirbti, remti 
ir domėtis.

Aurelija M. Balašaitienė

ir remti lietuvių tautinius šoki
us. Lietuvių Tautinių Šokių In
stituto valdyba susideda iš: pir
mininkės Dalios Dzikienės, vice-

Praėjusių (1994) metų rugsėjo 
27 d. pasklido skaudi žinia, kad 
mirė Antanas Kulbis.

Tris dienas pažinojusieji An- 
taną Kulbi skambino vieni kl-.; 
tiems, bandydami save ir kitus 
paguosti, širdy ruseno nesuvo
kiamas klausimas: kaip žmonai, 
tėvams, artimiesiems pergyventi 
tokią netektį. Kaip pergyventi 
netekimą žmogaus, kuris tesu
laukė tik 32 metų!

Bostono laikraščiai paskelbė jo 
nekrologą. Antanas Kulbis gimė 
1962 m. birželio 6 d. Brockton, 
MA. Baigė Kardinolo Spellman 
gimnaziją Brocktone, Providence 
kolegijoje gavo bakalauro laipsnį 
iš prekybos mokslo, o Bostono 
universitete magistro laipsnį iš 
filmavimo meno.

Filmų kūrime pasirodė Anta
no gabumai, jo vaizduotės gilu
mas, didelis organizuotumas ir 
sugebėjimas paskui save patrauk- 
ti daugelį žmonių, juos uždegti 
savo idėja, įgyti jų pasitikėjimą. 
Tas gerai atsispindėjo trumpo 
metražo filmo "Geležinis vilkas’ 
kūrime. Masinėse to filmo sce
nose reikėjo daug žmonių. Anta
no pašaukti į Neringos stovykla
vietę, kur vyko filmavimas, su
lėkė ne tik visi jo stovyklų drau
gai, bet ir daugelis iš Bostono 
bendruomenės. Filmas buvo pui
kiai pastatytas, gerai įvertintas ir 
laimėjo prizą "Student Academy 
Regionai Finalist Award".

San Francisco, CA

Nepriklausomybės minėjimas
Sekmadienį, vasario 12 d., di- vaišės.

dingoję St. Mary s katedroje, Nors San Francisco apylinkės 
įvyks San Francisco lietuvių ben- lietuvių skaičius nėra gausus, ir, 
duomenės Vasario 16-osios mi- daugumoj, bendruomenės nar- 
nėjimas. Iškilmės prasidės 11-tą7 iai gyvena toli išsklaidyti vieni 
vai. ryto. Bus aukojamos mišios* nuo kitų, tačiau vieningai ir atsi- 
prisimfhti visustuos, kurie žuvo ^daVusiai remia patriotišką veiklą.
už Lietuvos laisvę. Po mišių su
sirinkus didžiojoje St. Francis sa
lėje, pagrindinę kalbą sakys am
basadorius dr. Alfonsas Eidin
tas. Tai bus pirmas jo susitiki
mas su šios apylinkės lietuvių 
bendruomene. Po ambasadoriaus 
kalbos bus programėlė, naujos 
valdybos rinkimai ir draūgiškos

Konferencija "Pagalba
JAV LB Socialinių reikalų tary

ba kviečia visas JAV organizaci
jas, sambūrius bei pavienius as
menis, teikiančius humanitarinę 
pagalbą Lietuvos žmogui, į kon
ferenciją "Pagalba Lietuvai", kuri 
įvyks gegužės 13 - 14j dienomis 
Chicagoje. ,

Konferencijos pagrindiniai 
tikslai: (1) susipažinti su JAV or- 
nnmaaaaBmaHMHK
pirmininko Juozo Karasiejaus, 
sekretorės Rasos Poskočimienės, 
iždininkės Rūtos Mickūnienės ir 
nario Juozo Karmūzos. LTŠ In
stitutas yra atsakomingas už 
Išeivijos Lietuvių tautinių šokių 
šventės meninę programą. Val
dyba pradėjo ruošos darbus X- 
ajai Išeivijos Lietuvių Tautinių 
Šokių Šventei, pakviesdama vy
riausiąja meno vadove Violetą 
Smieliauskaitę Fabianovich, Chi
cagos Grandies vadovę. Šventė 
numatyta 1996 metų liepos mėn. 
Chicagoje.

Šią vasarą, rugpjūčio 13 - 20 
dienomis, Dainavos stovyklaviet- v. • -i. . • v-i i
ėję, LTŠ Institutas rengia tau MdZiaUSia llCtUVlSKa Kliyga 
tinių šokių kursus. Šie kursai bus ~ c x vr
skiriami pasiruošimui šventei. 
Raginame visus tautinių šokių 
grupių vadovus ir mokytojus 
šiuose kursuose dalyvauti.

LTŠ Institutas tautinių šokių 
reikalais palaiko ryšį su nariais 
siuntinėdamas žiniaraštį. Suin
teresuoti lietuvių tautinių šokių 
mokytojai tapti LTS Instituto 
nariais prašomi kreipiantis į Dalią 
Dzikienę, 43 Mildred Rd., West 
Hartford, CT 06107.

Dalia Dzikienė

Ir kiti jo susukti darbai susi
laukė pripažinimo. Filmas "Wel- 
come to our Team" 1987 metais 
laimėjo Vitcom Merit prizą už 
geriausią industrinį filmą. Tais 
pačiais metais jo sukurta rekla
ma "Chevy Monster" laimėjo 
Tely prizą už geriausią reklamą 
automobiliui.

Po nepriklausomybės atstaty
mo Antanas ne kartą lankėsi Lie
tuvoje. Ne kartą jis važiavo kaip 
"Lithuanian Children's Relief" 
atstovas, kad prižiūrėtų, kaip 
dalinamas maistas ir vaistai prie
glaudose. Iš čia gimė jo doku
mentinis filmas "Viltis", jautriai 
ir su dideliu susirūpinimu pasa
kojantis apie našlaičių gyvenimą 
prieglaudose. Taip pat jis sukūrė 
filmuką apie padą "Lithuanian 
Children's Relief organizaciją.

1994 metais jo nuotraukos apie 
Lietuvą buvo atspausdintos žur
nalo "Newsweek" tarptautiniame 
priede: "Lietuva: atgimimas ir 
pasiekimai".

Antanas priklausė prie Lietu
vių skautų sąjungos, ateitininkų 
organizacijos, Bostono tautinių 
šokių grupės "Sambūris", et
nografinio ansamblio "Sodauto".

Buvo šermenys. Kalbėjo drau
gai ir bendradarbiai. Dalijosi 
prisiminimais apie dienas, pra
leistas skautų stovyklose, Nerin
goje filmuojant. Visi pabrėžė 
Antano draugiškumą, origina-
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Skyrius ypatingai įvertina perei
tų dviejų metų valdybos narius: 
pirmininkę Eveliną Mickevičie
nę, vicepirmininką Algį Bačans- 
ką, sekretorę dr. Augustą Šau
lytę, iždininką Vytą Palčiauską, 
jų pagalbininkus ir patarėjus 
Dalią Grybinaitę - Lee, Ingą Mar
čiulionienę, Lilą Pažemėnienę ir 

ganizacijomis, sambūriais teiki
ančiais tiesioginę humanitarinę 
pagalbą Lietuvos žmogui ir (2) 
ieškoti būdų glaudesniam tar- 
porganizaciniam bendravimui ir 
bendradarbiavimui.

Konferencijai yra pramatyta 
įdomi ir įvairi programa: bendri 
posėdžiai, kurių metu bus pas
kaitų ir/ar simpoziumų forma 
pristatomos visus humanitarinės 
pagalbos teikėjus dominančios 
informacinės temos; diskusiniai 
būreliai, pagal pagalbos teikėjų 
darbo sritis, kuriuose bus gvilde
nama bendruose posėdžiuose 
pateiktų minčių pritaikymas.

Konferencijos proga yra nu
matyta išleisti "Pagalba Lietuvai" 
žinyną, kuriame būtų atspausdi
nama visų JAV esančių Lietuvai 
humanitarinės pagalbos teikėjų 
informacija, bendra veiklos ap
žvalga.

Rengimo komitetas kreipiasi į 
visas organizacijas, sambūrius su 

Agentūra "Factum" prie Lietuvos kultūros fondo į Lietuvos rekordų 
knygą įrašė naują pagerintą knygų leidybos rekordą. Nuo šiolei 
mažiausia lietuviška knyga vadinama 14,1x16,5 milimetro dydžio, 
5,1 mm storio, 64 puslapių apimties, 0,95 gramų svorio Viliaus 
Užtapo knyga "Pirmajai lietuviškai knygai 450 metų". Miniatiūrinėje 
knygelėje apžvelgiama lietuviškų knygų leidyba nuo Mažvydo laikų 
iki šių dienų. Šią miniatiūrinę knygelę rinko, maketavo ir ilius
traciją įkomponavo M. Motiejaitis, 120 egzempliorių tiražu išleido 
leidykla "Vilnius". Ankstesnis rekordas priklausė Sigito Pamiškio 
knygai "Laiškas", kurią išleido 11 numeruotų egzempliorių tiražu 
leidykla "Baltos lankos". Knygutė buvo 19,8x15,5 mm dydžio 4 mm 
storio. Naujasis rekordinis leidinys yra 0,1 gramo lengvesnis, nors 
24 puslapiais didesnės apimties. ELTA

lumą, darbštumą, norą gerai pad
aryti darbą. Vienas kalbėtojų 
susumavo: "Jeigu Antanas statė 
vartus, tai jie buvo visų aukščiau
si ir įdomiausi".

Laidotuvių metu giedojo "So
dauto" ansamblio nariai. Pagerbti 
Antaną, rodos, suvažiavo visi iš 
visur. Tiek lietuviško jaunimo 
seniai neregėjo Šv. Petro baž
nyčia. Tiek jaunimo suburti te
galėjo tik Antanas.

Po mišių, prieš važiuojant į 
kapines, visi susirinko į So. Bos
tono lietuvių piliečių klubą. Čia 
buvo išdėstyti plakatai ir nuo
traukos. Jos atspindėjo turtingą 
ir įdomų Antano gyvenimą.

Antanas palaidotas "Dangaus 
vartų" kapinėse, Putnamo vie
nuolyno sklypelyje. Vorele su
sirikiavę visi ėjo atsisveikinti su 
taip netikėtai mirusiu draugu.

Iš atminties atklydo poeto 
Henriko Nagio posmai:

"Dabar tik dabar,
kai krinta pirmasis rudenė

jančio sekmadienio
ir šiaurėj sniegas
pro nuogo nulapojusio Kana

dos miško
šakas į mėlyną ir šaltą ežerą, 
dabar, tiktai dabar žinau, 
tikiu, prisiverčiu tikėti - 
tavęs nebėra mūsų žemėje ir 

mūsų tarpe".
Sudie, Antanai. Šį kartą - am

žinai.
Zita Krukonienė

Gintą Federą.
Evelinai Mickevičienei vado

vaujant, narius suartino valdy
bos suruošti minėjimai, vak
aronės, koncertai, šokiai, baliai
ir linksmos gegužinės. Bet valdyk Pal. Jurgio Matulaičio koplyčioje
bos tikslas nebuvo vien tik 
linksmybės: ji skatino narius ne
užmiršti politinės veiklos, spausti 
prezidentą Clinton, kad slapčia 
neperleistų Baltijos kraštų Rusi
jos įtakon. Neužmiršdama Lietu
vos vargų, valdyba įsteigė labda
ros ryšius su Tauragės ir Radvil
iškio vaikų globos namais. Na
riai su nuoširdumu gausiai auko
ja vaikučių gerbūviui paremti. 
San Francisco bendruomenės 
nariai širdingai dėkoja išeinan
tiems valdybos nariams už jų 
atliktus darbus. FB

Lietuvai"
prašymu prisistatyti atsiunčiant 
(iki š. m. kovo mėn. 1 d.) šias 
žinias: organizacijos, sambūrio 
oficialų pavadinimą; pagrindinio 
atstovo (vadovo) - pirmininko 
vardą ir pavardę; adresą, telefo
no ir telefakso numerį. Šias žinias 
prašome atsiųsti šiuo adresu ar 
telefonu: Konferencija "Pagalba 
Lietuvai", 2711 West 71st Street, 
Chicago, IL 60629; fax.: (312) 
436 - 6909.

Konferencijos rengimo komi
tetą sudaro: Jūratė Budrienė, Bi
rutė Jasaitienė, Saulius Kuprys, 
Jurgis Lendraitis, dr. Vytautas Na
rutis, Aušra Petry, dr. Linas Sidrys 
ir Apolonija Steponavičienė.

Rengimo komiteto adresas: 
Konferencija "Pagalba Lietuvai", 
2711 West 71st Street, Chicago, 
IL 60629. Telefonai: (312) 476 - 
0664, (312) 476 - 2655, (312) 
436 - 0196. Telefaksas: (312) 436 
- 6909.

Jūratė Budrienė

ĮIS VISUR J
- Petronėlei Orintaitei, 

pedagogei, rašytojai ir poetei, 
vasario 18 d. sukanka 90 metų. 
Ji gimė 1905 m. Liepalotų kaime, 
Šakių apskr. 1925 m. baigė Vil
kaviškio Žiburio gimnaziją. 1929 
m. baigusi Lietuvos universiteto 
Filologijos ir Pedagogikos fakul
tetą, mokytojavo Tauragės moky
tojų seminarijoje ir keliose gim
nazijose.
- Denver, CO, lietuviai vasa

rio 12 d. švęs Lietuvos nepriklau
somybės minėjimą VVestmins- 
teryje. Programoje kalbės svečias 
iš San Francisco, CA, inž. Vytau
tas Šliūpas, pasirodys "Rūtos" 
šokėjų grupė, bus demonstruo
jamos vaizdajuostės iš Lietuvoje 
įvykusios Dainų ir šokių šventės.
- Lement, LL, LB apylinkės 

valdyba rengia iškilmingą Lietu
vos nepriklausomybės minėjimą, 
kuris bus vasario 19 d., sekmadie
nį, Pasaulio Lietuvių Centre. Pal. 
Jurgio Matulaičio misijos kop
lyčioje per 11 vai. mišias giedos 
LM ansamblis "Dainava", solistai. 
Tuoj po pamaldų didžiojoje 
salėje bus akademinė ir meninė 
dalis."
- Klaipėdos krašto išvadavi

mo 72-oji sukaktis paminėta sau
sio 22 d. Chicagos jūrų skautų ir 
skaučių Lemont, IL, mišiomis

ir PL Centro žemutinėje salėje.
- Toronte, "Del Bello Gal- 

lery" surengtoje devintojoje tarp
tautinėje miniatiūrų parodoje, 
savo kūrinius eksponuoja ir trys 
lietuviai - Jūratė Važgauskaitė, 
Henrikas Natalevičius ir Vidas 
Alvikas. Pastarasis už tapybos 
kūrinį "How do you do my 
friend"? pelnė pirmąją premiją. 
Parodoje dalyvauja daugiau kaip 
40 valstybių menininkai.
- Operos solistė Marytė Bi- 

zinkauskaitė, sopranas, dainuos 
Brocktone per Vasario 16-osios 
minėjimą vasario 19 d., sekma
dienį, 3 vai. popiet Šv. Kazimie
ro parapijos salėje.
- Choras "Volungė" Toron

te, Prisikėlimo parapijos salėje, 
vasario 11d. rengia šokių ir dai
nų vakaronę "Rožių vakaras".
- "Gimtasis kraštas", kurio 

motto "Savaitraštis Lietuvai ir 
išeivijai", tapo savaitiniu "Die
nos" (buv. "Tiesos") laikraščio 
priedu. "Diena" pranešė, kad 
"Gimtasis kraštas" įsigytas už 
75,000 litų (beveik 19,000 dol.).
- Kun. Vincas Valkavičius, 

šv. Jurgio lietuvių parapijos Nor- 
wood, MA, klebonas ir autorius 
knygos "Lithuanian Religious 
Life in America", kalbės Brock
tone per Vasario 16-osios mi
nėjimą vasario 19 d. Šv. Kazi
miero parapijos salėje.
- Vladą Vijeikj, skautininką, 

spaustuvininką, skautų žurnalo 
"Skautų aido" technišką redakto
rių, pagerbė vasario 5 d. Chica
gos Jaunimo Centro kavinėje jo 
amžiaus 75 metų proga.

— Mėnesinis laikraštis 
"American Baltic News", pradė
tas leisti 1991 m. gegužės mėn.
Kalamazoo, MI, nuo 1994 m. 
gruodžio mėn. nebeleidžiamas, 
šį anglų kalba spausdintą mėn-
raštį redagavo ir leido Darius ir 
Giedrė Ambrozaičiai.
- Vokietijoje šiais metais 

pagrindinis Vasario 16-osios mi
nėjimas įvyks Hūttenfelde, Būr- 
henhause vasario 18 d.
- Dr. Vytautas Žalys, Lietu

vos ambasados Washingtone pir
masis sekretorius, vasario 3 d. 
Chicagoje, Balzeko Lietuvių kul
tūros muziejuje skaitė paskaitą 
"Klaipėdos klausimas istorijos ir 
dabarties požiūriu*.



Yra partija - yra ir badas
Mokytoja įsako vaikams atnešti 

po dešimt zlotų - badaujantiems 
Bangladešo gyventojams. Ryto
jaus dieną visi vaikai atneša, tik 
Jasius aiškina:

- Tėtė nedavė pinigų, nes sakė, 
kad neaišku, ar Bangladešo gy
ventojai alkani ir ar iš tikrųjų 
pinigai į ten pateks.

Netrukus mokiniai vėl turi at
nešti po dešimt zlotų - šįsyk Ban
gladešo profsąjungoms remti. Ir 
vėl Jasius negavo namie pinigų:

- Tėtė sakė, kad neaišku, kur 
tie pinigai atsidurs.

Po kelių dienų vaikai turi at
nešti po dešimt zlotų besivys
tančiai Bangladešo komunistų 
partijai paremti. Jasius atneša 
penkiolika zlotų.

- Kaip čia atsitiko, kad šį kartą 
tau, Jasiau, tėtė davę pinigų, ir 
dar penkiolika zlotų. Kodėl?

- Tėtė sakė, kad jeigu Benglade- 
še yra komunistų partija ir prof
sąjungos, tai yra ir badas.

Vaizdus išaiškinimas
Grįžęs iš mokyklos, sūnus krei

piasi į tėvą:
- Tėveli, mokykloje mums šian

dien aiškino kas yra seimas, vy
riausybė ir partija, bet aš taip ir 
nesupratau. Gal tu man išaiškin
tum?

Gerokai pagalvojęs tėvas sako:
- Geriausia bus, sūneli, jei tau 

paaiškinsiu mūsų šeimos pa
vyzdžiu. Taigi seimas leidžia įsta
tymus - namie tai esu aš, nes aš 
viską įsakinėju, mama tai, ką 
įsakau, vykdo - tai vykdomoji 
valdžia, vyriausybė.

- Na, o partija?
- Matai, partija - tai kaip senelė: 

neprimato, neprigirdi, o visur 
kišasi.

Komunistiška giminė
Po Čekoslovakijos okupacijos 

komunistai vykdė narių "valy
mą". Viena sena čigonė buvo 
atvesta pas komisarą, kuris pa
klausė:

- Nuo kada esi partijoje?
- Daug metų, drauge komisa

re!
- Ir tavo tėvas?

- Taip ir mano senelis ir pro
senelis, visi buvo nariai.

- Klausyk, meluoji - tais laikais 
dar nebuvo kompartijos!

- Bet tai nesudaro jokio skirtu
mo, - atsakė čigonė, - Mūsų gimi
nė visą laiką vogė.

Teatras
- Tragiškumo! - šaukia re

žisierius. - Daugiau tragiškumo!
Artistė bando būti tragiškesnė, 

bet režisierius vis vien nepaten
kintas.

- įsivaizduokite - sako jis, - kad 
mylimasis jus pameta... Ką jūs 
darytumėte?

- Susirasčiau kitą!
Išradimas

- Ir šitas mažas šuniukas turi 
apginti mūsų butą nuo vagių?

- O kodėl ne? 1 rakto skylutę aš 
įtaisiau padidinamąjį stiklą.

New York-Vilniiis-New York $550 r.t.
Chicago-Vilnius-Chicago $599 r.t.

One woy to Vilnius $370 n

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

Dte 
nb

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

Prenumerata vieniems metams tik $30!

•*  Aš esu patenkintas Jūsų leidžiamu laikraščiu. Linkiu gyvuoti ir 
toliau - pateikti žinąs apie Lietuvą, ir pasaulį. Ištvermės ir kantrybės 
Jums! Suprantu, kad toks darbas nėra lengvas ar pelningas, tačiau 
jis garsina Lietuvos vardą visame pasaulyje.

Albinas Štokas
•O

Jackson, NJ

IEŠKO
Galinis Jonas, mano mamos 

brolis, prieš karą iš Alytaus apskr., 
Butriniškių kaimo išvyko į Ame
riką Jis turėjo vieną sūnų ir pen
kias dukras. Paskutinį laišką ga
vome 1945 m., bet adresas per 
karą dingo. Norėčiau susirašinė
ti. Mano adresas: Bloškienė Ona, 
Grinkiškio 8-2, Baisogala, Rad
viliškio rajonas, Lithuania.

MES SIŪLOME
PIGIAUSIAS KELIONES I VILNIŲ 

B BET KOKIOS VIETOVĖS 
AMERIKOJE AR KANADOJE i

•*  Prašau ataujinti "Darbininko" prenumeratą 1995-tiems metams 
Siunčiu 30 doL prenumeratai ir 10 dol. aukelę, nes laikraštis darosi 
vis įdomesnis. Ačiū! { Jonas Tricis

Chicago, IL

Redakcija dėkoja skaitytojams už laiškus. Kviečiame ir kitus skaityto
jus parašyti savo atsiliepimus, pasiūlymus, pageidavimus, pastabas.

LIETUVIŲ KATALIKŲ SUSIVIENIJIMAS
Už prieinamus mokesčius pasiūlo 

apdraudos planus.
Susivienijimas savo nariams moka 
dividendus ir teikia pirmenybes 

prašant mortgičiif.
Norį įsirašyti‘kreipkitės į Susivienijimo Centrų, 71 - 

,73 So. WcishJjngton Street, Wiikes - Barre, PA 
18701.
Didžiojo New Yorko lietuviai kreipkitės / Su
sivienijimo direktorių Jonų A. Vainių, 3 Clare Dr.-, 
East Northport, N.Y. 11731. Namų tel. 516 261- 
3797, ofiso tel. 718 847-2686.

MODERN, TOTAL HIP AND KNEE JOINT REPLACEMENTS 
ARE NOW BE1NG PERFORMED IN THE BALTIC STATES 1N 
CENTERS THAT ARE OFFERING SERVICES OF SURGEONS 
THAT HAVE BEEN TRAINED IN THE U.S.
RIGA-AMERKAN, LTD. OF VVATERBURY, CONNECTICUT, 
IS IN A POSIT1ON TO GUARANTEE THE DELIVERY OF 
TOTAL HIP AND KNEE SURGERY IN LATVI A, ESTONIA AND 
UTHUANIA.
PAYMENT FOR THE SURGERY CAN BE MADE EITHER IN 
THE U.S. OR IN THE INDIV1DUAL REPUBUC.
ADDmONAL INFORMATION IS AVA1LABLE (IN ENGLISH) 
BY ČALL1NG 203 - 757 - 5052 OR BY MA1L TO 1201 WEST 
MAIN STREET, VVATERBURY, CT 06708 U.S.A.

ITSEASYTO

NAUJOS 
KNYGOS

Ką tik išėjo iš spaudos nauja 
knyga - "Tautos sukilimas 
1941", pirmoji dalis "Be Šūvio". 
Autorius Pilypas Narutis, pats or
ganizavęs sukilimą, aprašo savo 
kartos pastangas aršioje lietuvių 
tautos kovoje su okupantais at
gauti laisvę. Apima laikotarpį 
nuo 1940 m. iki 1941 m. birželio 
23 d. Knyga turi 404 psl. Spalvo
tas viršelis A. Sutkuvienės. Gau
nama "Darbininko" adminis
tracijoje. Kaina 17 dol. Per
siuntimas - 1.50 dol. ~ «

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

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

ViSOS knygos gaunamo? rašant;
Darbininkas

341 Highland Blvd. 
Brooklyn, NY 11207

f|g| DEXTERPARK [gį 
PHARMACY

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

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

WE DELIVER
V TeL: 296 - 4130

ATGIMUSIOS 
LIETUVOS DAINOS

Jūs galite namuose klausytis 
gražiausių Lietuvos estradinių 

dainų, jei įsigysite 
trijų kasečių komplektą 

(po 90 minučių kiekviena) 
tik už 17 dol.

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

9 vai. r. - 4 vai. p. p. 
tel. 718 827-1351 

arba rašyti:
Darbininkas (administr.) 

341 Highland Blvd. 
Brooklyn, NY 11207

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

(800) 654-2432 (201) 592-8780
; <>)?

PAPIGINTOS KAINOS Į VILNIŲ
šią žiemą

Iki kovo mėn.
Iš New York nuo $600.00
Boston $670.00
Philadelphla, Washington $700.00
CIeveland, Chicago $770.00
Florida $730.00
Los Angeles, San Francisco, Seattle $850.00

- Mes siūlome keliones laivu ir skrydžius į Karibų salas -

AIREX TRAVEL AGENCY 
382 Broad Avė 

Leonia, NJ 07605
(201) 944-1273 (800) 955-7370 (201) 947-2189

VILTIS UTHUANIAN RELIEF PARCEL SERVICE, irič. 
363 West Broadwoy, Boston, MA 02127 

TEL. (617) 269.4455

TIESIOGINIAI SIUNTINIAI ~ 
IŠ BOSTONO J VILNIŲ

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

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

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

Jau baigtas ruošti naujas 1995 m. I-ojo pusmečio konteinerių tvarkaraštis, kurį visi VILTIES 
siuntėjai gaus paštu artimiausiu metu. Jame bus paskelbtos siuntinių surinkimo datos 
įvairiuose miestuose.

Vasario mėnesi siuntinius priimsime:
BROCKTON, MA 
LOWELL, MA 
LAWRENCE, MA 
NASRŲ A, NH 
WORCESTER, MA 
BROOKLYN, NY 
NORWOOD, MA 
PUTNAM, CT 
PROVIDENCE, R1

vasario 9 d. 
vasario 10 d. 
vasario 10 d. 
vasario 10 cL 
vasario 11 d. 
vasario 11 d. 
vasario 13 d.
vasario 15 d. 
vasario 15 d.

340-540 vai. pj> 
12 - 1 vai. p.p.
2-3 vai. p4>.
4-5 vaL pj>.
11 - 3 vaL p4>.
12 - 4 vaL p.p.
6 - 7 vaL p.p.
1 - 240 vaL p4>.
4-6 vaL p.p.

Konteineris iš Bostono bus išsiųstas vasario 17 d.
» Informacijos apie paketų siuntimą ir pinigų pervežimą į Lietuvą prašome teirautis telefonui

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

Gintaras Karosas, Vytas Bazikas ir VILTIES ŠTABAS



rrj— •«««•"<«, Lietuvos bičiuliai Šiaurės Amerikoje

Vasario įsosios dvasinė jungtis yra pati tvirčiausia tautos sąsaja, 
a nepaisant to, kur tautos gyvenama. Visų bendra veikla nepriklauso- 
g mybės labui apvainikuota Kovo 11-osios Lietuvos Valstybės atsta

tymo Aktu, kuris tarsi susumavo praeitų ir šio šimtmečio lietuvių 
tautos išsilaisvinimo kovą iš svetimo režimo ir svetimųjų ideologi- 
P5- Mp * •'

• Skelbiame pilną sąrašą auko
jusių SALFhii per New Yorko 
100-tąjį skyrių nuo 1994 m. spal
io mėn. iki 1995 m. sausio 25 d. 
Aukojo:

Po 300 dol.: E. ir H. Andruš- 
KOS.

Po 200 dol.: A. ir V. Katinai, E. 
Pakuli?# I

Po 120 dol.: J. Kiznis.
Po 100 dol.: D. ir V. Anoniai, 

Apreiškimo parapija, J. Budzei- 
kax Dft-L-hJ. Dičpinigaičiai, E. ir

UŽ šią pergale žuvę, nušautieji ir paguldyti miestelių aikštėse, 
£ jei^itiejh ir sušalusieji, sutraiškyti raudonžvaigždžių tankų savo 
kilniąja gyvybės auka ir kova suteikė mums didžiausią palaimą - 
galimybe dar kartą XX šimtmetyje atkurti Lietuvos Valstybe.

Laisva, Nepriklausoma, Demokratinė Lietuvos Respublika, nors ir 
skausmingai atstatydama naujus ūkinius santykius šiandieną, dė
dama gražiausias gėles ant didvyrių kapo, betgi su viltimi žiūri i

vyrų parašai 1918 m. vasario 16 d. įpareigoja mus 
- nusivilti ar pyktis dėl nesėkmių, nervintis ir kaltinti vienas kitą, 

o paprasčiausiai gerai dirbti. Kas ką geriausiai sugebame ir mokame 
r Tautos labui. Šiandien, rytoj ir visados.

Tame darbe Vasario 16-osios proga visiems linkiu geriausios 
laimės.

Dr. Alfonsas Eidintas
Lietuvos Respublikos Nepaprastasis 

ir Įgaliotasis Ambasadorius 
Jungtinėse Amerikos Valstijose

AUKOS LABDARAI

Sesės ir Broliai Lietuviai!

Šiemet švęsdami Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo 77-erių 
metų ir nepriklausomybės atkūrimo 5-erių metų sukaktis, stebime 
Lietuvos gyvenimą su rūpesčiu ir viltimi, kad begalinių kančių 
išvarginta tauta atras kelią į šviesesnį rytojų.

Lietuvių Bendruomenė nuo įkūrimo 1951 metais vykdė du pa
grindinius uždavinius: rūpinosi lietuvių tautinės kultūros išlaikymu 
ir talkino lietuvių tautai atgauti laisvę. Šiandien vienas pagrindinis 

jau pasiektas - Lietuva yra nepriklausoma valstybė. Todėl 
dabar Lietuvių Bendruomenės pagrindinis tikslas yra ir toliau rūpin- 
tis-B&uvybės išlaikymu, kultūra, lituanistiniu švietimu, spauda, 
lietuviškomis parapijomis, šalpa, socialiniais, ekonominiais, visuo
meniniais reikalais, jaunimu, sportu, pagalba Lietuvai, ugdant tautiną 
sąmonę ir solidarumą.

Šių metų Vasario 16-sios proga, JAV Lietuvių Bendruomenės 
Krašto Valdyba ir JAV Lietuvių Bendruomenės Tarybos Prezidiumas 

- kreipiasi į Jus prašydami finansinės paramos sėkmingai įgyvendinti 
Lietuviu Bendruomenės įsipareigojimus, išlaikyti Lietuvių Bend
ruomenės įstaigas, kad galėtume efektingai tarnauti Amerikos lietu
viams nepamirštant ir Lietuvos.

Tik dėka Jūsų aukos - Lietuvių Bendruomenė gyvuos!

Regina Narušienė Dr. Zigmas Brinkis
JAV LB Krašto Valdybos JAV LB Tarybos Prezidiumo
Pirmininkė Pirmininkas

A.t A.
SOFIJAI KRAUNAITIENEI 
iškeliavus amžinybėn, nuoširdžiai užjaučiame jos 
dukrų Aldonų ir visų mielų Jonynų šeimų ir drauge 
liūdime.

Jonė, Vytas, Janina ir Vladas Staškai

Šių metų sausio 8 d. suėjo vienerl metai, kai netekome 
myWmo>Svalnio, dėdės Prano. Vasario 8 d. suėjo treji 
—e*ai.  kai Sekome mylimos sesers, tetos Juliios.

A. t A.
PRANAS ir JULIJA KUNIGĖLIAI
Šias skaudžias mirties sukaktis minint, už jų sielas bus 

aukojamos mišios lietuvių pranciškonų koplyčioje 
Brooklyn® vasario 12d., sekmadieni, 11 vai. ryto. Drau
gus ir paistomus prašome prisiminti juos savo maldo
se.

Gfflam® skausme likę:
__ Sesuo, svainė Kazimierd Šventoraitienė ir 

sūnūs su šeimomis

V. Dudėnai, M. Jankauskienė, M. 
Jatulis, M. ir J. Klivečkos, L. ir V. 
Milukai, kun. V. Palubinskas, V. 
ir Br. Pauliai, V. ir A. Žumbakiai.

Po 75 dol.: Dr. A. Dunajewski.
Po 60 dol.: N. ir J. Valaičiai.
Po 50 dol.: M. ir A. Annonai,

W. Bamet, A. ir R. Česnavlčiai, 
Dr. L. ir J. Giedraičiai, A. ir R. 
Jurgėlos, Dr. J. Kazickas, A. Liepi- 
naitis, A. tingis, R Markus, A. 
Matulaitis, E. ir A. Ošlapai, M. ir 
P. Paliai, E. Rastenienė, kun. A.

Lietuvos prezidentas A. Brazauskas kartu su Vasario 16-osios 
gimnazijos mokiniais Vokietijoje. M. Šmitienės nuotrauka

Dail. Feliksui Daukantui -
80: metų

(atkelta iš 2 psl.)
jis gimė Ciceroje, o aš čia jau 45 i 
metai gyvenu. Teko PJatjętŲg.60 į 
metų amžiaus proga surengtą 
parodą Vilniuje. Tos parodos 
kataloge R. Budrys apie F. Dau-; 
kanto kūrybą taip rašė:

"Kaip plačiai besišakotų kūry
binė, pedagoginė ir visuomen- į 
inė veikla, kokios pareigos be- i 
slėgtų jo kūrybinės brandos ir 
patirties amžių, skaidria versme
jo kūryboje lieka gintaras. Todėl 
nenuostabu, kad daugelyje res
publikinių, sąjunginių ir tarptau
tinių parodų F.D. vardą plačiai 
išgarsino jo sukurtos gintaro 
puošmenos, suvenyrai ir uniku
mai. Jubiliejinėje dailininko 
parodoje didžiausią plotą užima 
gintaro ekspozicija, įtaigiai at
skleidžianti jo kūrybinį brandu
mą". '

Jo gintaro kūryba plačiai sus
idomėjo pasaulio meno spe
cialistai, kurie dar ankstesniais 
laikais, apie jį išgirdę, užsukdavo 
į Vilnių. Kuomet 1976 metais po 
Tarybų Sąjungą važinėjo Ameri-

Rubšys, Dr. K. Šimaitienė, L. Si- 
manavičienė, S. ir V. Vaikučiai.

Po 45 dol.: Dr. S. Dimas.
Po 40 dol.: A. Mažeika.
Po 30 dol.: J. Alyta, J. Botyrius, 

L. E. Dovydėnas, kun. S. Raila, 
G. Rajeckas, A. Rysavy.

Po 25 dol.: O. Adams, R. ir T. 
Alinskai, Dr. G. Arvystas, J. Bag- 
das, A. Bagdžiūnas, V. Česnaviči- 
us, A. ir E. Dičmonai, M. Erčius, 
J. Janiūnas, A. ir S. Janušai, Ž. 
Jurienė, W. Klosis, G. Leonas, V. 
Maželis, E. Merkelienė, N.Y. 
Šaulių kuopa, P. ir A. Petraičiai, 
J. ir A. Pumpučiai, M. Raulinaitis, 
A. Ruzgas, Dr. R. Saldaitienė, S. 
Skobeikienė, G. ir J. Stankūnai,
I. ir A. Vakseliai.

Po 20 dol.: D. Banaitis, E. 
Barčiauskienė, P. Dubauskienė, 
L. Gudelienė, L. Jankauskaitė, K.
J. Jonynas, K. A. Keblys, A. ir B. 
Lukoševičiai, J. Matulaitienė, N. 
Michura, A. J. Miknius, D. Uzas, 
V. Veršelis, M. ir V. Vygantai, L. 
Žitkus. „

Po 15 dol.: J. Juodis, V. Žu
kauskas.

Po 10 dol.: B. Ashebergas, I. 
Banaitienė, A. Dėdinas, K. Grau
dis, R. Jasinskas, L Kazlauskas, S. 
Kulys, C. Matuzas, E. Minkū- 
nienė, M. Slavinskas, K. Vainius, 
A. Žukas.

Po 5 dol.: M. Brakas, R. Kon- 
drotienė, XY - aukojo 1 dol.

Prie šių aukų dar reikia pridėti 
aukojusius BALF'o 50 metų veik
los jubiliejiniam leidiniui Chi- 
cagoje. Aukojo:

100 dol. JAV Lietuvių Ben
druomenės New Yorko apygar
da.

100 dol. Tautos Fondas, Brook
lyn, NY.

50 dol. Simo Kudirkos šaulių 
kuopa, NY.

50 dol. Marytė šalinskienė.
Malonu pastebėti, kad ne

žiūrint daugybės narių iškeliavi
mo į amžinybe, aukotojų ir aukų 
skaičius net didėja, palyginus su 
kitais metais. %

Nuoširdus ačiū visiems auko
tojams!

BALFo New Yorko skyriaus 
vardu, ‘Vytas Katinas 

kos žurnalo "National Geograph- 
ic" atstovai, jie pas F. Daukantą 
Vilniuje specialiai sustojo ir jo 
kūrybą žodžiais bei nuotrau
komis plačiai atžymėjo šiame 
prestižiniame leidinyje.

Savo darbus F. Daukantas buvo 
išstatęs pasaulinėse parodose: 
Montrealyje (1967 m.), Osakoje 
(1970 m.) ir kitur, kur tik reikė
davo atstovauti Lietuvai. Jo dar
bus pamatė viso pasaulio žmo
nės.

Ir šiandien F. Daukantas yra 
dar aktyvūs ir daug dirba savo 
profesijoje. Nežiūrint savo 80 
metų amžiaus naštos, jis dirba 
savo pamėgtąjį darbą. Prieš pora 
savaičių gautame iš jo laiške, dail. 
F. Daukantas rašo, kad ruošiasi 
80 metų sukakčiai paminėti 
rengiamai parodai, kuri bus 
atidaryta vasario 8 d. Vilniuje.

O
- Migracijos depart- 

mento duomenimis, į Lie
tuvą nelegaliai atvyko vien 
tper pirmąjį 1994-ųjį pus
metį daugiau kaip 750 kitų 
valstybių piliečių, per ant
rąjį pusmetį - daugiau kaip 
tūkstantis. Jiems pasiūlyta 
Išvykti, 166 nelegalūs mig
rantai išsiųsti. Nelegalūs 

migrantai, jų grupės skverbiasi 
iŠ Baltarusijos pasienio ir vedlių 
lydimi keliauja į Lenkiją - už 
kiekvieną per sieną pervestą as
menį vedliai ima po 1000 - 2000 
USD. [
- Kauniečiai siūlo Lietuvos 

Vyriausybei įtraukti į transporto 
plėtojimd programą Europos 
vėžės - gėležinkelio linijos nuo 
Šeštokų iki Kauno tiesimą. Siūlo
ma steigti Kauno laisvąją eko
nominę z6ną Karmėlavos apy
linkėje ir Kauno aerouosto teri
torijoje. Geležinkelio Šeštokai - 
Kaunas vėžei rekonstruoti iš 1520 
mm į 1435 mm reikia bemaž 60 
mlh. litų, tačiau išlaidos turėtų 
atsipirkti: transporto terminalas 
padėtų Lietuvai tapti tranzito 
Šalimi, padaugėtų krovinių tarp 
Vakarų Europos ir NVS, Baltijos, 
Juodosios'jūros regionų.
- Miškotvarkos institutas 

Utenos miesto ir rajono gyven
tojams kaip kompensaciją už 
negrąžinamą žemę paskyrė 180 
hektarų miško. Utenos, Leliūnų, 
Užpalių ir Vyžuonų apylinkėse. 
Visi 40 pretendentų to miško 
atsisakė, nes jis itin prastas - 
pelkių lapuočiai ir krūmai. Tei
giama, kad miškotvarkos spe
cialistai rajone net nesilankę ir 
patys- nežino, ką paskyrė.
f - Septynios opozicinės par
tijos paskelbė viešą laišką Vyriau
sybei, reikalaudamos, kad Biržų 
valstybinė naftos transporto įmo
nė •Naftotiekis", valstybinės įmo
kės "Lietuvos dujos", "Lietuvos 
geležinkeliai", Lietuvos energeti
kos sistema kartu su atomine 
ėlektrine, aerodromai, miestų 
šilumos ir vandentiekio tinklų 
sistemos nebūtų privatizuo
jamos. Nors privatizuoti ketina
ma tiktai kažkelintą tų objektų 
dalį, dėl to vyksta nemaži ginčai.

varkiu paskirtos dar keturios per
sonalinės pensijos - literatūros 
kritikei Irenai Kostkevičiūtei, 
balerinai Jadvygai Olekienei, aka-

Pusmečio aukos
Kultūros Židiniui

Kaip paprastai, kas pusmetį rašome apie KŽ-io paramą ir rėmėjus. 
Per paskutinį pusmetį (1994 liepos - gruodžio mėnesiais), KŽ gavo 
$14,432 paramos iš 89 asmenų (ar šeimų), 17 organizacijų ir iš KŽ- 
io Parengimų Komiteto pelno, ši pusmečio suma yra didesnė už 
$10,431 pereito pusmečio (1994 sausio - birželio mėn.) paramą ir už 
$11,684 paramą, gautą užpereitame pusmetyje (1993 liepos - 
gruodžio mėn.). KŽ-io vadovybė ypatingai dėkoja rėmėjams.

Asmeninių aukų sąrašas (78% visos paramos):
$4,800 - didelis ir ištvermingas rėmėjas, neskelbiantis savo pavar

dės. $1,282 - a. a. Juozo Mariuko palikimas. $1,000 - anoniminis 
aukotojas. $300 - V. ir L Ignaičiai. $230 - J. ir M. Klivečkos. $110 - 
A. ir V. Jankauskai. Po $100 - dr. J. ir L Dičpinigaičiai, dr. S. 
Dimienė, P., L, R. ir R. Gvildžiai, dr. A. Janačienė, Keturakių šeima, 
V. ir L Kiliai ir K. Norvilą.

$90 - D. Uzas. $85 - V. ir E. Vaičiuliai. $80 - J. Kiznis. Po $75 - K. 
Miklas, A. ir D. Šilbajoriai, V. ir S. Vaikučiai, A. ir J. Vytuviai. $54 
- dr. J. ir D. Bilėnai. Po $50 - J. Bagdas, tėv. P. Barius, OFM, A. ir D. 
Bobeliai, J. Burdulis, R. ir A. Česnavlčiai, B. Cibulskienė, dr. P. ir V. 
Dičpinigaičiai, L. Gudelienė, D. Jesinskas, M. Klemejerytė, A. ir A. 
Kvedarai, L. Šileika - Hood, J. Lugauskas, A. ir B. Lukoševičiai, K. 
Matūzas, M. Murphy, dr. B. Paprockienė, Z. ir M. Raulinaičiai, A. 
Vakselis, A. ir R. Vedeckai. Po $45 - A. Bagdžiūnas, A. ir Z. 
Dičpinigaičiai, A. Garbauskas, J. ir dr. L. Giedraičiai. Po $40 - J. 
Botyrius, R. ir K. Čiurliai, L. Kulikauskienė, R. ir V. Penikai, R. ir N. 
Žukauskai. $30 - A. ir E. Stakniai.

Po $25 - T. Alinskas, V. ir L Alksniniai, H. ir E. Andriuškos, A. 
Balsys, V. ir R. Gaubos, tėv. P. Giedgaudas OFM, A. ir R. Gudaičiai, 
L Ignaitis, R. Ignaitis, J. Kriaučiūnas, J. Liaukus, A. Lingys, A. 
Lukoševičiūtė, P. Malukas, A. Marijošienė, J. Matulaitis, V. Maželis, 
L Miklas, N. Naronis, P. Palys, dr. K. ir A. Pintsch, kun. prof. A. 
Rubšys, A. Ruzgas, V. Sidas, D. Šilbajorienė, Skėrys, J. ir G. Stankūnai, 
E. Tutinienė, dr. M. Žukauskienė. Po $20 - J. ir E Andriušiai, J. ir M. 
Bematovich., K. ir D. Butkiai, T. Cagan, N. Jankauskienė. $15 - V. 
Šližienė. Po $10 - A/Dėdinas, S. Skobeikienė. $5 - K. Bakšys.

Organizacijų aukų sąrašas (13% visos paramos): $762 - United 
Way of New York City (lietuvių aukos, skirtos per United Way). 
$250 - Ambasadoriaus A. Simučio baliaus komitetas. Po $100 - 
Lietuvių Bendruomenės (LB) apygarda, NY Lietuvių Gydytojų Draugi
ja. Po $50 - Amerikos Lietuvių Inžinierių ir Architektų Sąjunga, 
BALF-as, LB Bushwick apylinkė, LB Queens apylinkė, Lietuvių 
Katalikių Moterų Kultūros Draugija, Lietuvių Moterų Klubų Fede
racija, Maironio lituanistinė mokykla, NY Skautai, NY Šaulių kuo
pa, Lietuviai Pranciškonai, Lietuvių Pranciškonų spaustuvė, tau
tinių šokių grupė "Tryptinis". $30 - LB Great Neck apylinkė.

KŽ-io Parengimų Komiteto pelnas (9% visos paramos): $683 - KŽ- 
io kavinė lapkričio 6 d. $651 - KŽ-io kavinė ir Kuršėnų Liaudies 
Kapelos koncertas gruodžio 4 d.

Šiuos asmenų ir organizacijų sąrašuose taifPjfeFį jungtos KŽ-iui 
skirtos aukos mirusiųjų atminimui. Tokios aukos-šį pusmetį buvo 
aukotos mirus buvusiam KŽ-io Tarybos nariui a. a. Rimui Ignaičiui 
($1,235), a. a. Vincui Blažaičiui ($330), a. a. D. Tilvikui ($220), a. a. 
Marijai Kleizienei ($75), a. a. Jadvygai Gražulienei (50), a. a. Andriui 
Butui (papildomai $25) a. a. Algirdui Daukšai ($25), a. a. Kundenei 
($25) ir a. a. A. Vaitkevičienei ($25).

Kultūros Židinio vadovybė dėkoja visiems už paramą aukomis, 
nario mokesčiais ir už atsilankymą KŽ rengiamose kavinėse ir 
koncertuose, kurių visas pelnas skiriamas KŽ-io išlaikymui. Pri
mename, kad KŽ-io nario mokestis yra $50 organizacijoms, $25 
asmenims ir $10 naujai atvykusiems lietuviams iš Lietuvos. Visos 
aukos ir nario mokesčiai KŽ-iui atleidžiami nuo valstybinių mokesčių. 
Norintiems aukoti KŽ-iui per United Way darbovietėje, taip pat 
galima nurodyti, kad auka skiriama Lithuanian Cultural Center, 
Ine. 355 Highland Blvd., Brooklyn, NY 11207. United Way Donor 
Choice forma gaunama iš United Way, arba skambinant tel. 1 - 
(516) - 643 - 5433.

Jeigu yra klaidų aukotojų sąrašuose, ar apsirikus praleista aukoto
jo pavardė, prašome pranešti KŽ-io raštinei raštu, ar telefonu 1 - 
(718) - 235 - 8386.

Kultūros Židinio Vadovybė

demikui Vytautui Statulevičiul 
bei buvusiam kultūros ir švieti
mo ministrui Dainiui Trinkūnui. 
Personalinė pensija Iki šiolei iš 
viso paskirta 133 asmenims, jos 
dydis - 257 litai 65 centai.
- Penkiolika renginių per 

pirmuosius veiklos metus suren
gė Lietuvoje K. Adenauerio fon

das, daugiausia remias dešinią
sias partijas. Jo programoje - se
minarai, konferencijos, keitima
sis patirtimi, dešiniųjų partijų 
atstovų vizitai.

kai Vilniuje paminėjo savo klu
bo "Svetoč*  ("Švyturys") dvide-
šlmtpenkmetį.
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Borkų šventė Madride

Artūras Paulauskas, buvęs 
Lietuvos Generalinis Prokuroras, 
atvyksta į JAV vasario mėn. pra
džioje. Jis neseniai sėkmingai 
užbaigė Vito Lingio nužudymo 
bylą, kuri gavo platų tarptautinį 
atgarsį. Atvykęs į JAV, Artūras 
Paulauskas vasario 5 d. buvo pag
rindiniu kalbėtoju Detroito Lie
tuvių Organizacijų Centro suren
gtame 77-ajame Lietuvos ne
priklausomybės minėjime. Po to 
lankėsi Floridoje ir atvyks į New 
Yorką. Čia pasakys pagrindinę 
kalbą Vasario 16-osios minėjime, 
kurį rengia jungtinis ALTo New 
Yorko skyriaus, LB New Yorko 
apygardos ir Tautos Fondo ko
mitetas vasario 19 d. Kultūros 
Židinyje, Brooklyne, NY.

Lietuvos nepriklausomy
bės šventės proga rengėjai iš
siuntinėjo laiškus, kuriuose prašo 
dalyvauti šventės minėjime taip 
pat aukoti Lietuvos labui. Minėji
mas bus vasario 19 d. Apreiški
mo parapijos bažnyčioje ir Kul
tūros Židinyje. New Yorke šią 
šventę rengia trys organizacijos: 
New Yorko ALTo skyrius, LB NY 
apygarda ir Tautos Fondas. Ši
emet visais šventės rengimo 
darbais rūpinasi ALTas, kurio 
pirmininku yra Vacys Steponis.

Lietuviu Atletų Klubo su
sirinkimas, turėjęs įvykti sau
sio 27 d., buvo atšauktas. Su
sirinkimas įvykš''vasario 10 d., 
penktadienį, 7c3Q vai. vak. Kul
tūros Židinio patalpose. Nariai ir 
norį dalyvauti Klube prašomi 
atsilankyti. ’

Rašytoja Kotryna Grigai- 
tytė išleidžia Lietuvoje naują 
romaną "Auksinukai". Rašytoja 
taip pat turi spaudai parengusi 
naują novelių rinkinį.

"Darbininko" skaitytoju 
galite tapti kiekvieną dieną. Nau
jienos iš Lietuvos, Pabaltijo, lie
tuvių gyvenimo visam pasaulyje. 
Prenumerata vieniems metams - 
tik $30. Nedelskite - "Darbinin
kas" jus aplankys jau šią savaitę!

LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS
ATSTATYMO
7 7 METŲ SUKAKTIES

MINĖJIMAS
Sekmadienį, vasario 19 d.

PAMALDOS - 11 vai. Apreiškimo parapijos bažnyčioje. 
Mišias koncelebruoja kun. Vytautas Palubinskas 

su kitais kunigais.
Pamokslą sako kun. Vladas Jaskevičius, SJ. 
Gieda Apreiškimo parapijos choras, 

vadovaujamas Astos Barkauskienės.
" AKADEMIJA - 3 vai. popiet Kultūros Židinyje. 

Invokadja - kun. Vladas Jaskevičius, SJ. 
Sveikinimas - Dr. Oskaras Jusys, 

Lietuvos ambasadorius Jungtinėse Tautose;
Paskaita - Artūras Paulauskas, 

buvęs Lietuvos Generalinis prokuroras.
MENINĖ DALIS -

Pianistė Aldona Kepalaitė;
Pianistas William Smiddy;
Smuikininkas virtuozas Vilhelmas Čepinskis; 
Kanklių ir dainų montažą atlieka
Asta, Gabija ir Petras, vad. Asta Barkauskienė;

Padėkime vargstančiai Tėvynei! 
Dalyvaukime minėjime!

Minėjimą rengia:
Amerikos Lietuviu Tarybos NY skyrius 
Tautos Fondas
LB New Yorko apygardos valdyba

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

ATLANTA Import Export, 
Ine., siuntinių į Lietuvą persiun
timo bendrovės atstovai, į New 
Yorką atvyks šeštadienį, vasario 
18 d. Tą dieną siuntinius priims 
Kultūros Židinio kieme, buv. 
spaustuvės patalpose, nuo 12 iki 
1 vai. popiet. Jokių muitų nėra. 
Dėl informacijų skambinkite tel. 
(914) 258-5133. (Dėl siutinių 
surinkimo kitose vietovėse žiū
rėkite skelbimą 7 psl.)

Iš Metropolitan operos 
rūmų vasario 11 d., šį šeštadie
nį, 1:30 vai. popiet New Yorko 
laiku per radiją bus transliuoja
ma Giacomo Puccini opera "Tu- 
randot". Pagrindiniai solistai: 
Gwyneth Jonės, Teresa Stratas, 
Michael Sylvester, Paul Plishka. 
Diriguoja Nello Santi. Vasario 18 
d., ateinantį šeštadienį, bus trans
liuojama Gioachino Rossini ope
ra "II Barbiere di Siviglia".

Kaziuko mugė, rengiama 
New Yorko skautų, šiemet bus 
kovo 12 d. Kultūros Židinio pa
talpose.

Kultūros Židinio kavinė, 
turėjusi dirbti vasario 4 d., ne
dirbo dėl sniego pūgos, kuri at
nešė į Kultūros Židinio kiemą 
daug sniego. Tačiau Kultūros 
Židinio kavinės valgiais visi galės 
pasivaišinti vasario 19 d., kai 
Kultūros Židinyje bus minimos 
Lietuvos nepriklausomybės 77- 
osios metinės.

"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.

Regina ir Genius Borkal nese
niai Madride atžventė savo sūnų 
mokslo baigimą. Vyresnysis sū
nus Darius, baigęs kolegijoje 
matematiką ir kompiuterių mok
slus, dabar Stony Brodk univer
sitete gavo matematikos mokslo 
magistro laipsnį ir pradėjo dirbti^ 
New Yorke reklamos firmoje

Pavogti dailininko 
Arbit Blato paveikslai

Vasario 3 d. "The New York 
Times" pranešė, kad iš sandėlio 
Manhatane vagys pavogė arti 
200 Arbit Blato paveikslų. Jų 
vertė - 2 milijonai dolerių. Polici
ja spėja, kad vagystė įvyko tarp 
praėjusių metų gruodžio 1 d. ir 
š.m. sausio 3 d.

Dailininkas yra gimęs Kaune 
1908 m., baigęs Aušros berniukų 
gimnaziją, dailę studijavo Ber
lyne ir Paryžiuje, kur 1933 m. 
Galerie Van Leer surengė savo 
pirmą parodą. New Yorke pirmą 
parodą surengė 1934 m. Nuo to 
laiko dalyvavo įvairiose parodose 
Paryžiuje, New Yorke ir kituose 
meno centruose? Emigravo i 
Ameriką ir apsigyveno New 
Yorke, kur verčiasi tapydamas 
portretus. Q f

Blato žmona - operos solistė ir

Venecueloje Lietuvos ne
priklausomybės šventė bus iš
kilmingai paminėta Caracas 
mieste. Vasario 16 d. Lietuvos 
ambasadorius dr. ' Vytautas 
Dambrava rengia priėmimą už
sienio diplomatams ir Venecue- 
los valdžios pareigūnams. Viešas 
minėjimas lietuviams bus sek
madienį, vasario 19 d. Jį rengia 
Venecuelos Lietuvių Bendruo
menės valdyba, kuriai pirmi
ninkauja Henrikas Gavorskas. 
Šiose iškilmėse dalyvauk vysk. 
Paulius Baltakis, OFM, Lietuvos 
konsulas New Yorke Arnoldas 
Milukas ir BALFo pirmininkė 
Marija Rudienė iš Chicagos. Mi
nėjime pagrindinę kalbą pasakys 
Kęstutis K. Miklas iš New Yorko.

4 4
"Vilties" siuntinių agentūros 

atstovai Brooklyne, ;NY, siunti
nius vėl priims vasafto 11d. nuo 
12 iki 4 vai. popiet-Kultūros Ži
dinio kieme, buv. spaustuvės pa
talpose. Dėl siuntinių paėmimo 
iš kitų vietovių žiūr. skelbimą 6 
psl. .

Noria parduoti didelį rin
kini pašto ženklų. Ženklai 
gerame stovyje, įdėti į plastiką, 
išleisti nuo 1889 m. iki 1993 m., 
įvairių valstybių: Amerikos, Vo
kietijos, Čekoslovakijos, Rusijos, 
Azijos šalių ir kt. Jų kainos: vie
nos valstybės perkant po vieną - 
30 centų; perkant visus tos vals
tybės ženklus - po 20 centų, bėl 
daugiau informacijų rašyti: Edw. 
Kačinskas, 900 St. Charles Avė., 
Baltimore, MD 21229 arba skam
binti tel. 410 - 247 - 3269.(sk.)

FCB.
laimesnysis sūnus Davis Mad

ride, kur jo tėvas turi savo ben
drovę, baigė "The American 
School of Madrid" vidurinę mo
kyklą. Vasarą jis stažuosis Lietu
voje. Jis ruošiasi biznio adminis
tracijos studijas tęsti Paryžiuje, 
Sorbonos universitete.

režisierė Regina Reznik. Prieš 
keletą metų ji Hamburgo operos 
teatre statė operą "Carmen", o 
dekoracijas piešė Blatas.

Dail. Blatas Venecijos miestui 
sukūrė holocaust aukoms pa
minklą. Buvo nuvykęs į Lietuvą 
ir norėjo tokį pat paminklą pasta
tyti Vilniuje, bet šis projektas 
ten įstrigo.

Jo tikra pavardė buvo Arbitb- 
latas. Tėvas turėjo krautuvę 
Kaune, Pradėjęs reikštis kaip dai
lininkas, jis pavardę padalijo 
pusiau, tapdamas Arbit Blatu. 
Dailininkas draugavo su dail. 
Adomu Galdiku, turėjo surinkęs 
gražią lietuvių liaudies meno 
kolekciją - įvairių statulėlių, 
kuriąs laikė savo studijoje ir jas 
vertino kaip ekspresionistinio 
meno kūrinius.

Elena ir Juozas Andriušiai 
vasario 1 d. išvyko į Juno Beach, 
FL, -grįžta kovo 5 d.

Tėv. Leonardą Andriekų, 
OFM, paminėjo Skuodo rajono 
laikraštis "Mūsų žodis" š. m. sau
sio 7 d. laidoje. Albinos Žum- 
bakienės nuotraukoje Tėv. Leo
nardas stovi vienuolyne, už jo 
vitražas ir ant sienos kryžius. 
Laikraštis išspausdino Tėv. Leo
nardo padėkos žodį, kad jis buvo 
prisimintas savo 80-ies metų ju
biliejaus proga ir pasveikintas 
"Mūsų žodyje". Skuodo cen
trinėje bibliotekoje buvo jo poez
ijos knygų paroda. Už tą jubi
liejaus prisiminimą poetas ir 
dėkoja Skuodo rajono laikrašči
ui. Tėv. Leonardas Andriekus yra 
kilęs iš Barstyčių, kurie yra dabar
tinės administracijos Skuodo ra
jone, o prieškario Lietuvos Re
spublikos laikais buvo Kretingos 
apskrityje.

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

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

Darius, Regina, Davis ir Genius Borkai prie Vidurinės mokyk
los pastato, kur Davis mokslo baigimo proga buvo iškelta ir 
Lietuvos vėliava.

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

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

"ŽIEDLAPIAI". Poeto Ro
mualdo Kisieliaus nauja poezi
jos knyga. Išleista praėjusiųjų 
metų pabaigoje Lietuvoje, J. Na
viko leidykloje "Austėja". Knyga 
yra 143 psl., celofaniniu virše
liu. Joje atspausdinti 139 eilė
raščiai su 15 autoriaus nuotrau
kų. Kaina 7.50 dol., įskaitant 
persiuntimą. Knygą galima gau
ti rašant: Romualdas Kisielius, 
36 Kenbury Rd., Somerville, NJ 
08876. (sk.) -

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

(sk.)

National Credit Union Administration
Asset Liųuidation Management Center 

skelbia sekantį pranešimą:
NOnCE OF UNCLA FUNDS

FOR THE FORMER KASA 
LITHUANIAN FEDERAL CREDIT UNION

The credit union was liųuidated on July 31, 1992 and shares 
were paid out at that time. The following is a lįst of members of 
the credit union who have unclaimed shares:

WILLIAM A. ADAMS
ANTHONY MARINO
BRUCE PALOMBO
KĘSTUTIS PUSKUNIGIS
IRENA SALCIUS or JOHN P. SALCIUS
JUOZAS SLABOKAS
STELLA STROLE
KEVIN SULLIVAN or IRENA A. SULLIVAN
VINCAS TAMOŠAITIS or SALOMĖJA PALIONIS

If you were a former member of he credit union and are on the 
above list or if you have not received your shares, please send 
verification of your account with the credit union to .the 
following:

* KASA LITHUANIAN FCU
c/o NATIONAL CREDIT UNION ADMINISTRATION p
4807 Spicewood Springs Rd., Suite 5100
Austin, TX, 78759

Ali vertficotlons mušt reoch this Office by Morch 1, 1995. 
Otherv/fce, the shares wffl be sent to the State Abandoned 
Property Department of your lašt knov/n address.

Kun. Adolfas KUmanskis, 
Šv. Kazimiero parapijos klebo
nas Providence, RI, apmokėjo 
savo prenumeratą, atsiųsdamas 
150 dol. čekį, ir dosniai parėmė 
"Darbininko" leidimą. Mielam 
aukotojui nuoširdžiai dėkojame 
už čekį ir už gražius linkėjimus.

Stefa Dimas, D.D.S., Middle 
Village, NY, kaip, kasmet, taip ir 
šiemet parėmė "Darbininką", 
apmokėdama prenumeratą su 85 
dol. čekiu. Nuolatinei mūsų 
spaudos palaikytojai nuoširdžiai 
dėkojame.

Juozas Ambrozaitis, Mid- 
dlebury, CT, kasmet stiprina 
"Darbininką" didesne auka. Ir 
šiemet apmokėjo prenumeratą su 
100 dol. čekiu. Nuoširdžiai dėko
jame už paramą.

Angeline Garbačiauskie- 
nė, Chicago, IL, yra viena iš 
dosniausių mūsų spaudos palai
kytojų, Šiemet apmokėjo pre
numeratą su 150 dol. čekiu. 
Nuoširdžiai dėkojame už nuo
latinę pagalbą "Darbininkui".

Juozas J. Ardys, Fairvievv, PA, 
nuolat atskuba "Darbininkui" į 
pagalbą su didesne auka. Ir ši
emet apmokėjo prenumeratą su 
100 dol. čekiu. Nuoširdžiai dėko
jame už paramą, gražius linkėji
mus ir mūsų darbų įvertinimą.

Antanas Drazdys, Baltimore, 
MD, suprasdamas laikraščio lei
dimo sunkumus, atskubėjo su 
85 dol. prenumeratos mokesčiu. 
Nuoširdžiai dėkojame už paramą.

Bendrai Uetuvos-Vokietijos įmonei Kaune 
reikalingas patyręs 

Finansų Direktorius.
įmonė specializuojasi aukštos kokybės tekstilės gamyboje ir pla
nuoja vieną didžiausių investicijų Lietuvoje. Finansų Direktorius 
bus atsakingas už įmonės finansinės apskaitos sistemos pagal Vakarų 
standartą įvedimą ir kontrolę.

Reikalavimai:
Aukštasis išsilavinimas ir patirtis finansų ir 
buhalterinės apskaitos srityje.
Mokėti anglų ii lietuvių kalbas.
Sugebėti įdiegti naujoves ir jas valdyti.

Atsakomybės;
įdiegti ir vykdyti finansinę apskaitos sistemą pagal Vakarų standar

tus. ,i -

Palaikyti ryšius su Tarptautine Finansų Korporacija
ir kitais investitoriais.
Koordinuoti auditorių veiklą.
Vadovauti finansinei ataskaitai.
Vadovauti ataskaitos Finansų Ministerijai ruošimui.

Kreiptis į HRStrategiės
Vilniaus g. 39, 2600 Vilnius, Lithuania
Tel. (370 2) 62 66 40, faksu (370 2) 22 08 70.


