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------ ir apie C

LIETUVĄ
J)

— Vakarti Europos Sąjun
gos Asamblėjos politinių reikalų 
komiteto posėdžiuose, vykusiuo
se JAV ir Kanadoje, kovo 1-9 
dienomis, dalyvavo Lietuvos 
Seimo užsienio reikalų komiteto 
pirmininko pavaduotojas Algir
das Gricius. Jis susitiko su JAV 
Atstovų rūmų tarptautinių rei
kalų komiteto pirmininku Ben- 
jamin Gilman bei spikeriu Newt 
Gingrich. Lietuvos parlamenta
ras perdavė Seimo pirmininko 
Č. Juršėno laiškus Newt Ging
rich bei Kongreso nariui Richard 
Durbin. Laiške, skirtam Durbin, 
dėkojama už jo pastangas, sie
kiant, kad Lietuva liktų kandi
date j NATO nares.
- Sausio 13-osios bylą į 

teismą žadama atiduoti gegužės 
mėnesi, tačiau generalinio pro
kuroro pavaduotojo Artūro Pau
lausko nuomone, jos nagrinėji
mo procesas gali būti nepilna
vertis, nes pagrindiniai kaltina
mieji yra Rusijos piliečiai ir negali 
būti nuteisti Lietuvoje. Paulaus
kas informavo, kad šiuo metu 
Rusijoje arba Baltarusijoje gyve
na 44 iš 51 Sausio 13-osios bylo
je kaltinamų asmenų.

— Seimo pirmininkas Č. Jur
šėnas kovo 5-8 dienomis lankėsi 
Didžiojoje Britanijoe šios šalies 
vyriausybės kvietimu. Juršėnas 
tarėsi dėl Lietuvos Seimo ir Di
džiosios Britanijos parlamento 
bendradarbiavimo. Č. Juršėnas 
lankėsi Oksfordo universitete, 
Londone susitiko su lietuvių 
bendruomenės nariais.
- Valstybinei įmonei "Lie

tuvos dujos" nuo kovo 1 d. Rusi
jos koncernas "Gazprom" nutrau
kė gamtinių dujų tiekimą. Šiuo 
metu "Lietuvos dujos" yra skolin
gos "Gazpromui" $38.8 milijo
no. Nuo kovo 1 d. vakaro dujų 
tiekimas vartotojams pradėtas 
riboti. Apribotas energetinės sis
temos katilinių darbas. Ten, kur 
galima, jos bus pradėtos kūrenti 
mazutu. Gyventojams gamtinių 
dujų tiekimas nebus ribojamas.
- Lietuvos užsienio reikalų 

ministras Povilas Gylys ir Izrae
lio užsienio reikalų ministras Ši- 
mon Pėrės pasirašė tarptautinę 
sutarti dėl dalinio vizų režimo 
pakeitimo. Joje numatyta, kad 
su diplomatiniais ir tarnybiniais 
pasais vykstantiems piliečiams 
nereikės vizų. Lietuvos ir Izrae
lio sveikatos apsaugos ministrai 
Antanas Vinkus ir Haim Ramon 
pasirašė taprvalstybinio bendra
darbiavimo sutarti sveikatos ap
saugos srityje.
- Kaune visą praėjusią savaitę 

veikė paroda "Pelai ir grūdai", 
kurią surengė Kokybės tyrimo 
centras kartu su septyniomis fir
momis. Parodos ekspozicija norė
ta parodyti vartotojui galimybę 
palyginti žinomų firmų gaminių 
originalus su jų falsifikatais ir 
plagijatais.Tarp eksponatų - gar
siųjų "Adidas", "Pedrini", "Sharp", 
"Bennet", kitų firmų gaminiai bei 
vietiniuose "rūsiuose" gimusios 
iš pirmo žvilgsnio meistriškos 
kopijos - avalynė, virtuvės įran
kiai, "Pampers" vystyklai, net 
radijo aparatūra. Eksponuota ir 
lietuviškos produkcijos falsifika
tų.

— Lietuvos darbo biržos 
duomenimis, š.m. kovo 1 d. Lie
tuvoje buvo užregistruota 100,8 
tūkstančio ieškančių darbo nedir
bančių piliečių.

IŠTARTI ATGAILOS ŽODŽIAI
Vasario 28 d. Lietuvos prezi

dentas Algirdas Brazauskas išvy
ko su trijų dienų oficialiu vizitu 
i Izraelį. Prezidentą lydėjo jo 
dukra Audronė Usonienė. Kartu 
išvyko ir oficiali delegacija, kurio
je buvo užsienio reikalų minist
ras Povilas Gylys, sveikatos ap
saugos ministras Antanas Vin
kus, Seimo kancleris Neris Ger
manas, Seimo nariai Gediminas 
Kirkilas ir Emanuelis Zingeris, 
Prezidento patarėjas užsienio po
litikai ambasadorius Justas Pa
leckis ir kiti oficialūs asmenys 
bei 29 Lietuvos verslininkai.

Svarbiausias oficialaus vizito į 
Izraelį tikslas yra nustatyti gerus 
santykius tarp mūsų valstybių, - 
prieš išvykdamas pareiškė pokal
byje su Lietuvos radiju preziden
tas A. Brazauskas.

Tel Avivo aerouoste, papuoš
tame Izraelio ir Lietuvos valsty
binėmis vėliavomis, Lietuvos 
Prezidentą pasitiko Izraelio am
basadorė Lietuvai Tova Harzi ir 
Lietuvos laikinasis reikalų patikė
tinis Izraelyje Romas Misiūnas, 
kiti oficialūs pareigūnai. Iš aero
uosto kortežas išvyko į Jeruzalę, 
kur Izraelio Prezidento rūmuose 
Rožių alėjoje įvyko oficiali Aų 
Brazausko pasitikimo ceremoni
ja. Joje dalyvavo Izraelio prezi
dentas Ezer Weizman, Vyriau
sybės nariai, šalyje akredituotų 
diptomatinių misijų atstovai.

Kaip praneša Elta/ piffhosios 
oficialaus vizito Izraelyje dienos 
vakarą Jeruzalėje Lietuvos prezi
dentas Algirdas Brazauskas ištarė

Kaunas. Rotušės aikštė. Viktoro Kapočiaus nuotrauka

Ar ilgai tvers musų nepriklausomybė?
Pirmoji Lietuvos respublikos 

nepriklausomybė išsilaikė 22 me
tus. O kiek išsilaikys antroji?

Šis klausimas nėra retorinis 
degančio Grozno pašvaistėse. Kas 
gali garantuoti, kad bombos, 
pervežtos per Lietuvą ir numes
tos į Čečėnijos sostinę, rytoj 
nekris ant mūsų galvų?

T. Venclova, Yale universiteto 
profesorius, optimistiškai įtikinė
ja, kad "joks tikras pavojus iš 
užsienio mums jau negresia". 
Tačiau Brzezinskis, JAV užsienio 
politikas ekspertas, apsilankęs 
Rygoje, buvo kur kas skeptiš- 
kesnis: Baltijos šalys turėtų išlik
ti nepriklausomos dar maždaug 
10 metų... Kol "neužšąlančių 
Baltijos uostų" ilgesys vėl nevirs 
šliaužiančiomis tankų kolono
mis, kaip ir 1940 m. birželyje...

Grįžau iš protesto mitingo Ne
priklausomybės aikštėje: vėl žu
doma du kartus tremta čečėnų 
tauta, išdrįsusi žengti paskui Lie
tuvą laisvės keliu. Mirtinai išblyš

žodžius, kurių labai laukė Izrae
lis ir kurie, tikriausia, turės didelę 
įtaką tolesniems Lietuvos ir Izrae
lio santykiams. Vakarienėje, ku
rią Lietuvos prezidento garbei 
surengė Izraelio prezidentas, Al
girdas Brazauskas pasakė:

- Tariu atgailos ir atsiprašymo 
žodžius už tuos lietuvius, kurie 
dalyvavo savo bendrapiliečių 
žydų žudynėse. Tai bendra ne
laimė, kad Lietuvoje buvo be
veik ištisai sunaikintas savitas, 
susiklostęs per šimtmečius žydų 
bendruomenės pasaulis. Užtik
rinu Jus, kad dabartinė valdžia u: 
didelė dauguma šalies gyvento^ 
jų apgailestauja ir užjaučia tas 
aukas, jų šeimas, brutaliai išžu
dytas tuo nežmonišku nacių oku
pacijos Lietuvoje laikotarpiu.

Mes imamės visiškos atsako
mybės, pabrėžė A. Brazauskas, 
už žudynių dalyvių teisminį per
sekiojimą. Jis pasakė, kad bus 
siekiama užkirsti kelią istorinės 
tiesos iškraipymams. Tai būtina 
suvokti ir apmąstyti, kad būtų 
galima kuo greičiau įžengti į 
konstruktyvų gyvų santykių lai
kotarpį.

Prieš vakarienę A. Brazauskas 
pusvalandį kalbėjosi su preziden
tu Ezer Weizman. Susitikimo 
metu Lietuvos prezidentas įteikė 
Izraelio prezidentui torą - Lietu
vos žydų nacionalinę relikviją.

Trečiadienį, antrąją vizito die
ną, Algirdas Brazauskas ir dele
gacija apžiūrėjo Jeruzalės sena
miestį. Po to A. Brazauskas atvy
ko į Izraelio Knesetą, kuriame jis 

kęs Aminat Saijevos veidas - jos 
gimtieji namai gal jau sudaužyti, 
o artimieji traukia begalinėse 
pabėgėlių virtinėse į apsnigtus 
kalnus... Prieš ketverius metus 
išvengėme panašaus likimo, o 
kas mūsų laukia po ketverių ar 
dešimties metų?

Gedimino gatvėje prie Ponių 
kavinės - virtinė prašmatnių au
tomobilių. Sumitę ponaičiai ir 
damos jaukiai gurkšnoja kavą ir 
aperityvą, kaip Paryžiuje, nesi
drovėdami ant šaligatvio klūpan
čių elgetų. Gyvenimas teka įpras
ta vaga: Vilniaus centre pavagia
mas prezidentaitės automobilis, 
Vyriausybė pasineša privatizuoti 
atominę elektrinę, bankrutuoja 
dar viena firma susiglemžusi iš 
žmonelių 14 mln. litų, vėl sprogi
mas Panevėžyje, įsiregistruoja dar 
dvi dešiniosios partijos eiliniams 
rinkimams (jų steigėjai gaus Ge
dimino ordinus už nuopelnus 
skaldant demokratini Santaros 
frontą...) 

susitiko su Kneseto pirmininku 
Shevach Welss. A Brazauskas 
pasakė kalbą Kneseto posėdyje.

Baigęs kalbą, prezidentas A. 
Brazauskas ir delegacijos nariai 
dalyvavo Izraelio užsienio san
tykių tarybos surengtuose pietuo
se, po kurių buvo apsilankyta 
Kristaus gimimo bažnyčioje Bet
liejuje. Pavakare, prieš išvykda
mas į susitikimą Tel Avive su 
Izraelio verslininkais, A. Brazaus
kas surengė spaudos konferenci
ją.

Kaip pranešė agentūros Reuter 
ir AFP, A. Brazauskas pirmąją 
dieną aplankė Yad Vashem na
cionalinį holokosto muziejų Je
ruzalėje. Žydai demonstravo ša
lia šio muziejaus. "Neleiskite 
žudikams, kurie kolaboravo su 
Trečiuoju reichu, išeiti laisvais"- 
šaukė demonstrantai. Brazauskas 
priėjo prie demonstrantų grupės 
ir pasakė lietuviškai, kad nei vie
nas, kuris prisidėjo prie žydų 
holokosto, neliks nepaliestas.

Po vizito muziejuje, Lietuvos 
prezidentas A. Brazauskas pa
reiškė: "Faktas, jog lietuviai daly
vavo žydų žudynėse, deportaci
jose, areštuose ir kankinimuose 
per Antrąjį pasaulinį karą, suke
lia gilią gėdą ir gula ant mūsų 
sunkia našta".

Izraelio nacionalinėje televizi
joje Efraim Zuroff, Simon Wie- 
senthal centro direktorius, pa
reiškė: "Nei vienas nacių karo 
kriminalinis nusikaltėlis nebuvo 
teisiamas Lietuvoje nuo to laiko, 
kai šalis atgavo nepriklausomy-

Vilniuje nesigirdėti Čečėnijos 
kaimus bombarduojančių lėktu
vų gausmo. Lietuva tebėra ramy
bės salelė, kur valdžia nuolat 
skelbia ekonomikos stabilizaci
ją, kur lietuviški bankai moka 
bene didžiausias palūkanas viso
je Europoje, kol patys sudega, 
kur generalinio prokuroro pa
vaduotojas gauna 2000 lt mėne
sinę pensiją, o profesorius - 130 
lt (škio metu), kur galima gražiai 
pragyventi iš 75 lt minimalaus 
atlyginimo...

Ar ilgai tęsis šita ramybė? Eu
ropos Tarybos pareigūnas aną 
savaitę paguodė: dėl Baltijos 
kraštų mes daug griežčiau pro- 
testuotumėm negu dėl Čečėni
jos. Rūsčiai pagrasintų pirštu 
(pažeistos žmogaus teisės!) ir vie
toj 6 milijardų dolerių metinės 
paskolos paskirtų 2 milijardus... 
JAV Atstovų rūmų komitetas 
pasiskubino išbraukti Baltijos 
šalis iš kandidatų j NATO sąrašo

(nukelta / 2 psl.)

Lietuvos Seimo rūmuose 1990 m. kovo 11d. buvo paskelbtas 
Lietuvos Nepriklausomybės Atstatymo aktas.

Viktoro Kapočiaus nuotrauka

bę, nors vyriausybė skelbė tai 
darysianti".

UPI agentūra pranešė, jog Si
mon Wiesenthal centras skelbia, 
kad 5,000 lietuvių, kurie dalyva
vo žydų žudynėse yra Lietuvos 
valdžios išteisinti.

Kovo 1 d. vakare A. Brazauskas 
susitiko su Izraelio verslininkais, 
pakvietė juos daugiau savo kapi
talo investuoti Lietuvoje. Izrae
lio užsienio reikalų ministerija 

Šv. Kazimiero garbei skirtas 
maldų aštuondienis

Vilniaus arkikatedroje bazilikoje, kur saugomas sidabro karstas su 
Švento Kazimiero palaikais, vasario 26 d. prasidėjo šio Lietuvos 
globėjo garbei skirtas maldų aštuondienis.

Iki kovo ketvirtosios - Lietuvos globėjo šventojo Kazimiero die
nos - Vilniaus arkikatedroje vakarais vyko šiai intencijai skirtos 
pamaldos, religinės poezijos ir muzikos valandėlės.

Giliu tikėjimu, dora ir gailestingumu garsėjęs karalaitis Kazimie
ras 1602 metais buvo paskelbtas šventuoju. Kai ši žinia iš Romos 
pasiekė Vilnių, čia tris dienas buvo triumfuojama. Miesto gatvėmis 
ėjo džiaugsmo procesija, subūrusi ne tik vilniečius bet ir kitų miestų 
katalikus. Jėzuitų akademijos auklėtiniai skaitė lotynų kalba savo 
sudėtas poemas karalaičio Kazimiero garbei. Procesijos priekyje 
kancleris Leonas Sapiega nešė Kazimiero vėliavą.

Beveik keturis šimtus metų prie Šventojo Kazimiero karsto su 
malda klaupiasi žmonės, prašydami jo užtarimo prieš Aukščiausiąjį. 
Šventojo Kazimiero maldaujama gelbėti nuo karo, maro ir gaisrų 
baisumo, padėti įveikti asmenines negandas. Šimtai Žmonių į 
Šventojo Kazimiero koplyčią ateina ir su padėkos maldomis. Kai į 
Lietuvą atvyko popiežius Jonas Paulius II, jis pirmiausia aplankė 
Vilniaus arkikatedrą baziliką ir ilgai meldėsi prie Šventojo Kazimie
ro karsto.

Vilniaus arkikatedros bazilikos klebonas monsinjoras Kazimieras 
Vasiliauskas vasario 26 d. Sumos pamoksle kvietė visus siekti 
aukštųjų vertybių, stengtis karaliais pereiti savo žemiškąjį gyvenimą 
ir palinkėjo, kad maldos į Šventąjį Kazimierą sutvirtintų mūsų 
tikėjimą, sugrąžintų dorą ir gailestingumą. ELTA

Trys Baltijos šalys pasirašė 
karinį susitarimą

Trijų Baltijos šalių gynybos ministrai vasario 27 d. Vilniuje 
pasirašė susitarimą glaudesniam bendradarbiavimui ir pažymėjo, 
jog galutinis tikslas yra visų trijų šalių narystė NATO.

Sutartyje pažymėta, kad Lietuva, Latvija ir Estija bendradarbiaus, 
užtikrinant saugumą Baltijos regione ir gretimuose rajonuose, keisis 
patirtimi Gynybos bei Krašto apsaugos ministerijų, ginkluotųjų 
pajėgų komplektavimo ir rengimo srityse. Sutartyje numatyta 
standartizuoti karinių pajėgų ginkluotę bei techniką.

Dokumente taip pat numatytos bendros pastangos, kuriant ir 
formuojant Baltijos šalių taikos palaikymo batalioną BALTBAT, 
rengiant jo mokymo centrus. UPI, ELTA

Kritika Rusijoje kainuoja
Kalbėti prieš Rusijos prezidentą B. Jeldn yra nepigu. Buvęs Sovie

tų Sąjungos lyderis Michail Gorbačiov už tokią kalbą sumokėjo savo 
oficialiu automobiliu. Automobilis, skirtas Gorbačiov apsaugai, 
buvo nacionalizuotas praėjusią savaitę, kai Michail Gorbačiov grįžo 
iš Novosibirsko, kur jis reikalavo ankstesnių prezidentinių rinkimų.

Jelcin pusė nekomentavo šio paskutinio įvykio iš ilgametės Jelcin- 
Gorbačiov nesutarimų istorijos. 1992 metais Gorbačiov limuzinas 
"Zil" buvo atimtas ir pakeistas automobiliu "Volga". Gorbačiov 
fondas buvo išvarytas iš erdvių patalpų į mažas. O praėjusią savaitę 
ir "Volga" buvo atimta. Gorbačiov dabar teturi tik "Mercedes Benz", 
kuri priklauso jo fondui.

Gorbačiov kalbėtojas Vladimir Poliakov komentavo paskutinį 
įvykį: "Mes esame Įpratę jausti spaudimą iš prezidento administ
racijos. Valdžia nusileido iki tiek žemai, kad jie grasino Novosibirs
ke užsukti karštą vandenį viešbutyje, kur buvo apsistojęs Gor
bačiov. Dabar mes galime tikėtis bet ko. Galbūt, jie bandys atimti 
Gorbačiov namą arba jo pensiją". AP

pranešė, jog praėjusiais metais 
prekyba tarp abiejų šalių sudarė 
$218 milijonus.

Kovo 2 d. baigėsi oficialioji A. 
Brazausko vizito dalis. Izraelio 
Prezidento rūmų kieme įvyko 
atsisveikinimo ceremonija. A. 
Brazauskas pakvietė Izraelio pre
zidentą su oficialiu vizitu apsi
lankyti Lietuvoje.

pagal ELTA, AP, UPI,
AFP, Reuter



Baltijos jura prie Būtingės miestelio, kur vis žadama statyti naftos terminalą, o darbai vis 
neprasideda. Viktoro Kapočiaus nuotrauka

Rytų Europos biznio informacinis centras - 
pagalba Lietuvos verslininkams

ti savo kapitalą. Tai liečia ne tik 
privačias Lietuvos firmas ar UAB, 
bet ir vastybines įmones. I pir
mąją žvalgybą jau buvo atvykusi 
OPIC (Privati užsienio investici
jų korporacija), kuri ir organi
zuoja šią misiją, atstovė.

Paklausus, kokie mūsų ver
slininkų pasiūlymai susilaukia 
didžiausio dėmesio, J. Vasilevi- 
čius pasakė, kad tie, kai norima 
ką nors pirkti iš amerikiečių, pa
vyzdžiui, naujas technologijas. 
Tačiau, kaip rodo atstovybės dar
bo patirtis, mūsų smulkaus vers
lo atstovai dažniausiai nori pirk
ti Amerikoje maisto produktų 
arba atstovauti kokiai nors JAV 
distribucinei kompanijai. Kiti 
domisi medikamentais - ne tiek 
pirkti nori, kiek atstovauti ko
kiai nors farmacijos kompanijai, 
dažniausiai net nekonkretizuo
dami jos pavadinimo.

Deja, kol kas mažai kreipiasi 
gamintojai. J. Vasilevičius pam
inėjo tik Kauno sportinių gami
nių fabriką, dar vieną firmą, 
kuriai atiteko Kėdainių karinis

Vilniuje įsteigta Rytų Europos 
biznio informacinio centro (EE- 
BIC) atstovybė Lietuvoje. Pats 
centras yra Washingtone, o jo 
atstovybę mūsų šalyje. įkūrė JAV 
komercijos departamentas kartu 
su JAV ambasada Lietuvoje. Apie 
EEB1C atstovybės tikslus bei veik
los perspektyvas kalbamės su 
komercijos asistentu Jonu Vasi-

Ąmerikos kultūros centre (buvu
siame pranciškonų vienuolyne, 
yra sukaupta daug informacinės 
medžiagos apie biznio sąlygas 
JAV, apie partnerius, firmas ir jų 
veiklos rūšis: didžiuliai žinynai, 
iš kurių galima viską sužinoti 
apie muitus, taip pat JAV įmonių 
registras, JAV eksporto registras 
ir t. t.

EEBIC atstovybė gali parengti bet 
kokios firmos aprašymą ir paskel
bti šiuose biuleteniuose. Esant 
patraukliam biznio projektui, 
susidomėjusios JAV firmos; už
mezga tiesioginius ryšius su peri
ma įmone ar firma. Visas paslau
gas atstovybė teikia nemokamai.

Anot J. Vasilevičiaus, ši tarny
ba tikisi labiau padėti smulki-

Nušautas nacionalinės 
Rusijos televizijos direktorius

Kovo 1 d. naktį Rusijos nacionalinės televizijos direktorius 38- 
erių metų Vladislav Listjev buvo nušautas prie buto laiptinės durų. 
Nužudymo motyvai, kaip spėjama, gali varijuoti nuo politinių iki 
asmeninių sąskaitų.

'Mes perkirtome kažkieno kelią", - pasakė Ostankino direktorių 
tarybos pirmininkas Aleksandr Jakovlev.

"Bet kurios abejonės, kad mafija valdo Maskvą, visoje Rusijoje turi 
dingti po šios žmogžudystės", - sako Lev Novoženov, Nepriklauso
mos Televizijos naujienų programos "Vremečko" vedėjas.

Praėjusį mėnesį Ostankino televizijos direktorių taryba uždraudė 
reklamas dėl žiūrovų skundų. Į televiziją plaukė grasinimai susido
roti iš įvairių reklamos agentūrų, kurių pelnai padidėjo $8 milijo
nais per paskutiniuosius tris mėnesius. Viena minutė reklamos 
Ostankino televizijoje kainavo $50,000. Šį žmogžudystės motyvą 
pateikė Aleksandr Jakovlev.

Praėjusių metų lapkritį Listjev buvo paskirtas Ostankino televizi
jos, kuri tuo metu buvo transliuojama visose buvusios Sovietų 
Sąjungos republikose, direktoriumi. Listjev įgijo populiarumą dar 
Gorbačiov laikais, kai jis vadovavo laidai "Vzgliad" ("Žvilgsnis"), 
kurioje jis kėlė demokratinių pertvarkymų būtinumą. Šioje laidoje, 
priešingai negu kitos Sovietų Sąjungos televizijos programos, Via- 
česlav Listjev su savo kolegomis išdrįso skleisti tiesą apie laisvės 
trokštančias Pabaltijo tautas, apie jų išsivadavimo kelią. ■

Listjev paliko liūdinčią žmoną, sūnų ir dukrą.
pagal Associated Press

DARBININKĄ laiškai pasiekia 
| ir elektroniniu paštu (E-mail)! 
| Mūsų adresas: 71712.107@compuserve.com į

aerodromas su visa įranga. Pas
taroji firma, tiesa, neturi dėta- 
lauš biznio plano, bet nori prade- | j 
ti kokią nors gamybą ar imtis jg 
gatavos produkcijos surinkimo, 
nes turi didelius plotus.

Mažiausiai dėmesio iš JAV vers- 
liniukų pusės paprastai susilaukia
firmos, kurių vienintelis pasiū- JONAS V- STRIMAITIS, advokatas, patarnauja teisiniuose 
lymas "laukiam investicijų" O reikaluose. Advokatas kalba ir lietuviškai. 134 West St., Sims- 
7 n- x -j ’ i • būry, ČT 06070. TeL 203 651-0261. ’smulkiam ar vidutiniam verslui -/• . -________

be jų niekaip neišsiversti. Todėl SHALINS FUNERAL HOME, Ine, 84-02 Janudca Avė. (prie Forest 
EEBIC atstovybė Vilniuje pa- P7way St.), Woodbaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laido- 
siruošusi ieškoti naujų abipusio tuves. Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. TeL 296-2244.

levičiumi.
1 Pagrindinis EEBIC atstovybės 

tikslas - skatinti JAV investicijas 
į Lietuvą. Žinodami mūsų ver
slininkų ar pramonininkų porei
kius ir pasiūlymus mes ieško
sime Jungtinėse Amerikos Vals-

JAV komercijos departamen
tas leidžia specialius biznio biu
letenius, kurie platinami Ameri-

ems ir vidutiniams verslininka
ms, kuriems, paprastai, patiems 

_______ t _________ sunkiau susirasti bendradarbia- 
kos verslo pasaulyje - "Rytų Eu-.« vimo partnerių, dar sunkiau - 
ropa ieško partnerių" ("Eastenr investicijų. Be to, didžioji verslo 
Europe Looks For Partnere") ir korespondencijos, tarp kurioj yra 
"Rytų Europos biznio biultenis" ir konkretūs JAV firmų pas^ply- 

tijose partnerių, potencialių-in- ("Eastem Europe Business.Bulle-. mai bendrai veiklai, d 
vestorių. Kadangi atstovybėj tin"Į. Jie išeina reguliariąi dų ąrpbasados atkėliau ja, į J 
oficialiai įsteigta praėjusių metų kartus per mėnesį. Šiuose biulete- atstovybę, todėl čia galima g^ti
pabaigoje, šiokį tokį darbą'Jau—niuose spausdinama inforffiad- smulkiausią “itfformacifg’ 
esame nuveikę, - pasakė J. Vaši- ja apie Rytų Europos šalių įmo- Amerikos verslininkų interes 
levičius. nes, firmas, organizacijas, kurios Pastaruoju metu padaugėjoj

Atstovybėje, kuri įsikūrusi nori rasti biznio partnerių JAV.

bendradarbiavimo formų ir kvie
čia suinteresuotus verslininkus, 
pramonininkus bei prekybinin-.

BUVUS FUNERAL HOME. Mario Tebceira, Jr. laidotuvių direkto
rius, Newark Office: 426 Lafayette St. (Cor. Wilson Avė.). TeL 
344-5172. Paruošiamos garbingos laidotuvės. Modernios kop-

geriau susipažinus su abiejų pu- ~ ; :
šių poreikiais ir galimybėmis,—JŪOZO ANDRIUŠIO Real Estate, namų pardavimas, visų rūšių 

galima tikėtis geresnių ir abipu
siškai naudingų rezultatų.

Gražina Liukaitytė
(Perspausinta iš "Litas1')

apdraudimai, Income Tax pūdymas. įstaiga veikia naujoj vietoj 
- OHLERT-RUGGIERE, Ine., 89-11 Jamaica Avė., Woodhaven, NY. 
TeL 847-2323 (namu teL 847-4477). įstaigoj kreipiantis paminėti, 
kad esate ar norite būti J. Andriošio klientais. ......... ._

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

Suomijos atominė elektrmė Estijoje at^mjTvvSi'nink"^“

Suomijos popieriaus kompanijų grupė "Repoia" planuoja statyti ta* įmonės, turintys rimtų ketini- 
atominę elektrinę kaimyninėje Estijoje, jeigu atominių eletrinių mų investuoti čia savo kapitalą, 
plėtimas Suomijoje bus uždraustas. Pasirodo, JAV vyriausybė ^ap-

"Repola" prezidentas Tauno Matomaeki pasakė, kad Estijos sala ^rau<^a ta ių kapitalo dalį, &į 
Naissaar, esanti netoli šiaurinės Tallinno pakrantės, bus natūrali businvestuota į Lietuvą, icjdėl no aerouosto teritorijoje. Ge- 
vieta atominei elektrinei. Elektros energija iŠ čia bus tiekiamiY™ svarbu susirasti ]

5 h Įj pradėt dirbti (sus’
partnerius savo šalyje, tokio 
dimo negautų). Dabar EEBIC at
stovybė drauge su JAV ambasa
da vykdo parengiamuosius ^įar- 
bus, kad būtų galima geriau-iš- 
siaiškinti tas verslo sritis, į kurias 
amerikiečiams vertėtų investuo

Suomijai.
Kaip praneša "Repoia", Suomijos didžiausia elektros energijos 

vartotoja, nei planų, nei susitairmų dar nėra padaryta. Prieš pus
antrų metų Suomijos vyriausybė atmetė Suomijos industrijos reika
lavimą statyti penktąją atominę elektrinę Suomijoje. Planuota 
elektrinė turėjo būti 1,000 megavatų galingumo ir kainuoti apie 15 
milijardų markių ($3.33 milijardo).

AFP

Ar ilgai tvers musų nepriklausomybė?
. ■ *'

(atkelta iš 1 psl.)
(aišku, jei ta galimybė patekti į 
NATO apibūdinama tik žodžiais 
"other countries" - red. past.) , 
kad paskui nebūtų komplikaci-

tomasi, tuo įžūliau elgiamasi su 
Lietuva (nedrįskite išsiųsti iš savo 
šalies nuteistų antivalstybinės 
veiklos organizatorių), tuo daž
niau primenama: pasivaikščio-

mybės "didžiajai tėvynei" reflek
sai? Kuriuo keliu žengs Lietuva - 
Gruzijos ar Čečėnijos?

Blogiausia, kad pati visuomenė 
neruošiama jokioms visuotinio

- Kauniečiai siūlo Lie
tuvos Vyriausybei įtraukti į 
transporto plėtojimo SIDABRINI O V ARPO KEPYKLA-SilverBeUBakingCo. Lietuviška
gramą Europos vėžės - ge
ležinkelio linijos nuo Šeš
tokų iki Kauno tiesimą. 
Siūloma steigti Kauno lais
vąją ekonominę zoną Kar
mėlavos apylinkėje ir Kau-

ir europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei 
pokyliams tortai. Dalia Radžiūnas, sav. - 43-04 Junction Blvd., 
Corona, Queens, NY 11368. Tel. 779-5156.

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

ležinkelio Šeštokai - Kaunas vėžei 
rekonstruoti iš 1520 mm į 1435 
mm reikia bemaž 60 jnln. litų, 
tačiau išlaidos turėtų atsipirkti: 
transporto terminalas padėtų Lie
tuvai tapti tranzito šalimi, padau
gėtų krovinių tarp Vakarų Euro
pos ir NVS, Baltijos, Juodosios 
jūros regiojų.

kas, suriestas į ožio ragą kainų 
politikos, klausia savęs: o ką man 
davė nepriklausomybė? Senutėlė, 
praradusi paskutinius grašius, 
nuneštus į taupomąją kasą savo 
laidotuvėms verkšlena: ar bepri- 
ims mus atgal į Sąjungą?

Tokių desperatiškų atsidūsė-

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

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI 
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

PRISTATOMI J VISAS KAPINES 
NEW YORK, NEW JERSEY 

IR CONNECTICUT VALSTIJOSE 
IŠTAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIU.

sol i no
• MEMOBIALS

66-86 80 ST. MIDDLE VILIME, 
OĮJEENS N.Y. 11379

PHONES (718) 326-1282; 326-3150 
- TAI MUSU VTENINTfiLt VIETA •

■ GAUS PASODU SALE -

KVEČAS
JONAS

1933 f 1976

ju. Ar vėl nesame palikti patys 
vieni prasižiojusio smako akivaiz
doje? Jelcino Rusija peržengė Ru
bikoną: pradžioj pasišovusi at
kurti centralizuotą tautinę rusų 
valstybę, ji vis dėlto nedrįso 
dekolonizuotis (kaip Anglija ir 
Prancūzija po Antrojo pasauli
nio karo) ir vėl sugrįžo į tradi
cinį daugiatautės imperijos kelią, 
skelbdama, kad Rusijai būtinos 
periferinės teritorijos, jei ji nori 
išlikti kontinentinė ir suvereni 
jėga. Rusijos komunistų lyderiai 
vėl šlovina Ivaną Žiaurųjį, o 
Žirinovskis teškia į akis Europos 
Tarybai: Latvija yra Rusijos Fede
racijos dalis...

"Realistinė" pono P. Gylio už
sienio politika ("esame maži") 
virsta pataikūniška vasalo politi
ka: tik hesupykdykime siuzere- 
no, skelbdami kokias nore notas 
(prieš pasirašant geriau suderinti 
Kremliuje), tik nepažeiskime jo 
■gyvybinių" interesų (laisvai ve
žioti savo karinę techniką per 
mūsų sostinę). Kuo labiau lanks-

jote po Europą, ir gana, grįžkite 
atgalios...

"Pragmatinė" nuolaidų politi
ka sukuria apgauliųgos ramybės 
įspūdį: mezgame gerus kaimy
niškus santykius, iškaulijome su
mažinti muitus, atgavome Bu
rokevičių, greitai atgausime 
Maskvos banke paliktus mūsų 
žmonių dolerius ir KGB rūsiuose 
laikomas informatorių bylas... 
Tačiau iš tiesų neturėtumėm nė 
valandėlei pamiršti, kad gyve
name pavojingoje zonoje, kaip 
ir K. Pakšto laikais. Esame sus
pausti iš dviejų pusių galingų 
karinių placdarmų (Kaliningra
do ir Gardino), o mūsų neprik
lausomybės likimą atidavėme į 
buvusių "Maskvos tarnų" rankas. 
Ar kritišką istorijos valandą jie 
išdrįs pakelti pasipriešinimo kar
dą, kurį žemaičių "bajorai" (bu
vusioji ir dabartinė nomenkla
tūra) įteikė prezidentui? Kas tada 
nulems - priesaika Lietuvai ar 
pragmatiniai išskaičiavimai (ne
sugriaukime krašto!) bei ištiki-

pasipriešinimo formoms. At
virkščiai, vyksta laipsniška ideo
loginė resovietizacija: nukaltas 
"riboto valstybingumo mitas; 
Lietuvos kompartija pakelta ant 
tautinės rezistencijos pjedestalo; 
Bažnyčia išstumiama kaip akty
vus visuomeninis veiksnys; so
vietinė mokykla buvo pati geri
ausia, ir mums nereikia jokių 
reformų...

Pasakiškas buvusios nomen
klatūros lobimas ir gyventojų 
daugumos nuskurdimas (Tarp
tautinio banko duomenimis, so
cialiniai kontrastai Lietuvoje yra 
patys didžiausi iš visų pokomu
nistinių šalių) ugdo tik neapy
kantą santvarkai, kur buvę ko
munistai sukūrė šiurpios socia
linės nelygybės režimą, ciniškai 
išdavę Karolį Marksą (vienas 
premjeras atsistatydinęs nusi
perka "Azoto" gamyklą, o ką nu
sipirks kitas atsistatydinęs? Ne
nuostabu, kad darbininkas ne
gaudamas 3 - 4 mėnesius algos iš 
merdinčios įmonės, ar ūkinin-

jimų, aišku, sąmoningai siekia
ma ekonominėmis blokadomis, 
dvigubais muitais, bankų bank
rotais, nomenklatūros klestėjimu 
ir mafijos siautimu. Kai tokių 
nostalgiškų atsidūsėjimų susi
kaups pakankamas kiekis, tada 
jau bus galima steigti "naciona
linio gelbėjimo komitetą", kaip 
ir Čečėnijoje.

Esame pasmerkti gyventi nuo
latiniame pavojuje ir neatslūgs- 
tančioje mūsų nepriklausomybės 
likimo įtampoje. Gal tai tik mūsų 
psichologinis kompleksas, išug
dytas ilgų nelaisvės metų, kurį 
derėtų išrauti iš savęs ir atsiduoti 
natūralaus bekonfliktiško gyve
nimo tėkmės iliuzijoms, kurio
mis LDDP sugundė žmones 1992 
m. rinkimuose? Ne, tai šių dienų 
mūsų situacija, kurią tragiškai 
išryškino Čečėnija, pasitikusi 
"nuoga krūtine" atriedančią im
perializmo bangą.

V. Kubilius
(Perspausdinta iš 'Dienovidis' 
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VASARIO 16-osios IŠKILMĖS VENECUELOJE

"Palakstėt ir pakaks"

D
iskusijų, kilusių dėl Lietuvos Nepriklausomybės atstaty
mo 1990-ųjų kovo 11 dieną, niekada netrūko. Nuo pat 
pirmos dienos Lietuvoje kilo įvairūs nuomonių susirėmi
mai laisvojoje spaudoje dėl to, ar vertėjo taip netikėtai ir greitai 

paskelbti nepriklausomybę. Šioji diskutuotojų pusė visada pabrėž
davo kelio "step by step" pranašumą. Šio kelio šalininku tuo metu 
buvo ir dabartinis Lietuvos prezidentas.

Maskvos valdovai tiesiog nežinojo, kuo įmanoma būtų vėl 
užmigdyti pabudusius Lietuvos žmones. Vienas iš planų - tariamas:

Venecuela, turbūt, yra vienin
telis pasaulyje kraštas, kur šiemet 
išeiviai lietuviai taip plačiai ir 
įspūdingai paminėjo Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbimo 
77-ąsias metines. Ir tai buvo pad
aryta tik dėka niekad nepavargs
tančio energingo Lietuvos am
basadoriaus Pietų Amerikai dr. 
Vytauto Dambravos. Ši šventė 
su įvairiomis pramogomis vyko 
Venecuelos sostinėje - Caracas 
mieste net penkias dienas. I ją 
buvo pakviesti ir svečiai iš JAV, 
kaip vysk. Paulius Baltakis, OFM, 
Lietuvos konsulas New Yorke 
Arnoldas Milukas, BALFo pirmi- 

~ninkė Marija Rudienė ir inž. 
Antanas Rudys iš Chicagos, JAV 
Teisingumo departamento pa
reigūnas dr. Gintaras Dambrava 
su žmona Pamela iš Washigtono 
ir, kaip pagrindinis kalbėtojas, 
JAV Lietuvių Bendruomenės XIV 
Tarybos Ekonominių reikalų kei

Kęstutis K. Miklas
kusieji nuvyko į Šv. Sosto at
stovybę mišioms. Jas celebravo 
vysk. Baltakis kartu su apaštal
iškuoju nuncijum arkivyskupu 
Oriano Quilici. Mišioms patar
navo Venecuelos vyriausybės 
pareigūnas ambasadorius D' An
gelo. Jis taip pat šiai progai pa
ruošė ir perskaitė specialias tikin
čiųjų maldas. Kitus skaitinius per 
mišias skaitė Marija Rudienė, 
Kęstutis Miklas ir ambasados 
pareigūnas Antanas Šulcas. Mišių 
metu buvo giedamos lietuviškos 
giesmės ir grojama - muzika, 
kurią atliko iš Lietuvos atvykę 
muzikai, solo pagrodami - smui
ku Raimondas Butvilą ir vio- 
lenčele Arvydas Griškevičius. Po 
pamaldų nuncijus pakvietė vi
sus į savo svečių priėmimo salę 
kavutei. Kadangi nuncijus taip 
pat kalba ir angliškai, tad buvo

džio ir ambasados patarėjo Siru
čio. Panteono administratorius, 
taręs šia proga žodį, pakvietė am
basadorių, jo palydą, jo žmoną 
Undą ir svečius iš JAV pasirašyti 
specialioje lankytojų knygoje. Po 
to, visi garbės svečiai buvo pa
kviesti pietums į ištaigingą Ni
nos ir Broniaus Deveikių rezi
denciją.

Priėmimas
diplomatiniam korpusui
Vakare, 7:30 vai. Caracas mies

to Cirenlo Militar rajone esančio
je Karininkų Ramovėje (Salon 
Boyaca) buvo suruoštas Lietuvos 
ambasados priėmimas diploma
tiniam korpusui ir kviestiniams 
svečiams. Svečius pasitiko ir pas
veikino amb. Dambrava, jo žmo
na Unda, vysk. Baltakis, ambasa
dos patarėjas Sirutis ir ambasa-

Dalyvavo spaudos ir televizijos 
reporteriai, kurie filmavo visą 
priėmimo eigą, tą patį vakarą 
bei sekančią dieną transliavo 4, 
5,8’ ir 12 kanale. Vienu metu 
televizijoje buvo parodyta ir Lie
tuva, kaip ten Palangoje nusi
rengę žmonės šoko į Baltijos jūrą 
Vasario 16-sios garbei.

Apie šią Vasario 16-sios sukak
ti net 29 straipsnius su nuotrau
kom atspausdino 14 sostinės ir 
provincijos dienraščių. Trys Ca
racas dienraščiai - "EI Univer- 
sal", 'EI Globo" ir "2001" - virš 
pusės milijono tiražu skyrė net 
po visą puslapi nuotraukom iš 
diplomatinio priėmimo. Eilė žur
nalų kreipėsi į ambasadą, prašy
damos spalvotų nuotraukų apie 
Lietuvą ir iš priėmimo, skirto 
diplomatiniam korpusui.

Lankomas San Casimiro 
miestas

Lietuvos ekonominis savarankiškumas Sovietų Sąjungos rėmuose, misios pirmininkas Kęstutis K. 
Rezgamas Sovietų lyderio pinklesgieit pastebėjo tuometiniai Lietu- Miklas.
vos ^S^ūdžio lyderiai; Ųžmestamę?pinklų raizgalyne negalima eiti Iškilmės buvo pradėtos vasa- 

' 'žingsnis už žingsnio". Iš pinklių galima ištrūkti tik bėgant. no 16 dienos rytą Lietuvos tris-
< Kovo 11-oji rjM^>riklaūsomdš Qėtuvds startas. Tuomet dar niekas palvės pakėlimu prie amb. Dam- 

jiežįnoįo, kpkię.. baisūs išbandymai laukia Lietuvos. Ekonominė bravos rezidencijos. Čia žodį tarė 
blpl^da, nepalau^usį Lietuvos' Žmonitį ryžto. Sužvėrėjusių sovieti- vyriausias amžiumi Lietuvos dip- 

...------- mių-karių atakasausioli-ąją. TaLnebuvo.viena naktis. Ji tik parodė > lomatas - ambasados patarėjas
•' sovietinės karinės mašinos baisumą, kuris tęsėsi iki pat ’nepriklau- Stasys Sirutis, nuolat reziduojąs 

":somos Lietuvos pripažinimo. Diena Iš dienos žmonės ryte klausda- Bogotos mieste Kolumbijoj. Per- 
vo vienas kito.- ar šiandien.nešaudo,, ar hevažiuoja.kuf nors tankai, skaičius Lietuvos nepriklausomy-

/• . • Nepriklausomos Lietuvos startas užgrūdino jos žmones. Todėl tikė- 
ti, kad jie gailį-gale nesuras jėgų išbristi ir iš šiandieninių sunkumų, 
būtų neteisinga. Taip, jie pavargę nuo politikos, gyvenimo. Jie

puiki proga su juo pasikalbėti. 
Reikėjo tik stebėtis jo puikiu Lie
tuvos, jos istorijos žinojimu. 
Gaila, kad su juo nebuvo galima 
ilgėliau pabuvoti - pagal pro
gramą reikėjo skubėti į Valsty
bės Panteoną iškilmingam ak
tui. Čia buvo padėtas Lietuvos 
Respublikos ambasados vainikas 
prie Venecuelos išlaisvintojo Si
mono Bolivaro karsto. Jį padėjo

bės paskelbimo aktą ir sugiedo- ambasadorius V. Dambrava, ly- 
jus Lietuvos himną, susirin- dimas vysk. P. Baltakio, inž. Ru-

dos pirmoji sekretorė Hilda Griš- 
kevičienė. Svečių susirinko virš 
250, įskaitant ir apie 40 lietuvių. 
Priėmime buvo atstovautos vals
tybės: JAV, Rusijos Federacija, 
Kinija, Vokietija, Argentina, Bra
zilija, Kanada, Australija, Indija, 
Indonezija, taip pat visi arabų 
kraštai, įskaitant Iraną, Iraką ir 
Libiją. Daug ambasadorių atsi
lankė iš įvairių Europos, Afrikos

Vasario 17 d. rytą buvo orga
nizuota ekskursija į Šv. Kazimie
ro miestą, esantį tropikiniame 
slėnyje apie 100 kilometrų į piet- 
ryčius nuo Caracas miesto. Ke
lionė specialiai pasamdytu auto
busu važiuojant vingiuotais ke
liais aukštyn ir žemyn per kal
nus ir žiūrint nepaprasto grožio 
panoramas užtruko beveik dvi ir 
pusė valandos. Privažiuojant prie

bei Pietų Amerikos kraštų ir iš šio miesto, visus stebino telefo- 
Karibų srities, įskaitant ir Kubą, no ir elektros stulpų žemutinės 

dalies nudažymas geltona, žalia
šiandien pavargę. Bet žmonės, pergyvenę Kovo 11-ąją ir išbandy
mus, kurie sekė po to, rytoj , tikrai suras jėgų.

Diskusijos tęsiasi ^šiandien. Šių metų vasario pradžioje Strasbūre 
įvyko Europos Tarybos parlamentinės Asamblėjos sesija, kuriojerii / 
dalyvavo Tf Liėtuv6s~Sėfmd delegacijos narys Vytautas Landsbergis. > 

’ Šioje SesijojeRusijos parlamento narys liberalas-demokratas Vlad- 
imir Žirinovski j jam įteikė raštelį., kuriame buvo parašyta: "Vytautai! 

.u^tiifiK^daLLetųva^įš i.Rusįįą? Palakstėtjr pakaks. Aš čia, visada greta.
Strasbūras.. Europarlametas^-V. Žiritravskij?........ ....

Taigi,, paiakštėme..’. BetVar pakaks? Tajg, jie, deja, visada greta - ir 
' visomis priemonėmis skverbiasi atgal į Lietuvą - ekonominėmis, 
.politinėmis ir karinėmis.

• , Prisiminkime Kovo 11-ąją - tą vienybės ir priesaikos jausmą.
Prisiminkime žuvusiuosius, kurių dėka Kovo 11-osios idėja bren

do ir tvirtėjo. Partizanus, šiandien dar besiilsinčius pamiškėse,0 n 
sušaudytus ir nukankfritus, ištremtuosius, sušalusius ir mirusius iš 
bado, uždarytuosius ir kankintus psichiatrinėse ligoninėse... Prisi
minkime Sausio 13-osios didvyrius...

Žuvusieji didvyriai įpareigoja mus neužmiršti ir tų, kurie Kovo 11- 
ąją vietoj to' kad būtų savo parašais patvirtinę Nepriklausomybės 
atstatymo aktą, buvo nulėkę skųstis į Maskvą... Juos prisiminkime, 
kad šiandien galėtume atskirti tikrąjį Lietuvos draugą nuo jos 

’.'T -iszi? ’.Ą *.c« ■>

f Kovo 1 Įsosios Nepriklausomybės Aktas, ne tik suteikė Lietuvos 
žmonėms galimybę nepriklausomai tvarkyti savo gyvenimą, bet ir 
įpareigojo kiekvieną Lietuvos pilietį ginti Kovo 11-osios - Lietuvos
valstybės tęstinumo - idėją. Prabėgus penkeriems metams pavojai 1991 m. Kovo ll-ųjų, pirmųjų Lietuvos Nepriklausomybės atstatymo metiniu proga, Lietu-

- < t. t/■ ' vos savanoriai duoda priesaikų. Viktoro Kapočiaus nuotrauka

ir raudona spalvomis taip, kaip 
Lietuvos vėliava. Atrodė, lyg tai 
specialiai nudažyta pasveikinti 
atvykstančius lietuvius. Deja, bu
vo paaiškinta, kad šie nudažymai 
nieko bendro neturi nei su Lie
tuva, nei su atvykstančia lietu
vių grupe. Amb. Dambrava, kuris 
kartu keliavo, paaiškino, kad 
dabartinis Venecuelos preziden
tas dr. Rafael Caldera pasirinko 
šias spalvas jo sudarytai partijų 
koalicijai naudoti prezidento rin
kimų kampanijoje. Amb. Damb
rava, po rinkimų susitikęs su 
prez. Caldera, užklausė jo, kodėl 
jo partijų koalicija naudoja Lie
tuvos valstybinę vėliavą. I tai jis 
šypsodamasis atsakė, kad Lietu
vos vėliava yra labai gera - su ja 
Lietuva iškovojo laisvę, o jis 
laimėjo prezidento rinkimus.

Autobusas, manevruodamas 
siauromis gatvėmis, šiaip taip 
privažiavo prie Šv. Kazimiero 
bažnyčios. Reikėjo palypėti 15

' neišhyko.
laiptų iki įėjimo durų. Ten jau 
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Neduosiu nė vieno! - isteriškai suspigau. - Paimsi ir paskandinsi! 
Kentėsime susispaudę, tegu mato žmonės, ką su mumis padarei!

Jis vėl neramiai apsidairė ir tarė:
-Rytoj užeikite pas mane į vykdomąjį.

.Paskui nusišluostė rasotą sprandą ir nuėjo nė neatsisukęs. Kaip 
paprastai daro tokiais atvejais vyrai.
; Kitą rytą jau sėdėjau jo kabinete. Gerai, kad jis neatminė, kaip čia 
'viešėjau anksčiau ir teišpešiau "nepatenkinti", šį kartą pirmininkas 
teikėsi burbtelėti irgi tik vieną žodį. Bet tas žodis buvo "patenkinti".

Pirmininkas buvo pabrėžtinai mandagus ir šaltas. Bet man į tai 
nusispiauti. Gausiu ne šiaip kokį butą, o valdišką namelį su sodu. 
Dabar man knietėjo tik viena: kuo greičiau grąžinti kaimynei kalę...

Vaikų gynimas
Ėjau gatve ir ramiai valgiau kriaušę.
Tik girdžiu - kažkas rėkia. Kriaušė įstrigo man gerklėj. "Nagi kas 

čia galėtų rėkti kaip skerdžiamas"? - sunerimau, nes turiu pernelyg 
jautrią sielą.

Pasirodo, rėkė vaikas. Kažkokia bobšė tvatino ji pagaikščiu per 
minkštą vietą-

Vaizdas buvo tikrai barbariškas. Ypač man. Sviedžiau kriaušės 
nuograužą į šoną ir ėmiau ryžtingai artintis prie egzekutorės.

Artindamasi, tarp kitko prisiminiau, kad užvakar šventėm tarp
tautinę vaikų gynimo dieną. Tai mane dar labiau įkaitino. "Negana, 
- pagalvojau, - kad tuos vargšelius visaip uja kapitalo šalyse, žiūrėk, 
ir čia visokios bobšės..."

- Ei, - grėsmingai riktelėjau lupike!, * kas leido naudoti fizinę jėgą 
• . prieš nepilnameti? Jums, ką, negalioja moralinės normos?

Bobšė neatkreipė į mane nė mažiausio dėmesio.

- Tamsta, - pakėliau balsą, - liausies ar pašaukti milicininką?
Bobšė atsisuko ir išsprogino akis:
- Ko čia lendi? Nesikišk!
- Aš tau nesikišiu! Dar negyvai užplaksi vaiką! Tučtuojau liaukis!
- Žiūrėk, kad pati negautum. Atsirado, matai, užtarėja!
Ir dar aršiau tvojo vaikui per sėdynę.
Tada aš atstačiau savo ilgą ir smailą kaip durklas skėtį (pramonės 

specialiai pagamintą kautynėms) ir bakstelėjau mušeikai į tą pačią 
vietą, į kurią ji talžė vaiką. Ji atsisukusi dėjo per skėtį pagaikščiu. 
Tada aš laisvąja ranka kelis kartus subūgnijau jai į sprandą - Dano 
Pozniako metodu.

Netrukus mudvi susikibome į kamuolį. Jau buvau beparbloškianti 
lupikę ant menčių, kai išgirdau kažką kvatojant.

Užmečiau į tą pusę akį ir pamačiau, kad žvengia tas pats vaikiga
lis, kurį taip pasiaukojamai gyniau. Pirštu jis rodė susirinkusiems 
žiopliams mano perplėštą sijoną. To jau buvo per daug!

Pašokau, palikau savo priešininkę tįsoti aukštielninką ir puoliau 
prie vaikėzo. Sugriebiau už pakarpos ir tvojau skėčio rankena kur 
papuolė.

- Aš tau pasijuoksiu! Aš tau parodysiu šaipytis iš suaugusių! 
Bliaudamas jis nukūrė. Kitą kartą nesišaipys iš vaikų gynimo!

Hipnozės rezultatai
Atsitiktinai perskaičiau straipsnį apie hipnozę. Nepaprastai mane 

sudomino. Iškart supratau, kad hipnozė - neišplėšti plėšiniai, 
neišsemtos aukso kasyklos. Kiek galimybių. Kiek neįsivaizduojamų 
galimybių!

Nusprendžiau žūt būt išmokti hipnotizuoti.
Susimedžiojau kiek įstengdama medžiagos apie hipnozę. Per

skaičiau, įsisavinau ir ėmiau treniruotis. Valandų valandas spokso
davau į šviečiantį tašką. Arba žvilgsniu migdydavau triušį, nukniauktą 
iš pionierių draugovės. Mano entuziazmas per šias sunkias tre
niruotes ne tik neaušo, bet augo kaip ant mielių. Iš tarnybos 
sprukdavau, nesulaukusi darbo pabaigos, o ateidavau pavėlavusi. 
Hipnozei atsidaviau kūnu ir siela.

Kartą pavėlavau į darbą net dvi valandas - eilinis eksperimentas 
suėdė nemaža laiko: migdžiau vištą. Vargais negalais ji užsnūdo. 

Pasisekimas man prilipdė sparnus, niūniavau ir kojom žemės ne
siekiau.

Man beskrajojant, sučirškė telefonas. Kvietėsi viršininkas.
Žvaliai įskridau į jo kabinetą. Viršininkas sėdėjo už stalo, atsi

vertęs didelį sąsiuvinį. Tai buvo mūsų mėgstama įsakymų knyga.
- Šiandien, - labai oficialiai prabilo viršininkas, - jūs vėl pavėlavote 

į darbą. Negana to, sistemingai išeidinčjate iš įstaigos prieš laiką. 
Tapote nedrausminga, nepareiginga, nesukalbama. Nežinau, - jo 
balse suskambo ironija, - kokie valstybinės svarbos reikalai ati
traukia jus nuo pareigų... Rašau jums papeikimą!

Ir mano akivaizdoje ėmė rūpestingai raityti: "Įsakymas Nr..."
Pirmą akimirką, prisipažįstu, visiškai sutrikau. Bet tuoj paėmė 

viršų ilgų treniruočių rezultatai: susitvardžiau, susikaupiau ir tariau 
sau: "Pagaliau išmušė tavo valanda! Jis ne tik neįrašys tau papeiki
mo, bet, atvirkščiai, - dargi pagirs tave’!

Primerkiau akis ir valingu žvilgsniu įsisiurbiau į platų viršininko 
tarpuakį.

Plunksna virptelėjo jo rankose.
"Tu padedi plunksną"!
Viršininkas pasimuistė. Atsilošė. Pakraipė plunksną ir nenorom 

padėjo ją ant stalo.
Teisingai. O dabar, - hipnotizavau toliau, - atstumi šią knyg

palaikę... Na"!
Jis atstūmė įsakymų knygą.
"Labai gerai! O dabar man pasakysi štai ką..."
Jis pasigraibė apie stalą ir prasižiojo.
"šaunuolis!.. - pagyriau. - Tu sakai: aš labai apgailestauju..."
- Aš labai apgailestauju, - prašneko viršininkas. - Labai apgailestau

ju... Ir vėl kažko pagrabaliojo apie stalą.
"Ryžtingiau, po plynių"!
- Labai apgailestauju... bet, kaip tyčia išsibaigė mano rašalas... 

Paskolinkite man savo plunksną...
Kai padaviau plunksną, pagyrė:
- O, dabar jūs vėl sukalbama!
Ir įrašė man papeikimą.

(nukelta i 4 psl.)



□ Latvijos policija Rygoje per 
vieną savaitgalį sulaikė 39 žmo
nes, iš kurių daugiau nei pusė 
buvo paieškomi policijos. 13 ne
registruotų ginklų, 18,000 litrų 
nelegaliai įvežto kuro ir kitų 
kontrabandinių prekių surasta 
operacijos, kurioje dalyvavo 600 
policininkų, metu. Paskutiniuo
ju metu Latvijos policija pasto
viai atlieka didelės apimties ope
racijas, kurių metu sulaikomi 
paieškomi žmonės - reketinin
kai, kontrabandininkai.

□ Savižudis teroristas, atrodo 
protestuojantis prieš karą Čečėni
joje, išsprogdino bombą Rusijos 
ambasadoje Maroko sostinėje Ra- 
bat. Apsimetęs turistu,.teroristas 
įėjo į ambasados konsulinį skyrių 
ir išsprogdino bombą, kurią jis 
turėjo prie savęs. Jis buvo vietoje 
užmuštas. Kitų aukų nėra, tačiau 
ambasados pastatas yra iš dalies 
sugriautas. Pagal pradinius duo
menis, egiptietis turėjo mažą pla
katą, kuriame arabiškai buvo pa
rašytas vienas žodis - Čečėnija.

□ Pektinas, natūrali vaisių me
džiaga, kuri padaro, tai, kad žele 
sustingtų, gali sustabdyti vėžio 
ligos plitimą,- parodė Michigan 
Universiteto laboratorijoje atlik
ti tyrimai. Jeigu mes turėtume 
pilųlę, kuri sugebėtų sustabdyti 
vėžio plitimą, tai apie 90% vė
žinių susirgimų būtų pagydomi", 
- pasakė Dr. Kenneth J. Pienta iš 
Michigan Universiteto. Pienta sa
ko, kad pakeistas citrusinių vaisių 
pektinas galėtų sudaryti tokios 
piliulės pagrindą.

□ Vladimir Žirinovskij kovo 1 
d. susitiko su Irako prezidentu 
Saddam Hussein, ministrais ir 
parlamento nariais. Žirinovskij 
pasakė, kad jis norėtų, jog prekių 
embargo Irakui pasibaigtų ir jis 
sugebėtų sumokėti savo $7 mili
jardų skolą Maskvai.

□ Lenkijos parlamentas kovo 
1 d. išrinko buvusį aukšto rango 
komunistą 48 metų Jozef Oleksy 
Lenkijos ministru pirmininku, 
prisijungdami prie savo rytinių 
kaimynų komunistų jėgos at
gaivinime.

VYTAUTO LAIŠKAS
K. Daugėla

Žinios iš Lietuvos mane pa
siekia per laiškus ir lietuviškus 
laikraščius, išleidžiamus Ameri
koje ir Kanadoje. Laiškai atskren
da per 7-10 dienų. Per tiek pat 
laiko "atšlubuoja" ir lietuviškoji 
spauda.

Viename iš paskutiniųjų "Tė
viškės Žiburių" numerių skaitau: 
"Vyriausybė nustatė, kad nuo 
sausio 1 dienos minimali alga 
bus 85 litai (buvo 65)".

Tuoj pat rašau į Kauną savo 
sūnėnui - pensininkui Vytautui, 
įsikūrusiam dviejų kambarių su 
virtuve bute - "Vytai, rašei, kad 
Tavo mėnesinė pensija apie 160 
litų. Dabar sužinojau, kad vyriau
sybė pakėlė minimalią algą nuo 
65 iki 85 litų. Ar parašei kam 
nors padėkos laišką už savo pen
siją, kuri beveik dvigubai didesnė 
už minimalią dirbančiojo algą?" 
... Žinojau, kad Vytautas, kaip ir 
daugelis kauniečių, nebalsavo už 
Brazauską. Žinojau, kad jis ne
supyks jei jį "truktelsiu per dantį", 
o tiksliau paaiškins apie savo

Reikšmingą darbą reikia tęsti
Amerikos lietuviai gali didžiuo

tis, pajėgę išleisti turiningą, visa
pusiškai vertingą "Lietuvių En-
ciklopediją", kurios net per du 
laisvės dešimtmečius nepajėgė 
išleisti nepriklausoma Lietuva, 
enciklopedijos leidimui sustojus 
su devinto tomo išleidimu, suta
pusiu su sovietine okupacija. Du 
"LE" papildomi tomai, jų pasku
tinis pasirodęs 1985 metais, su
teikė naujos informacijos, įtraukė 
per paskutinius dešimtmečius 
iškilusius asmenis ir jų darbus. 
Bet laikas bėga. Tiek istoriniai 
įvykiai, tiek nauji įnašai į tarp
tautinę kultūrą bei lietuvių gyve
nimą lieka neužrašyti, neįamžinti 
tolimesnių kartų informacijai. 
Enciklopedija yra didysis tautos 
lobynas, nes jos turinys nesiri
boja nei geografine padėtimi, nei 
istoriniais įvykiais, bet apima 
visas kultūros ir civilizacijos sri
tis, tuo leisdama rasti bet kurios 
srities tikslią informaciją.

Trisdešimt penkerių tomų Lie
tuvių Enciklopedijos leidimas 
buvo pradėtas 1953 metais Bos
tone leidėjo Juozo Kapočiaus 
iniciatyva, iš profesionalų suda
rius redakciją, kuriai vadovavo 

pajamas ir išlaidas.
Vytauto atsakymą gavau sau

sio pabaigoje. Jis tiksliai surašė 
savo pajamas ir išlaidas už gruo
džio mėnesį.

Skaitau: "Centralinis šildyiųas
- 45.54 lt; Karštas vanduo - 16Č70 
lt; Vanduo - kanalizacija -16.66 
lt; Šiukšlių išvežimas - 2.34 lt.; 
Vaidybinės išlaidos - 3.00 lt, Ele
ktra laiptinėje - 0.12; Procentai 
bankui - 1.93 lt; Amortizaciniai 
atskaitymai, kapitalinio remont.
- 5.54 lt; Elektra, pagal skaitiklį - 
16.00 lt; Dujos viryklai - 13.05 
lt; Telefonas^- 2.95 lt. Vifo: 
123.83 lt. Sausio mėnesį gaūta 
pensija - 156.00 litai. Atėmus 
komunalines išlaidas -123.83 lt. 
Lieka - 32.17 lt. Iš tos sumos dar
išleidžiu 5 litus pirkdamas leng
vatinį mėnesinį pensininkui tro
leibuso bilietą". - ?

Surašęs savo pajamas ir išlai
das, Vytas mėgina mane paguosti 
humoru: "Dėde, nemanyk, kad 
aš mirštu iš bado! Maistui palie
ka po vieną litą į dieną. Galiu 

prof. Vaclovas Biržiška. Jei Ameri
kos kritikai, jų tarpe žurnalistas 
William Buckley, kritikavo gar
siąją "Encyclopedia Britannica", 
kad joje nėra filosofinių apta
rimų, tai tų trūkumų negalima 
primesti "LE", nes joje randame 
Atokius aptarimus, kaip "Dory-
bė", "Dorovė" ar "Ištikimybė", 
toms sąvokoms pagrįsti panau
dojant didžiuosius filosofus ar 
teologus. Žodžiu, "Lietuvių En
ciklopedija’ yra neišsemiamas 
žinių ir informacijos šaltinis, ku- 
riam nevalia "apledėti" ir susting
ti.

Nuo antrojo papildomo tomo 
jau prabėgo dešimtmetis, kurio 
metu įvyko dideli pasauliniai 
pasikeitimai, o iš užsienio lietu
vių visuomenėje bei Tėvynėje 
iškilo nauji asmenys, pasikeitė 
laiko dvasia ir, kas svarbiausia, 
Lietuva atgavo savo nepriklau
somybę, subyrėjo Sovietų Sąjun
ga, kilo nauji kbrai, atsirado nauji 
išradimai, kelionės į erdvę, kom
piuterių magika, ir t. t. "LE" 
istorijai sustojus prieš dešimtį 
metų, laikas ją papildyti. Pa
sikeitė ir Tėvynės veidas, ir 
užsienio lietuvių gyvenimas. 

nusipirkti kepalėlį baltos duo
nos ir sočiai valgyti tris kartus į 
dieną, užgerdamas pasaldyta ar
bata’... Žinau, kad jo žmona, 
viena iš geriausiųjų pradžios 
mokyklos mokytojų Kaune, gau
na pensiją. Mažesnę už vyro, bet 
be galo naudingą užsukus į mais
to produktų krautuvę.

Vytautas laiškuose mėgsta pa
kritikuoti valdžią už kurią nebal
savo. Pasiskundžia kas savaitę 
kylančiomis produktų kainomis, 
spūstimi troleibusuose ir naujai 
pirktais batais, kurių puspadžiai 
lūžta vos mėnesį panešiojus. Jis 
pasiskundžia laikraščių kainomis: 
"Daugumas laikraščių kainuoja 
apie vieną litą ir daugiau. Su 
žiniomis tenka susipažinti nau
dojantis bibliotekų - skaityklų 
paslaugomis. Tokių skaitytojų 
kaip aš - daug. Už stalų neran
dant vietos, spaudą "perversti" 
tenka stačiom. Žadu užsiprenu
meruoti 'Kauno laiką", išeinantį 
dukart į savaitę, trims mėne
siams. Kiekvieną numerį paim
siu redakcijoje, nes prenumerata 
su pristatymu į namus, - dvigubai 
brangesnė!"...

Gavęs tokį laišką, galvoju ir 
nerandu žodžių, kuriais galėčiau; 
Vytautą paguosti ar jam patarti;

Vilnius (BNS). Lietuvos firmos 
ir įmonės, norinčios -laikinai 
įdarbinti užsieniečius, už meti
nę licenciją turės mokėti 250 
litų už kiekvieną asmenį.

Už leidimą dirbti iki vienerių 
metų patys užsieniečiai turės 
susimokėti 100 litų, o už lei- 

____ dimą dirbti daugiau nei metus - 
mečius veikusių organizacijų bėi • i I SO litų.' Licencijas ir leidimus 

išduos Lietuvos darbo birža.

Reikia "įamžinti" ir ilgus dešimt- 

meno vienetų užsidarymą, peri-
odinės spaudos pasikeitimus, Vyriausybė vasario 13 dieną 
naujus literatūros leidinius, pre- patvirtino užsieniečių laikino įsi- 
mijų laureatus, ankstyvesniuose darbinimo Lietuvoje laikinąją 
tomuose minėtų asmenų mftti9 ' tvarką ir nustatė licencijos bei 
ir t. t., arts leidimų kainas. Kalbama apie

Kas gali imtis tos reikšmingos 
iniciatyvos? Jei neklystu, dar te
begyvuoja 1958 metais įsteigta 
Lietuvių Istorijos draugija. Tai 
savo paskirtimi bene artimiausia 
organizacija, galinti imtis inicia
tyvos išleisti trečią enciklopedi
jos papildomą tomą. IŠ gyveni
mo patirties galiu pasakyti, kad 
aš tą trūkumą dažnokai pajūfitu. 
Neseniai dariau pokalbį spaudai 
su vienu į mūsų visuomenės 
viršūnę iškilusiu asmeniu. Grįžus 
į namus, pradėjau ieškoti pla
tesnės biografinės informacijos. 
Deja, jos nebuvo, nors tam as
meniui jau arti 60 metų. Tai 
ne vien žurnalistinė problema, 
bet spraga mūsų ir pasaulio 
kultūros istorijoje, taip išsamiai 
surašytoje trisdešimt septyniuose 
tomuose. 1773 metais pradėta 
leisti populiarioji "Encyclopae- 
dia Britannica" beveik kasmet

Vilniuje, Pilies gatvėje moteris su šuneliu prašo išmaldos.
Viktoro Kapočiaus nuotrauka

Užsieniečio įdarbinimas
Lietuvoje kainuos apie $120

Estijoje leidimas dirbti užsie
niečiui kainuoja 200JAV dolerių, 
Latvijoje - 110 dolerių, Balta
rusijoje - 3,4 dolerio, Rusijoje - 
10 dolerių.

Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos Migracijos skyriaus 
viršininko pavaduotoja Danutė 
Akulavičienė sako, kad nustatant 
licencijų ir leidimų kainas, at
sižvelgta į gyvenimo lygį ir varto-

tuos užsienio valstybių piliečius 
ir asmenis be pilietybės, kurie 
neturi leidimų nuolat gyventi 
Lietuvoje.

Bendra suma, kurią^gaus Lie
tuva už vieno užsieniečio įdar
binimą, bus 115 - 125 JAV dole
riai (kartu su specialiąja viza).

išleidžia papildomus tomus, jų 
jau susidarius labai dideliam 
skaičiui. Laikas ir mums tuo 
pavyzdžiu sekti. Turiu viltį, kad 
tomis mano kukliomis eilutėmis 
susidomės asmenys, kurie imsis 
iniciatyvos, ieškos talkininkų ir 
telks lėšas, mūsų visuomenės 
pinigus panaudojant labai nau
dingam tikslui. Iš gyvenimo pa
tirties matome, kad rimtam rei
kalui sutelkti lėšas nėra sunku. 
Ar kas atsilieps į tą "šauksmą 
tyruose"?

Aurelija M. Balašaitienė

jimo prekių bei paslaugų kainas.
Nutarimas įsigalios, kai bus 

paskelbtas "Valstybės žiniose". 
Minėtieji asmenys, įsidarbinę iki 
nutarimo įsigaliojimo, privalės
iki šių metų gegužės 1 dienos 
tinkamai sutvarkyti dokumen
tus.

Nuo šiol užsienietis galės laiki
nai cfirbti Lietuvoje,’ tik turė
damas darbo biržos leidimą ir 
specialiąją vizą, kurią išduos Lie
tuvos diplomatinės atstovybės 
užsienyje, savo ruožtu gavusios 
Migracijos departamento lei
dimą, o Lietuvoje - Migracijos 
departamentas.

Tokia tvarka nebus taikoma 
užsienio diplomatams, žurnalis
tams, užsienio ekspertams, vyk
dantiems vyriausybines progra
mas, bendrų įmonių vadovams 
ar jų atstovams, jūreiviams, spor
tininkams profesionalams, akto
riams ir kitų kūrybinių profesijų 
asmenims, kurie atvyks dirbti ne 
ilgiau kaip 2 mėnesiams.

(Perspausdinta iš "Litas")

KARUSELĖJE
(atkelta iš 3 psl.)

Pasiteisinimas
Šį rytą vėl vėluoju į darbą.
Žavingas rytmetys!
Uždususi, atsilapojusi kaip buivolas įsilaužiu į troleibusą ir kles

teliu ant suolo.
Vos klesteliu, prieš mane visu ilgiu išsitiesia problema: kaip 

pasiteisinti viršininkui? Aiškiai matau jo karčiai rūgštų veidą.
Nors mirk, turiu sugalvoti tokią priežastį, kuri apstulbintų savo 

šviežumu, netikėta situacija ir kartu būtų genialiai paprasta.
Gal vaikas iškrito pro langą?
Ė, banalu ir perdėm buitiška. Ir apskritai, geriau palikti vaiką 

ramybėje, o tai iš tikrųjų prisišauksiu bėdą.
Drąsiau, lakiau!
Hm...
Troleibusas pervažiavo karvę. O, koks šiurpus, nepakartojamas 

vaizdas: vienoje gatvės pusėje viena jos kanopa, kitoje - kita. 
Uodega - ant stulpo. Vairuotojas nualpo, žinoma, nesusipratęs prieš 
tai atidaryti troleibuso durų. Šokau prie vairo ir griebiau spaudyti 
visokius mygtukus, kad atsidarytų tos nelemtos durys. Kol atsidarė, 
kol ką - žiūriu, jau ir pusė dešimtos...

Betgi karvės mieste nesigano, o be to, juk pernai panaudojau 
panašų variantą, tik vietoj karvės buvo katinas.

Gal gaisras? Apatiniame bute. Tiesa, aš pirmame aukšte. Tai 
gaisras viršutiniame. Ten žaidžia iki mokyklinio amžiaus našlaitis, 
dar geriau - miega. Kol išlaužė duris, kol puoliau į ugnį, kol 
ištraukiau už kojos - žiū, jau ir pusė dešimtos...

Ne, ši versija taip pat nepraeis. Viršutiniame aukšte gyvena 
kirpėja, pas kurią viršininkas slapčia darosi manikiūrą. Gaila.

Gal taip: einu į darbą, o priešais - ministro pavaduotojas, pėsčias. 
Maniau, nepastebės, bet - kad jį kur! - sustojo, pasisveikino, paskui 
lėtai užsimovė pirštinę ir kad ims teirautis apie tarnybines... (ne., 
pavojinga), kad puls teirautis apie buitines sąlygas! Klausinėja, ko 
tokia pablyškusi, ar neskriaudžia kas... Patarė vartoti alijošiaus lašus 
su kiaušinių lukštais. O aš trypiu, nekantrauju, bet jis vis apie 

lukštus, tas ministro pavaduotojas, lukštus ir alijošių. Kol atsikračiau, 
kol ką - ogi jau ir pusė dešimtos...

Ak, Viešpatie!
O gal - keleivė ėmė gimdyti troleibuse?., gal - dramblys pabėgo iš 

cirko ir sustabdė visą transportą? Gal - meteoritas iš dangaus bumbt 
tiesiai į troleibuso ūsą...

Čia troleibusas sustoja.
Apima toks jausmas, lyg man būtų iškritusios smegenys. Išlipu ir 

tuščia kaip sviedinys riedu į savo įstaigą.
įstaigoje užsikvempiu ant stalo ir nuolankiai laukiu savo likimo.
Netrukus įeina viršininkas.
- Na štai, - nerūpestingai šypsodamasis sako, - vėl pavėlavau į 

darbą. Žmona, mat, liepė siurbliu išvalyti kilimą. Kol susiurbiau, kol 
siurblį iškračiau, kol ką - žiūriu, jau ir pusė dešimtos...

Daiktinis įrodymas
Speiguotą žiemos naktį ramiai ėjau tiltu, gėrėdamasi mėnesienos 

nužertais medžiais ir savo naujais importiniais batais.
Staiga prie manęs pripuolė du chuliganai. Čiupo už kojų ir jau 

buvo benuauną naujuosius batus. Bet man pasisekė: kai ėmiau 
šauktis milicijos, iš kažkur išdygo keletas šaunių vyrukų ir sugriebė 
plėšikus.

Netrukus mes visi su sniego ir garo kamuoliais įvirtame į milicijos 
skyrių.

Chuliganai, pasirodo, buvo seniai milicijai pažįstami paukšteliai. 
Todėl juos bematant paleido.

Mano gelbėtojus išlaikė iki antrųjų gaidžių. Milicija panoro kaip 
reikiant susipažinti su neregėtais drąsuoliais. Paryčiais, spausdami 
durų rankeną, vyrukai jautėsi tokie laimingi, kad pagaliau išsisuko, 
jog pasidievažijo kitą kartą užsimerkę pro chuliganus pralėksią, - 
tegu nors visą miestą išskerdžia.

Jiems išėjus, milicijoje belikau aš.
- Tai, vadinasi, batus? - vis dar abejojo budintis.
- Batus, - laikiausi savo.
- Avė?
- Avė!
- O kur įrodymai, kad avė?

- Va, - nudžiugau, - bato sagtis įplėšta. įplėšė, bet nenuavė.
- Tai dabar pati nusiaukit.
Klusniai nusiaviau ir ištiesiau batą milicininkui. Plunksnakočio 

smaigaliu jis gaižiai nukrapštė nuo jo purvą, užrakino.
- Ma jus šunys, galite eiti, - nuolaidžiai mostelėjo.
- Be bato?!
- Čia jau ne batas, o daiktinis įrodymas, - paaiškino.
- Kaipgi eisiu su basa koja?
- Jei chuliganai būtų nuavę, tai eitumėt basa abiem kojom, - 

įsižeidė.
Pagalvojau, kad chuliganai seniai sau miega. Ir dar pagalvojau, 

kad milicininkas įsižeidęs, ko gero, atims ir antrą batą. Tad vikriai 
pašokau nuo kėdės ir atidariau duris.

į veidą trenkė sniego kruša. Pirma iškišau koją su batu, o po to jau 
koją be bato. Ir nušokavau į speigą.

Šokuodama atidžiai dairiausi. Gal pasipainios kokia vieniša praeivė: 
griebčiau jai už gerklės ir nuaučiau batą. Dar ir paltą nutraukčiau!

Aukščiau fantazijos
Ketvertas humoristų įsuko į miesto sodą ir, susėdę šalia išdžiūvusio 

fontano, ėmė gyvai šnekučiuotis. Šneka toji, suprantama, sukosi 
apie vieną nudilusią ašį - humorą.

- Vakar man paskambino kritikas Vėzdą, - neva apžiūrinėdamas 
fontaną, pradėjo vienas. - Paskambino ir pasakė, kad mano humo
reska apie batsiuvių artelę - tiesiog perversmas apleistame, humoro 
žanre. Kritikas Vėzdą labai apgailestavo, kad jis pats ne batsiuvys ir 
negali pajusti visos kūrinio sugestijos. "Nežiūrint to, - pridūrė jis, - 
humoreska pagaliau pralauš vartus mūsų nacionaliniam humorui į 
platesnę areną"! Ach, kaip jis gailėjosi, kad nepasirinko batsiuvio 
profesijos, stačiai pirštus graužė!

- O kas atsitiko man! - sukruto antrasis humoristas. - Jūs visi, be 
abejo, mintinai žinote mano sąmojingą ir šmaikščią humoreską 
apie nelipnius musgaudžius. Tikit netikit, bet pats lengvosios 
pramonės ministras įsakė savo kabinete ant kiekvieno palmės lapo 
pakabinti po musgaudi ir atnešti specialiai prigaudytų musių.

(Bus daugiau)



Putnam, CT

Vasario 16-osios minėjimas
Lietuviai Putname, kurio pa

grindas yra Marijos Nekalto Pra
sidėjimo vienuolyno seselės, įs
kaitant ir Matulaičio slaugos na
mų pajėgesnius globojamuosius, 
sudaro Putnamo LB apylinkę. 
Vasario 12 paminėta Vasario 16- 
oji. Šventė pradėta mišiomis vie
nuolyno koplyčioje 8 vai. ryto. 
Mišias aukojo kun. dr. V. Cuku- 
ras, vienuolyno kapelionas. Pa
moksle jis kvietė visus prisimin
ti maldose žuvusius už Lietuvos 
laisvę ir kilti bei padėti kilti tiek 
dvasiniai, tiek materialiai, tiek 
Lietuvoje ar už jos ribų gyve
nantiems, saugoti ir ginti Lietu
vos laisvę. Pamaldų dalyviai turė
jo bendrus pusryčius vienuoly
no valgomajame.

Minėjimas buvo tęsiamas Rau
dondvario salėje 2 vai. popiet. 
Jam vadovavo Putnamo LB apy
linkės pirm. Juozas Rygelis. Pra
džios maldą, prisimenant ir žu
vusius už Lietuvos laisvę, sukal
bėjo kun. Cukuras. Worcesterie- 
tis E. Meilus, visuomenininkas, 
kelių lietuvių organizacijų narys, 
laikraščių redaktorius, radijo va
landėlių vadovas, savo kalboje 
aptarė Lietuvos išeivijos ateitį 
kartoms besikeičiant.

Susirinkusiems pasiūlyta Lietu
vos laisvei užtikrinti rezoliucija, 
reikalaujanti Amerikos aukšto
sios valdžios pareigūnus padėti 
rezoliucijos reikalavimus įgyven- 
dihti, sutartinai priimta. Rezoliu
ciją anglų kalba perskaitė R. 
Taunienė.

Po trumpos pertraukos tęstas 

Los Angeles, CA

Koncertas Šv. Kazimiero bažnyčioje
Parapijos vargonininko muzi

ko Viktoro Ralio dėka, jau antri 
metai iš eilės galime pasidžiaugti 
stropiai paruoštais koncertais, 
kurie pasižymi savo programos 
įvairumu. Šių 1995 metų Šv. 
Kazimiero choro antrasis meti
nis žiemos koncertas įvyko vasa
rio 5 dieną 1:30 p. p.

Pagal tvarką programoje kon
certą pradėjo svečias vargoninin
kas Mark Robson su prologu iš 
tokatos G, muzika G. Frecobal- 
di. Tai buvo vienintelis svečio 
solo pasirodymas, kurio, gaila, 
niekam neteko atidžiai išklausy
ti. Pagal rengėjų nustatytą tvarką, 
vargonams grojant iš zakristijos 
išėjęs pro visą bažnyčią žygiavo 
choras į savo vietą, visiems 
bažnyčioje entuziastingai plo
jant. Toks programos eigos su
planavimas apgailėtinas. Koncer
tas turėjo būti pradėtas jau cho
ristams stovint savo vietoje, 
leidžiant klausytojams gėrėtis 
gražiu tokatos atlikimu.

Toliau sekė styginis kvartetas 
"Rokoko": pirmu smuiku grojo 
Andy Graybill, antruoju smuikų 
Andrei Gana, viola - Mario Mira- 
gliotta ir violončele - Marek Sz- 
pakiewicz. Rokoko titulu pasi
vadinęs kvartetas neatstovavo 
muzikos, kuri buvo charakterin
ga rokoko perijodui, išsilaisvi
nusiam iš sunkaus baroko stil
iaus. Šiam koncertui jie parinko 
baroko atstovą Bachą, jo 
amžininką Vivaldi ir vėlyvąją 
Mozarto kūrybą, kuri jau atstova
vo Vienos klasicizmą. Tame sti
liuje Mozartas parašė "Eine kleine 
Nachtmusik" (mažąją nakties 
muziką). Tos gan trumpos ko- 
pozicijos atlikime kvartetas par
odė precizišką susigrojimą, jauną 
energiją ir gražiais akcentais at
sispindinčią interpretaciją.

Po įspūdingai pagroto Mozar
to sekė C. F. Gounod "Avė Ma
ria". Su "Rokoko" kvarteto paly
da šią giesmę sugiedojo balsinis 
ansamblis: sopranai - Vita Vil
kienė ir Adrija Karaliūtė, altai - 
Birutė Kasperavičienė ir Daina 
Žemaitaitytė, tenoras - Marko 
Tėti, bosai - Antanas Polikaitis ir 
Virgilijus Kasperavičius. Solo dalį

minėjimas menine dalimi, kuri 
buvo paruošta literatės seselės 
Onos Mikailaitės. Ši dalis pradė
ta visų susirinkusių sudainuota 
daina "Tėviškėlė", A. Prapuole- 
nytei pianinu pritariant. Jaus
mingai paskaityti eilėraščiai: Č. 
Masaičio iš "Nuotaikų pėdsakai" 
skaitė A. Prapuolenytė, A. Ma
ceinos "Pranašystė" skaitė seselė 
Ona Mikailaitė. Po to abif per
skaitė V. Tamulaičio apysaką 
"Sugrįžimas". Meninė programa 
užbaigta visų sugiedota giesme 
"Leiskit į tėvynę".

Sekė J. Bružo pagaminta Lietu
vos gamtos, vietovių ir miestų, 
istorinių vaizdų, organizacijų iš
vykų vaizdajuostė, sužadindama 
vyresnios kartos žmonėms prisi
minimus, o jaunesniesiems par
odydama gražų jų kilmės kraštą. 
Minėjimas baigtas visų sugiedo
tu Lietuvos himnu.

..... .. .

Aldona Prapuolenytė ir seselė Ona Mikailaitė skaito V. Tamu
laičio apysaką "Sugrįžimas" Vasario 16-osios minėjime Put
name. J. Kriaučiūno nuotrauka

atliko Vita Vilkienė. Keturiems 
balsams veikalą harmonizavo H. 
R. Shelley, kurio harmonija gan 
moderniško stiliaus ir kažin ar 
būtų priimtina "Avė Maria" kom
pozitoriui. Nepaisant to ir solistė 
ir ansamblis išjaustai perdavė 
Gounod muzikai charakteringą 
plačiai dainuojamą melodiją 
gražiai lydint "Rokoko" kvarte
tui.

Toliau, parapijos choras, diri
guojamas muziko Viktoro Ralio, 
pritariant vargonams atliko Mo- 
zarto "Gloria in Excelsis". Viduri
nę dalį "Adoramus" giedojo miš
rus balsų kvartetas: Vita Vilkie
nė, Birutė Kasperavičienė, Mar
ko Tėti ir Antanas Polikaitis. 
Kvarteto giedojimas sudarė gražų 
kontrastą po choro galingos įžan
gos. Lyg graži malda nuskambė
jo bažnyčios skliaustose, po ku
rios choras ir vargonai iškilmin
gai užbaigė Mozart choralą. Susi
darė nuotaika lyg tai būtų pamal
dos. Žmonės net nedrįso ploti.

Po trumpos tylos pasigirdo 
švelni smuiko melodija vargo
nams lydint. Tai įžanga į Cesar 
Franck "Panis Angelinis". Smuiku 
grojo jaunutė Ieva Mickutė. Po 
trumpos įžangos smuikui nuti
lus, tą dangiškai gražią melodiją 
tęsė gražaus tembro, švarus, kaip 
kristalas sopranas. Tai Vita Poli- 
kaitytė - Vilkienė. Prie jos subtil
iai prisijungė choras ir dirigen
tas Ralys.

Po melodingo Franck "Roko
ko" kvartetas grojo Bacho "Bran- 
denburg Concerto #3". Vienam 
markgrafui iš Brandenburgo (bu
vusi provincija Vokietijoje) Ba
chas parašė šešias kompozicijas 
orkestrui. Vėliau tie veikalai buvo 
pavadinti Brandenburg koncer
tais ir dabar juos groja ne vien 
tik orkestrai, bet ir kameriniai 
ansambliai. Trečiojo Branden
burgo koncerto atlikime "Roko
ko" kvartetas parodė nenutrūks
tamai skambančią sodrią har
moniją, kuri yra charakteringa 
Bacho barokui ir sudarė didelį 
kontrastą Francko švelniai muzi
kai.

įpusėjus koncertui nebuvo ap
lenkti ir mūsų kompozitoriai,

Po minėjimo susirinkusieji dar 
pabendravo ir pasivaišino. Mi
nėjimo dieną rinktos aukos LB 
darbams remti. Aukas rinko ir 
dar renka J. Bružas.

Vasario 19 d. Matulaičio slau
gos namuose vyko Lietuvos ne
priklausomybės paskelbimo mi
nėjimas. Mišias namų koplyčio
je aukojo kun. R. Krasauskas.

Minėjimas vyko popiet. Daly
vavo pajėgesnieji namuose glo
bojamieji ir namuose lietuviai 
patarnautojai. Minėjimą pradė
jo seselė Bernadeta Matukaitė.

Meninė programa buvo ta pati, 
kaip ir anksčiau aprašytame i 
minėjime. Programos vadovė bu
vo A. Prapuolenytė, Matulaičio 
namuose du kartus savaitėje pra- ;
nešanti apie politinius ir kito- : E. Meilus kalba LB Putnamo 
kius įvykius, visuomenines ir ; apylinkės suruoštame Vasa- 
kultūrines naujienas. Jai padėjo < rio 16-osios minėjime.
seselė Ramutė Naujalytė, tik prieš . J. Kriaučiūno nuotrauka
keletą mėnesių atvykusi iš Lietu- :
vos. . bos reikalinguose žmonėse dega

Jausmingai sugiedotas Lietu- . meilė tėvynei, o ta diena nu
ros himnas įtikino, kad ir glo- skaidrino visų nuotaikas.

Juozas Kriaučiūnas

Motorola Ine.
- paskyrė $150,000
’ Motorola Ine., JAV telękomu-
1 nikacijų lyderė, vasario 24 d., paslaugų su vietos partneriais bei 

paskelbė, kad jis skiria $150,000 
dokumentinio filmo "A Baltic 
Profile" kūrimui. Trijų dalių do
kumentinį filmą apie Lietuvą, 
Latviją ir Estiją stato Cronkite 
Ward and Company. Planuoja
ma, kad pirmą kartą filmas bus 
parodytas per South Carolina 
Educational television 1996-rae- 
tais. Mr. Walter Cronkite pasakė, 
kad "su šia fimų serija mes 
tikimės pasauliui parodyti, kas

. vyko ir kas vyksta šiose nuosta
biose šalyse, turtingomis savo 
kultūra, idėjomis ir polėkiais*.

■r US-Baltic Foundation, neprik
lausoma nesiekianti pelno insti
tucija, aktyviai remia šio filmo 
pastatymą. js;

US-BALTIC Foundation

"Parveski Viešpatie" - muzika J. 
Strolios, žodžiai P. Jurkaus. Vei
kalas parašytas mišriam chorui 
sų.yąrgonų palyda ir solo bosui. 
Rimtauto Dabšio plačios apim
ties sodrus bosas lyg malda ska
mbėjo, - "kaip grįžtančius namo 
paukščius parvesk! Viešpatie ir įspūdingai pagrota italų kunigo, 
mus..." Po kiekvieno solisto su
giedoto posmo lydėjo viltimi 
dvelkiąs įspūdingas choralas - 
"težydi vėliai Lietuva"!

Toliau sekė "Už Lietuvą Tėvynę 
Motiną". Muzika J. Govėdo, žo
džiai A. Paulavičiaus.Po gražios 
sutartinės įžangos, kurią išpildė 
sopranai ir altai, įsijungęs visas 
choras dėkojo Dievui už dan
gaus mėlynumą, vieversio dan
gui čiulbėjimą, už Lietuvą tėvynę 
motiną". Govėdo sukomponuo
ta giesmė, išradingai su ritmo 
varijacijomis, reikalauja detalios 
dikcijos ir tikslaus susidainavi- 
mo. Be tų ypatybių negalima 
būtų pajusti to šviesiai skam
bančio džiaugsmo, kurį choras ir 
vargonai, dirigento vedami, sėk
mingai išgavo.

Sekantis programos punktas 
buvo staigmena, susilaukusi dau
giausiai katučių. "Rokoko" kvar
teto pirmasis smuikininkas užlei
do savo vietą jaunutei keturioli
kos metų smuikininkei Ievai Mic
kutei, kuri kvarteto sąstate atli
ko J. S. Bach smuiko G stygai 
pritaikintą kompoziciją. Bach 
buvo ne vientik vargonininkas - 
virtuozas, bet ir išsilavinęs smui
kininkas. Melodija, kurią jis pa
rašė, neatrodo komplikuota, bet 
pagroti ją ant žemiausiai skam
bančios smuiko stygos, nėra taip 
paprasta. Reikia turėti gerą smi
čiaus valdymą ir išlavintą kairės 
rankos pirštų techniką visose 
smuiko pozicijose, o jų yra dvy
lika. To dar neužtenka, reikia 
turėti labai gerą klausą, jausti 
muziką ir žinoti, kaip ją perduo
ti klausytojams. Visa tai Micku
tei nėra svetima. Trims kvarteto 
muzikams pritariant, ji pasigėrė
tinai ir užtikrintai grojo. Ieva 
susilaukė pagyrimų iš kvarteto

* kolegų ir ilgų plojimų iš klausy
tojų.

Toliau sekė "Rokoko" kvarteto

smuikininko ir kompozitoriaus 
A. Vivaldi "Audra" iš veikalo "Ke
turi Metų Laikai". Tuo kvartetas 
baigė savo pasirodymą.

Po to choras, vargonai ir solo 
tenoras Marco Tėti atliko C. 
Gounod "Sanctus". Čia choras 
parodė daug gražios dinamikos. 
Perėjimai iš piano iki iškilmin
gai skambančio forte dirigento 
Ralio buvo sumaniai panaudoti. 
Žodis "sanctus" su kiekviena fraze 
stiprėjo ir išaugo į galingą mani
festaciją Dievo garbei. Malonaus 
tembro tenoras Tėti atliko solo 
dalį su silpnoka balso technika, 
kuri neleido jam išryškinti melo
dijos grožio, kuriuo pasižymi 
Gounod kūryba.

Koncertas artėjo prie pabaigos. 
Losangeliečių mylimas inžinierių 
balsinis kvartetas sugiedojo "Tėve 
Mūsų" muzika J. Gruodžio. Kvar
teto pirmas tenoras yra Eman
uelis Jarašiūnas, antras tenoras - 
Bronius Seliukas, baritonas - 
Antanas Polikaitis, bosas - Rim
tautas Dabšys. Skambėjo nuošir
di malda, su ja meldėsi ir visa 
bažnyčia. Kaip visuose savo pa
sirodymuose, profesionalai inži
nieriai atliko gerą darbą ne savoje 
profesijoje.

Pabaigai buvo parinkta suomių 
kompozitoriaus J. Sibelijaus cho
ralas iš "Finlandia". Sibelius buvo 
pradėjęs rašyti operą, bet jos 
nepabaigė. Operai turinį parinko 
iš suomių tautinio epo. Nebaig
tos operos muzika buvo panau
dota keturioms simfoninėms 
poemoms, Ir viena iš jų buvo 
pavadinta "Finlandia". Poemos 
muzikai buvo pritaikyti žodžiai 
ir koncertuose ji atliekama cho
ralinėje formoje.

Koncerto programoje anglų 
kalboje atspausdintame tekste 
vaizduojama Suomijos kalvų di
dinga, vieniša ir paslaptinga gam
ta, kurios platybėse vaikščioja

Baltijos - Amerikos 
verslo fondas

Formaliai įkurtas Baltijos - 
Amerikos verslo fondas, kurio 
tikslas - skatinti privataus sekto
riaus plėtrą Lietuvoje, Latvijoje 
ir Estijoje.

Baltijos - Amerikos verslo fon
das per 3-4 metus iš užsienio 
šalių asignavimų surinks 50 mln. 
dolerių. Fondas turės įgaliojimus 
finansuoti investicijas ir pasko
las, teikti techninę paramą, ska
tindamas privačią iniciatyvą, 
verslininkus ir privatizaciją, ypat
ingą dėmesį skirdamas smulkiam 
bei vidutiniam verslui. Fondas 
ypač galėtų remti bendras įmo
nes, kuriose dalyvauja JAV ar 
kitų užsienio šalių investuotojai 
ir partneriai iš Baltijos šalių.

Fondas ketina prasmingai 
reikštis visose trijose Baltijos vals
tybėse tiek atstovavimo, tiek ir 
investicijų masto atžvilgiu. Fon
das bus skatinamas naudoti savo 
kapitalą pritraukiant kitus šal
tinius privačiam Baltijos valsty
bių sektoriui plėtoti.

Šiais metais Fondas įkurs savo 
atstovybes Taline, Rygoje ir Vil
niuje. Jose dirbs prityręs perso
nalas, kuris tirs ir ves derybas dėl 
bendrų su užsienio kapitalu įmo
nių, paskolų ir kitų finansinių 

su JAV ir kitais užsienio inves
tuotojais, besidominčiais Balti
jos valstybėmis.

Fondo direktorė ambasadorė 
Razanė L. Ridgvei (Rozanne L. 
Ridgevvay) taip pat pranešė, kad 
šiuo metu Fondas yra įsikūręs 
Washingtone, jo adresas: 1625 
K Street, N. W. Suite 903, Wa- 
shington, D.C. 20006, U.S.A., tel. 
202 835 - 0900, faksas 202 835 - 
0955. Asmenis, norinčius gauti 
išsamesnę informaciją, prašome 
kreiptis tiesiogiai į Fondą.

Dievas, prisidengęs galybės sk
raiste. Dirigento Ralio "Finlandi- 
jos" interpretacijos pradžioje vieš
patauja ramybė ir lyg nostalgija, 
kuri palaipsniui išnyksta ir po 
galingo vargonų solo, kaip po 
praūžusios audros, atsiranda švie
si melodija,kuri išsiplečia į plačiai 
skambantį himną galybių Vieš
pačiui.

Koncerto pasisekimui didele 
dalimi prisidėjo vargonininkas 
Mark Robson. Jo preciziška var
gonų palyda sudarė gražų foną, 
kuriame vystėsi choro bei solistų 
muzika. Savo sugebėjimą var
gonų valdyme jis pademonstra
vo labai efektingai, nors ir trum
pai, grodamas solo dalį "Finlandi- 
jos" poemoje.

Paskutiniems garsams nuaidė
jus pasipylė gausūs aplodismen
tai. Žmonės atsistojimu pagerbė 
dirigentą, vargonininką, solistus, 
instrumentalistus ir chorą. Muzi
ko V. Ralio puikiai parinktos 
įvairaus pobūdžio programos 
koncertas praėjo pakilioje ir šven
tiškoje nuotaikoje.

Kompozitoriui B. Budriūnui, 
buvusiam ilgalaikiui choro diri
gentui išėjus į pensiją iš didžiulio 
choro nedaug kas buvo belikę. 
1991 metais chorui vadovauti 
pradėjo Viktoras Ralys. Jo malo
naus būdo ir įdėtos energijos 
dėka iš likusių 12 choristų cho
ras didėjo, tobulėjo ir brendo. 
Šiandien 45 choristai ir dirigen
tas surado bendrą kalbą. Jaučiasi 
disciplina, gražus susidainavimas 
ir sugebėjimas perduoti sudė
tingą muziką klausytojams.

Po šio koncerto ir dirigentas, ir 
choristai neturi laiko poilsiui. 
Artėja Verbų sekmadienio bažny
tinės muzikos koncertas, kurio 
naujai programai jie stropiai 
ruošiasi.

Vytautas Zelenis

- Fort Myers, FL, Lietuvos 
Laisvės Forumas rengia Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymo mi
nėjimą kovo 19 d. 2 vai. popiet 
Society First Federal banko salėje, 
7130 College Parkway.

Į IŠ VISUR
- Dr. Leonas Kriaučeliū- 

nas, Amerikos Lietuvių tautinės 
sąjungos pirmininkas, pasirašė 
sutartį su statybos firmomis dėl 
Lietuvos veterinarijos klinikų 
atstatymo Kaune. Dr. Kriaučeliū- 
nas apmokės klinikų atstatymą 
ir įrengimą pagal naujausius 
Vakarų standartus. Ši nedidelių 
gyvulių klinika bus pavadinta dr. 
Leono Kriaučeliūno vardu.
- Vasario 16-osios gimnazi

jos kuratorijos metinis suvažia
vimas įvyks kovo 25 d. Hūtten- 
felde, Vokietijoje.

- JAV LB Socialinių rei
kalų taryba rengia konferen
ciją, į kurią yra kviečiama orga
nizacijos, vienetai ar pavieniai 
asmenys, kurie padeda Lietuvai. 
Konferencija įvyks 1995 m. kovo
17- 18 dienomis Chicagoje, Šv. 
Kazimiero vienuolyno patalpose. 
Konferencijos organizacinio ko
miteto pirmininke pakviesta Jū
ratė Budrienė.
- Adolfui Jurgiui Venskui, 

Lietuvos Respublikos nepaprasta
jam ir įgaliotajam ambasadoriui 
nuolatinėje Europos Sąjungoje, 
Lietuvos Respublikos preziden
tas Algirdas Brazauskas įteikė 
Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio 
Gedimino 3-ojo laipsnio ordiną.
- Dail. Romo Viesulo kūri

nių parodą kovo 12 d. Šv. Ka
zimiero lietuvių parapijos salėje 
rengia Los Angeles ateitininkai. 
Parodoje bus išstatyta atranka iš 
Viesulų šeimos ir bičiulių rin
kinių. Menininką ir jo kūrybą 
aptars iš Philadelphijos atvyku
sioj© našlė Jūra Viesulienė.
- Lietuvos Nepriklausomy

bės atkūrimo - kovo 11-osios - 
sukakties minėjimas rengiamas 
kovo 12 d. prie Detroito Dievo 
Apvaizdos Kultūros Centre. Mi
nėjime dalyvaus JAV LB Krašto 
valdybos pirmininkė adv. Regi
na Narušienė.
- Dr. Algirdas Budreckis 

nuo š. m. vasario 3 d. pasitraukė 
iš "Naujosios vilties" vyr. redak
toriaus pareigų. Dabar žurnalą 
redaguoja Antanas Juodvalkis ir 
dr. Leonas Kriaučeliūnas.
- Tauros Underienės meno 

kūrinių - akvarelių paroda kovo
18- 19 dienomis vyks prie De
troito Dievo Apvaizdos Kultūros 
Centre. -Parodą rengia Detroito 
ateitininkai sendraugiai.
- Prof. Romas Knystautas 

išskirtinai pasižymėjo Montrealio 
McGill universiteto inžinerijos 
fakultete, gaudamas "Excellence 
in teaching" žymenis 1987 ir 
1993 metais. 1994 m. su kitais 
profesoriais buvo pakviestas pra
vesti seminarą McGill univer
sitete, kuriame 1964 m. jis pats 
pradėjo studijuoti.
- Kun. Vytas Memėnas nuo 

1980 metų dirba kaip Joliet mies
to policijos kapelionas. Jo darbą 
labai įvertina ne tik policijos 
departamentas, bet ir žmonės, 
kuriems jis yra daug padėjęs, iš
tikus nelaimei. Kun. Memėnas 
nuo liepos mėnesio gauna Joliet 
policijos "emeritus kapeliono" 
vardą, bet ruošiasi dirbti Frank- 
fort vietovės policijoje.

Raimundas Katilius, vir
tuozas smuikininkas, akompa
nuojant Leonidui Dorfmanui, 
balandžio 8 d. koncertuos Chi- 
cagos Jaunimo Centre. Pajamos 
skiriamos sušelpti našlaičius, 
daugiavaikes šeimas ir vaikus su 
negalia Lietuvoje. Koncertą ren
gia "Saulutė", Lietuvos vaikų glo
bos būrelis.



Padovanokite "Darbinin
ko" prenumerata savo pažįsta
miems bei draugams! Lietuviš
kas žodis - geriausia dąv;rana! 
Prenumerata vieniems metams - 
tik $30.

135 Broad Avė., Palisades Park, NJ 07650

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

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

One woy to Vilnius $370

FREGATA TRAVEL 
250 We$t 57th Street, 1211 
New York, NY 10107 
Tek: (212)541-5707

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

Prenumerata vieniems metams tik $30!

MES SIŪLOME
PIGIAUSIAS KELIONES Į VILNIŲ 

IŠ BET KOKIOS VIETOVĖS
AMERIKOJE AR KANADOJE

Ferrante Travel Center

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

murh) TEL.: (6 ] 7) 269-4455

TIESIOGINIAI SIUNTINIAI 
IŠ BOSTONO I VILNIŲ

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

□ Minimalus mokestis už persiuntimą yra $25.
□ 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.

Vasario-kovo mėnesiais siuntinius priimsime:

BROCKTON, MA 
BROOKLYN, NY 
WORCESTER, MA 
PENNSYLVANIA 
KENNEBUNKPORT, ME 
BRIGHTON, MA

3.30 - 5.30 vai. p.p 
12 -4 vai. p.p. 
11-3 vai. p.p.

kovo 9 d.
kovo 11 d.
kovo 11 d.
kovo 12,13 d. visa dieną 
kovo 14 d. 10-12 vai. ryto 
kovo 15 d. 4 - 5.30 vai. p.p.

Velykinis konteineris iš Bostono bus išsiųstas kovo 16 d. ’

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

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

Gintaras Karosas, Vytas Bazikas ir VILTIES ŠTABAS

Už kiekvieną auką nuoširdžiai dėkojame.
Darbininko Administracija

Prof. Stasio Goštauto iš Bostono knygos "Čiurlionis: Painter and Composer" pristatymas 
Vilniaus Menininkų rūmuose vasario 13 d- Kalba Stasys Goštautas. Viktoro Kapočiaus nuotrauka

'B ESES1 @1
Wm. Anastasi, B. S.

77-01JAMAICA AVENUE
(Cor. 77th Street)

VVoodha vert, N. Y. 11421 
WEDELTVER

V TeL: 296 - 4130 J

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

Dėdės Šamo žemėje. Pažintis 
su Amerika 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.

Yi^.kBygQ$.&aunąiųos rašant: 
Darbininkas

341 Highland Blvd. 
Brooklyn, NY 11207

DARBININKUI PAREMTI
AUKOJO

Darbininko skaitytojai atsiuntę metinę prenumeratą, prisidėję 
aukomis laikraščiui stiprinti ir atsilyginę už įvairius patarnavimus 
ar metinį kalendorių:

Po 40 dol.: Rev. J. V. Kluonius, Holiday, FL; Pr. Averka, So. 
Boston, MA,

Po 35 dol.: Dr. Giedrė Kumpikas, Jamaica, NY; Geneviene 
Meiliūnas, New York City, NY.

Po 30 dol.: Ona Andriulionis, So. Boston, MA; Filomena Ig- 
naitienė, Woodhaven, NY.

Po 25 dol.: Aldona Dulskis, Cocoa Beach, FL; A. Gudonis, St. 
Peteresburg Beach, FL; B. Stundis, Seminole, FL; Halina Bagdonas, 
Oak Lawn, IL.

Po 20 dol.: A. Macelis, Scottsdale, AZ; V. Trainis, Hollyvvood, CA; 
Bronė Bartkus, Thompson, CT; A. ir D. Virkutis, W. Hartford, CT; 
J. Ližaitis, Ft. Lauderdale, FL; Jadvyga Didžiulis, Ft. Lauderdale, FL; 
Tekia Galenski, N. Ft. Myers, FL; St. Dėdinas, Woodstock, GA; 
Elizabeth Libus, Chicago, IL; Kristina Martinkus, Chicago, IL; 
Aldona Juozavicius, Oak Lawn, IL; Marija Petrauskienė, Mashpee, 
MA; Dr. Alice Dunajewski, Ozone Pk, NY; Janina Juzaitis, Peekskill, 
NY; Ona Osmolskis, Richmond Hill, NY; Liucija Kurkulienė, Roch- 
ester, NY; Alg. Jankauskas, Woodhaven, NY; A. Johnson, Tigard, 
OR; Msgr. A. J. Norkūnas, Wilkes-Barre, PA; A. Krusinskas, Church- 
ville, PA.

Po 15 dol.: Victoria J. Bertulis, Matawan, NJ; Ignas Ozalas, 
Amsterdam, NY; V. Petrikas, Syosset, NY.

Po 10 dol.: Birutė Prasauskas, Lomita, CA; Angelė Bliudzius, Los 
Angeles, CA; P. W. Dargis, San Diego, CA; V. Valukas, Bay Harbor, 
FL; N. Girtautas, St. Petersburg, FL; V. Račiūnas, Chicago, IL; V. 
Barsys, Dorchester, MA; Veronica Tumas, Nonvood, MA; Mirga 
Gimiuvienė, VVestford, MA; A. Bazikas, Worcester, MA; Ona Šatkaus
kas, Worcester, MA; Ch. Savickas, Worcester, MA; Br. Šilas, Eliza
beth, NJ; Lucy Znutas, Harrison, NJ; A. Rubonis, No. Haledon, NJ; 
Angelė Ishkhak, Rego Park, NY, Elvira Vileniškis, Richmond Hill, 
NY, Eleonora Jankauskienė, Woodhaven, NY; A. Povilaitis, 
Woodhaven, NY;

Po 5 dol.: Tomas Vainauskas, Hamilton, Ont., Canada; L. 
Kilikonis, Jupiter, FL; E. Dambriūnienė, Brentwood, MD; P. Nau- 
yokas, Boston, MA; V. Vaitkunas, Milford, MA; Bronė Karaskienė, 
Delran, NJ; K. Krusinskas, Green Brook, NJ; Marija Pakutka, Brook
lyn, NY; T. Lota, Rego Park, NY; P. Petroliunas, Woodhaven, NY; K. 
Šukys, Bratenahl, OH; P. Vaškys, Cheltenham. PA.

Po 2 dol.: J. Yuscavage, Manchester^NH; Arv. Blodnieks, Mont- 
dair, NJ; Viktorija Paliulis, Gansevoort, NY.

Kiekviena auka yra didelė pagalba Darbininkui. Laikraščio ateitis 
priklauso nuo aukotojų dosnumo. Vien iš prenumeratos nebūtų 
galima išsilaikyti.

Daugiskaita
- Kokia žodžio "žmogus" dau

giskaita?
- Eilė.

Paskutinis susirinkimas
- Kodėl, drauge, nebuvai su

sirinkime?
- Kuriame?
- Paskutiniame, kuris vyko 

prieš tris dienas.
- Jeigu būčiau žinojęs, kad 

paskutinis, būčiau atėjęs su visa 
šeima ir kaimynais.

Praktika ir tikėjimas
Anglų žurnalistai klausia len

kų diplomatą:
- Ar esi katalikas?
- Taip - tikintis, bet neprak

tikuojantis.
- Tai vadinasi, esi komunistas!
Taip, praktikuojantis, bet ne

tikintis.

Ir ten valdo komunistai!
Moteriškė piktinasi, stovėdama 

eilėje:
-Jau tiek metų einame į komu

nizmą, o kaskart vis blogyn ir 
blogyn. :

Tai išgirdęs milicininkas sako:
- Nesipiktink, moteriške. Pa

galvok, pavyzdžiui, apie žmones, 
gyvenančius Sacharoje: jie ne
turi nei vandens.

- O Viešpatie, - atsiduso mote
riškė. - Tai kiek jau metų ten 
valdo komunistai?

Gera vieta
Kai Brežnevas sužšiojo, kad 

Karolis Vojtyla tapo popiežium, 
iš įtūžio sušuko:

- O kur gudrūs žmonės tie len
kai! Tik leisk kuriam išvažiuoti į 
užsienį - tuojau susiranda gerą 

vietą!

Ne visko yra ir Gariūnuose
- Gariūnų turguje yra visko, ko 

širdis geidžia, - džiūgauja reketi
ninkas.

Praeivis atsidūsta:
- Gaila, kad proto ten nenusi

pirksi.

Bausmė direktoriui
- Girdėjai? - vyriškis draugui. - 

Vakar avalynės fabriko direkto
rių svarstė už prastą produkcijos 
kokybę.

- Nubaudė?
- Įsakė nešioti savo įmonėje 

pagamintus batus.
- Na ir sadistai...

Skirtumas
- Kuo skiriasi varšuvietis nuo 

paryžiečio?
- Paryžietis kai tik atsisėda, 

tuojau ima pasakoti antivyriausy- 
biniuis anekdotus, o varšuvietis 
kai tik pradeda pasakoti politi
nius anekdotus, tai tuojau at
sisėda.

Kaimyno pavyzdžiu
Vyras pareina namo iš darbo ir 

kalbasi su žmona:
- Kada Petraitis nusipirko spal

votą televizorių, tu privertei jo 
pavyzdžiu pasekti ir mane, nors 
mūsų juodai baltas "Tauras" dar 
visai geras.

- Na ir kas? Nejaugi gailiesi?
- Ne nesigailiu. Bet kai Petraitis 

parsivarė "Žigulius", tu mane tol 
pielavai, kad ir aš turėjau pasekti 
jo pavyzdžiu, nors esu daltoni
kas.

- Na ir kas? Nejaugi tu gailiesi? 
Juk aš įsigijau vairuotojo teises ir 
tave patį vežioju.

- Taip, tai taip, - sako vyras - 
bet Petraitis tik ką paliko senąją 
žmoną ir išėjo pas savo sekre
torę... Tai ką patarsi man dabar?

Tarp naujokų
Direktorius priekaištauja kont

rolės skyriaus viršininkui:
- Aš jūsų darbu nepatenkintas. 

Jūsų darbuotojas šiandien mane 
sulaikė su dešros nešiniu.

- Mes atsiprašome, jis dar iš 
veido nepažįsta jūsų.

Geriausios 
dovanos

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

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

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

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

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

Visos knygos gaunamos rašant: 
Darbininkas

341 Highland Blvd. 
Brooklyn, NY 11207

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



VASARIO 16-osios IŠKILMĖS VENECUELOJE
(atkelta iš 3 psl.) 

laukė lietuvių tos bažnyčios kle
bonas kun. Luis Ecilioi Chavera. 
Pasveikinęs vysk. Baltakį ir jį ly
dinčius lietuvius, pakvietė visus 
į bažnyčią.

Jau iš anksto buvo numatyta, 
kad bus aukojamos mišios prie 
altoriaus marmurinio stalo kurį 
kartu su liturginiais drabužiais ir 
kieliku padovanojo Marija ir 
Antanas Rudžiai. Prieš pradedant 
pamaldas, naujasis altoriaus sta
las buvo pašventintas. Vysk. P. 
Baltakis kartu su Rudžiais stalo 
dešinės pusės priekyje prilipdė 
bronzinę plaketę su Vytim ir is
panišku tekstu, kad tai yra Anta
no ir Marijos Rudžių dovana šiai 
bažnyčiai.

Po mišių, kurias celebravo 
vysk. P. Baltakis, asistuojant tos 
bažnyčios klebonui, ir po šv. 
Kazimiero relikvijų pagerbimo, 
visi buvo pakviesti kavutei ir 
alučiui. Čia besišnekučiuojant, 
klebonas nusiskundė, kad šv. 
Kazimiero medinė statula, kuri 
yrą nešama procesijoje oktavos 
metu, pagaminta praėjusio šimt
mečio pabaigoje, baigia sutrū
nyti ir.reikia naujos. Paminėjo, 
kad tokią statulą reiktų paga
minti iš patvaraus kipariso me
džio. Kolumbijoje yra gerų skulp
torių, kurie galėtų tokią statulą 
pagaminti už maždaug 4000 
dolerių. Tai nugirdo ponai Ru
džiai. Jie vėl parodė savo dos
numą, visų akivaizdoje pažadė
dami pilnai apmokėti už šios sta
tulos pagaminimą.

atsirado Venecueloje
Niekas nežino užtikrintai, kaip 

šv. Kazimieras atkeliavo į šį Ve
necuelos kamputį. Ilgai ir lietu
viams buvo nežinoma ši vieta. 
Tik apie 1950-tuosius metus nau
jieji lietuviai ateiviai, patyrę apie 
šios vietovės egzistenciją, pradė

■

tos globos - 
ido niekad

(Bus daugiau)

Šv. Sosto nunciatūroje Caracas mieste. Iš k.: Lietuvos Respublikos konsulas New Yorke

K. Miklas, BALFo pirmininkė Marija Rudienė, Apaštalinis nuncijus arkivyskupas Oriano 
Quilici, inž. Antanas Rudys ir dr. Vytautas Dambrava.

Worce$ter, MA

Su Marija Cėsniene atsisveikinus

Arnoldas Milukas, JAV LB XIV Tarybos ekonominių reikalų komisijos pirmininkas Kęstutis tuvių namuose.

Sausio 19 d. Day Kimball ligo
ninėje Putnam, CT, amžinu mie
gu užmigo Marija Bulgarauskaitė 
- Čėsnienė, 88 metų amžiaus, 
Suvalkijos lygumų dukra.
i Gimė Virbaly. Lankė pradžios 
mokyklą. Baigė Kybartų gimna
ziją, o Kaune mokytojų seminari
ją. Ją baigus, paskirta pradžios 
mokyklos mokytoja Kauno ap
skrity, kur ir pražydo pirmieji 
gilios meilės žiedai su Kaziu čės
na, kurie nuvedė Kazį ir Mariją 
iki altoriaus. 1938 m. per Kalė
das Kaune, Prisikėlimo bažny
čioje jų moterystės santuoką pa
laimino kanauninkas Feliksas Ka
počius. Vyrui gyvenant Kybartu
ose, jo pageidavimu mokytojos 
pareigoms buvo atkelta ir jo žmo
na Marija, kuri pasireiškė gilia 
religine ir patriotine dvasia, kurią

jo domėtis ir tyrinėti. Buvo su
rasta įvairių dokumentų ir užra
šų, vienas kitam prieštaraujančių, 
ypač dėl šv. Kazimiero miestelio 
ir parapijos įkūrimo prieš 212 
metų. Tuo metu Venecuela dar 
buvo ispanų kolonija. Yra žino
ma, kad vysk. Mariano Marti, 
lankydamas šią sritį, rado 1004 
gyventojus, susiskirsčiusius į 
"aukštesniuosius'', t.y. 440 bal
tuosius, ir į "žemesniuosius", ku
riuos sudarė 62 indėnai, 399 
rudaodžiai ir 103 vergai. Jie visi 
priklausė Šv. Stepono miestui, 
kuris buvo toli ir sunkiai pasiekia
mas. Žmonių religinis aprūpini
mas buvo blogoj padėty. Vysk. 
Marti nutarė šioje vietoje įkurti 
parapiją. Paskyrė net ir kleboną 
Jose Rafael Ortiz de Zarate, tik ką 
atvykusį iš Ispanijos. Manoma, 
kad jis buvo šv. Kazimiero ger
bėjas ir turėjo įtakos šiai vietovei 
bei parapijai suteikti Lietuvos 
šventojo vardą.

Amb. dr. V. Dambrava savo 
"San Casimiro" antroje laidoje 
rašo, kad parapija buvo įsteigta 
1783 m. rugpjūčio 23 d., tai yra 
tais pačiais metais, kada gimė 
Venecuelos išlaisvintojas Simkon 
Bolivar. Tuo tarpu, prof. Zenon
as Ivinskis savo knygoje "Šv. 
Kazimieras", išleistoje 1955 m., 
rašo, kad parapija buvo įsteigta 
1785 m. Pagal kitus ispanų šal
tinius sakoma, kad vysk. Maria
no Marti, įkurdamas San Casimi
ro de Guiripa vardo parapiją, 
surašė aktą 1784 m. rugpjūčio 
24 d., bet to akto niekas neturi.

įkūrus parapiją, pradžioje pa
maldos buvo laikomos jaujoje. 
Netrukus buvo pastatyta kop
lyčia, bet 1812 m. įvykęs smarkus 
žemės drebėjimas ją ugriovė. Jos 
vietoje 1828 m. buvo pastatyta 
didelė bažnyčia, bet dėl prastos 
statybos,ąi greit sugriuvo. 1875 
m. kovo 5 d. buvo padėtas kerti
nis akmuo naujai bažnyčiai. Po 

stengėsi įdiegti į Lietuvos jauni
mo širdis artimai bendradarbi
aujant.

Gražų Kazio ir Marijos Čėsnų 
gyvenimą sugriovė 1944 m. va
sarą iš rytų atūžusi viską naiki
nanti karo audra. Visa palikę, su 
mažomis dukrelėmis pasitraukė 
į Vokietiją.

1949 m. atvyko į JAV ir apsi
gyveno Worcestery, kur Marija 
išgyveno daugelį metų, kol svei
kata leido. Išaugino skautišką 
šeimą, dvi dukteris, jas išmoksli
no ir išleido į gyvenimą. Vyriau
sia Eugenija Taft - profesorė su 
vyru gyvena Utica, NY, ir kolegi
joje dėsto prancūzų, italų ir an
glų kalbas. Gražina Blekaitienė 
su vyru gyvena Washington, DC, 
ir gimnazijoje dėsto prancūzų 
kalbą. Kazys čėsna lankė New

kelių metų buvo pastatyta didelė 
ir graži bažnyčia pagal ano laiko
tarpio stilių, kur vyrauja baro
kiniai elementai. Ją statė vietinis 
architektas Felipe Manzo. Jam 
sunkiai susirgus, jis buvo nešio
jamas kėdėje vadovauti statybai. 
Bažnyčia yra gan didelė. Jos ilgis 
- 42 metrai, plotis - 22 m, stogo 
aukštis - 9 m ir dviejų bokštų 
aukštis - 18 m.

Viduryje didysis altorius yra 
gan puošnus ir stilingas su cent
re išstatyta šv. Kazimiero statula. 
Ši stovi ant iš sienos išsikišusio 
pjedestalo. Pati statula sukurta 
pagal ispanišką stilių ir papuošta 
pagal jų tradicijas. Šv. Kazimiero 
apsiaustas auksu ornamentuotas, 
Puošnūs ornamentai įvesti ir į n r 
aureolę. Kairė ranka yra prie Lietuvos Respublikos ambasados Venecueloje vainiko padėjimas prie Venecuelos išlaisvinto- 
krūtinės o dešinės rankos du~ i° Simono Bolivaro karsto valstybiniame Panteone Caracas mieste. Iš k.: ambasados patarė- 
mažieji pirštai lyg pasiruošę pa
laiminimui.

Bažnyčios sienos taip pat iš- 
dekoruotos. DėSnėje pusėje - du 
sieniniai mėgėjiškai nutapyti pa
veikslai iš šv. Kazimiero gyveni
mo. Viename - šv. Kazimieras, 
apsirengęs baltais drabužiais, at
siklaupęs rankose laiko kryžių ir 
meldžiasi, o antrame - šv. Ka
zimieras,. jau aprengtas didiko 
drabužiais, vargšams dalija duo
ną.

Kairėje bažnyčios pusėje, stik
linėje dėžėje išstatyta statula, Ji*1 
vaizduoja apnuogintą Kristų su ™ 
erškėčių vainiku ir sėdintį, pana
šiai, kaip lietuviškas "rūpintojė
lis".

Bažnyčia šiuo metu pagrindi- praeitais metais įvykusias Vytąu- laitytė, Jūratė Mikšytė, Gytis Vy
nai remontuojama - taisomos 
sutrikusios sienos ir lubos. Pasak --Miliūno metines, 
klebono, remontas gali užtrukti— ^es deklamuos Irena Kver- 
metus ar ilgiau, bet jis verktinai agaitė, Norbertas Lingertaitis, 
reikalingas.

Kasmet kovo 4 d. švenčiama 
šv. Kazimiero Šventė. Tą dieną, 
tuoj popamaldų, suvažiavusiems 
malcfifi&ikams klebonas dalina 
mažus duonos kepalėlius, prisi

minimui tos 
luonos, ku- 
ia šv. Kazi- 
nieras dalin- 
lavo varg-

Tikintieji

tebuklus 
ventojo už- 
arimu, ir visi 
avos augiu
oju srities 
;yventojai 
rra įsitikinę, 
:ad kol šv.

England School of Accounting. 
Baigęs įsigijo buhalterio profesi
ja

Marija čėsnienė - įsijungė į 
vietos lietuvių gyvenimą ir orga
nizacijas. Ypač prie širdies buvo 
ALRK Moterų Sąjungos 5-ta kuo
pa, kurios nare tapo nuo pat 
atvykimo į šį kraštą. Priklausė ir 
prie kuopos choro. Dirbo "Phalo 
Plastic’ dirbtuvėje. 1972 m. pa
sitraukė poilsiui. Po keletos metų 
pradėjo varginti įvairūs sveika
tos negalavimai. 1988 m. per 
Kalėdas savame šeimos rately 
Kazys ir Marija Čėsnai šventė 
auksinį vedybinio gyvenimo ju
biliejų. Marijos sveikata blogėjo. 
Reikėjo didesnės mediciniškos 
pagalbos.

1989 m. perkelta į Nekalto 
Marijos Prasidėjimo vienuolijos

jas Stasys Sirutis, ambasadorius dr. Vytautas Dambrava, inž. Antanas Rudys ir vysk. Paulius 
Baltakis, OFM.Spektaklis Bostone

ęsinįga.poezija, dek-
patyrušitį artistę* ir
įuosta,biai gražios aktyviai dalyvavo Gustaičių
dar -'-eiles inferprė- dovaujamame dramos sambū

Lyriška, i 
lamuojamapat) 
palydima ųtre 
muzikos. Ir dar 
tuojančios vinjetės atliktos pa
tyrusių artistų ir papuoštos švie
som ir dekoracijom. O po to - 
kavutė su skanėstais proga 
pakalbėti apie kūrybą. Tai vyks 
. ii iečių klubo trečio aukšto salėje 

balandžio 2’dierią^^ vab popiet/? ja "Sodauto" ansamblyje.
Tai bus ateitininkų rengiamas Vinjetes atliks Vytautas Bazi- 

poezijos spektaklis, minintis kas, Antanas Danys, Aida Janu-

ir 1980-tais metais vaidino Gus
taičio komedijoje "Sekminių vai
nikas". Vilniečiai Irena Kveragaitė 
ir Kęstutis Misevičius abu dekla
muodavo eiles Lietuvoje. Amer
ikoje apsigyvenusi Irena dalyvau-

to Mačernio ir Alfonso Nykos - gantas ir kiti. Aida, kuri baigė 
-----dramos studijas Boston Univer- 

sity ir praeitais metais gilino 
dramos pažinimą Anglijoje, pra
linksmino visus profesonaliai su
vaidintu Julijos vaidmeniu ro
mantinėje komedijoje "Ritos Ka-

- Kęstutis Misevičius ir Birutė Šle
žienė. Norbertas ir Birutė jau 
gerai bbstonlškiams'žinomi' ar- 
tistai. Norbertas prieš du metus lėdų atostogos". Vytautas gerai

.pradžiugino visus Kuraičiovaid- pažįstamas už savo rolę Antano

- Migracijos depar- galus migrantai išsiųsti. Nele- 
tamento duomenimis, į galus migrantai, jų grupės skver- 

. f biasi iš Baltarusijos pasienio ir 
•ųjf vedlių lydimi keliauja į Lenkiją - 

už kiekvieną per sien^pervestą 
asmenį vedliai ima po 1000 - 
2000 USD.

— Septynios opozicinės par
tijos paskelbė viešą laišką Vyriau
sybei, reikalaudamos, kad Biržų 
valstybinė naftos transporto 
įmonė "Naftotiekis", valstybinės 

: įmonės "Lietuvos dujos", "Lietu
vos geležinkeliai", Lietuvos ener
getikos sistema kartu su atomi
ne elektrine, aerodromai, miestų 
šilumos ir vandentiekio tinklų 
sistemos nebūtų privatizuoja
mos. Nors privatizuoti ketinama 
tiktai kažkelintą tų objektų dalį, 
dėl to vyksta nemaži ginčai.

— Ministro pirmininko po
tvarkiu paskirtos dar keturios 
personalinės pensijos - literatūros 
kritikei Irenai Kostkevičiūtei, ba
lerinai Jadvygai Olekinei, aka-

Lietuvą nelegaliai aJvRkb^ 
vien per pirmąjį 199^ųjįy 
pusmetį daugiau kaip 750 
kitų valstybių piliečių, per 
antrąjį pusmetį - daugiau 
kaip tūkstantis. Jiems pa
siūlyta išvykti, 166 nele-

seselių vadovaujamus ark. Jur
gio Matulaičio senelių slaugos 
namus Putnam, CT. Dukterys,, 
nežiūrint tolimo kelio atstumo 
nuo jų gyvenamų vietovių’ par
odė savo brangiai motinėlei* 
meilę lankydamos ją labai 
dažnai, nekalbant apie vyrą Kazį 
čėsną, gyvenanti Worcester, MA.

1995 m. sausio mėnesį, sveika
tai pablogėjus, buvo išvežta į li
goninę, kurioje po poros dienų 
mirė.
b A. a. Marijos čėsnienės kūnas 
buvo pervežtas į Worcesterį. ir 
pašarvotas Jono Kazlausko laido-

Sausio 23d. a. a. Marijos 
Čėsnienės kūnas iš laidotuvių 
namų pervežtas į Šv. Kazimiero 
parapijos bažnyčią, kurioje už jos 
sielą mišias koncelebravo kleb. 
kun. V. Parulis, MIC, (jis sakė 
pamokslą) ir vikaras kun. Anta
nas Nockūnas, MIC. Specialią 
maldą skaitė duktė Eugenija. Po 
mišių amžinam poilsiui nulydė
ta į Nekalto Marijos Prasidėjimo 
vienuolijos "Dangaus vartai" kap
inaites Putnam, CT.
IPrie kapo duobės maldas skaitė 
tyn. V. Parulis, MIC, ir prel. V. 
Balčiūnas. Seselės gražiai giedo
jo. Anelė Maskeliūniėnė paskaitė 
Uvo kūrybos eilėraštį "Mirtis". 
Sugiedotas Viešpaties Angelas, 
giesmė "Marija, Marija" ir Lietu
vos himnas. Seselės visus laido
tuvių dalyvius pakvietė pietums 
įVienuolyną.

Nuliūdime liko vyras Kazys 
čėsna, išgyvenęs su a. a. žmona 
Marija 56 vedybinio gyvenimo 
metus, dukterys Eugenija su vyru 
WHliam Tąft, Gražina su vyru 
Jurgiu Šlekaičiu, giminės Lietu- 
vojem Amerikoje. J.M.

Kulbio filme "Geležinis vilkas". 
Antanas ir Gytis-studijų o ją Bos
ton College. Jūratė dalyvaudavo 
profesonaliame pantomimikos 
teatre Lietuvoj.

Balsai ir.mųzika bus iš anksto 
inferprė- - dovaujamame dramos sambūryje^ i'juostelę- įtžSyh. Techniškai šį 

darbą atliko Aidas Kupčinskas, 
kuris neseniai perėmė Bostono 
"Laisvės Varpę" radijo programos 
vadovąvimą. Apšvietimu rūpin
sis Vytautas Sužiedėlis.?. ;

Mirga Girniuvienė

meniu romantinėje komedijoje 
"Ritos Kalėdų atostogos". Birutė 

va- 

demikui Vytautui Statulevičiui 
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 remiąs dešinią
sias partijas. Jo programoj  ̂j- se
minarai, konferencijos, keitima
sis patirtimi, dešiniųjų partijų 
atstovų vizitai. Fondo atstovybė 
Baltijos šalims įsikūrusi Taline.
- Rusų mokytojai pensinin

kai Vilniuje paminėjo savo klu
bo "Svetoč" ("Švyturys") 25-metį. 
Klubui priklauso apie pusantro 
šimto mokytojų, veikia pensi
ninkų choras, šokėjų kolektyvas.
- Uteniškių statybos įmonė 

"Statva" siunčia savo darbininkus 
į kitus miestus ir į užsienį. Daug 
jie stato Kaliningrade, Ukrainoje 
ir kitur. Ypač tos statybos spar
čios ten, kur normaliai finan
suojama, pasitelkus Vakarų firmų 
investicijas.
- Klaipėdiečio kapitono 

Igno Minioto vadovaujama "Lais
vės" jachtos įgula išvydo legendi
nį Cape Horn. Gruodžio 23 d. 
17 vai. 02 minutės Greenwich 
laiku kyšulys apiplauktas, jachta 
pasuko Falkland salų link. į 
Klaipėdą "Laisvės" jachta ketina 
grįžti rugpjūčio mėnesį.
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New Yorko lietuviai skautai 
ir skautės kovo 12 d., sekmadie
ni, Kultūros Židinio patalpose 
turės savo metinę Kaziuko mugę. 
Mugė prasidės 12 vai. dienos 
mišiomis, kurias aukos kapelio
nas kun. dr. Kornelijus Bučmys, 
OFM.

Kun. Ričardas Mikutavi
čius, Kauno įgulos bažnyčios 
klebonas ir trečius metus iš eilės 
populiariusias Kauno žmogus, 
jau atvyko i JAV ir apsistojo Ap
reiškimo lietuvių parapijos kle
bonijoje, Brooklyne. Klebono 
kun. Vytauto Palubinsko ir Romo 
Kezio lydimas kovo 2 d. lankėsi 
lietuvių pranciškonų vienuolyne 
Brooklyne, padarė vizitą vysk. 
Pauliui Baltakiui, OFM. Kun. Mi
kutavičius kovo 9-12 vakarais 7 
vai. vak. sakys rekolekcijų pa
mokslus Apreiškimo parapijos 
bažnyčioje. Po to vyks j Los An
geles ir kitas JAV lietuvių parapi
jas vadovauti gavėnios rekolek
cijoms.

Lietuvos Vyčių 52 kuopa, 
Elizabeth, NJ, kovo 12 d. iškil
mingai švęs Šv. Kazimiero šventę. 
Šv. Petro ir Povilo bažnyčioje, 
Elizabeth, NJ, koncelebracinėms 
mišioms vadovaus Newarko ar
kivyskupas Theodore E. McCar- 
rick. Ši lietuvių parapija švenčia 
veiklos 100 metų sukaktį.

Virginijus Barkauskas, 
Maspeth, NY, V. Atsimainymo 
lietuvių parapijos vargonininkas, 
atliks vargonų koncertą, Imma- 
cuiate Conception Centre, Little 
Neck, NY, 7200 Douglaston Park- 
way, kovo 19 d., sekmadienį, 4 
vai. popiet. Lietuviai galės pasi
grožėti savo tautiečio dail. Albi
no Elskaus žaviais vitražais.

Iš Metropolitan operos rū
mų, kovo 11 d., šį šeštadienį, 
1:30 vai. popiet New Yorko laiku 
per radiją bus transliuojama Giu- 
seppe Verdi opera "Simon Boc- 
canegra". Pagrindiniai solistai: 
Aprile Millo, Placido Domingo, 
Vladimir Chemov. Diriguoija Ja
mes Levine. Kovo 18 d., bus 
transliuojama Giacomo Puccini 
opera "La Boheme".

Prel. Domininkas Pocius, 
Sopulingosios Dievo Motinos lie
tuvių parapijos Kearny, NJ, kle
bonas, gegužės 7 d., sekfnadienį, 
švęs kunigystės 50 metų sukaktį. 
Padėkos mišios 2:30 vai. popiet. 
Iškilmių banketas Fiesta in Woo- 
dridge, NJ, patalpose 5 vai. vak. 
Daugiau informacijų galima gau
ti skambinant į parapijos kle
boniją tel. 201 998 - 4616.

NEW YORKO SKAUTAI/SKAUTĖS 
maloniai kviečia visą lietuvišką visuomene i

KAZIUKO MUGĘ
kovo 12 d., sekmadieni,

Kultūros Židinyje
361 Highland BLVD., Brooklyn, NY.

Pradžia 12.00 šv. Mišiomis

Bus įvairių lietuviškų prekių, žaidimų, loterija!
Eleonora Jankauskienė dalyvaus mugėje ir turės 

namie keptos duonos, bulkos ir namie gamintų sūrių

Veiks vyr. sk. KAVINĖ (daug skanumynų)

— Skanūs pietūs ir atgaiva —

Atėję nesigailėsit! •

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

Poetas Leonardas Žitke
vičius - Žitkus, (gimęs 1914 
m. lapkričio 6 d. Vabalninke, 
Biržų aps.), gyvenęs Brook
lyne, NY, mirė kovo 6 d. 
Flushing, NY, ligoninėje. Jis 
dešimt metų dirbo "Darbinin
ko" redakcijoje. Pašarvotas 
Shalins šermeninėje VVoodha- 
ven, NY. Laidojamas iš Ap
reiškimo parapijos bažnyčios 
Cypress Hills kapinėse, šalia 
žmonos Zenonos Rajauskai- 
tės-Žitkevičienės, mirusios 
prieš 3 metus. Nuliūdime liko 
sūnus Eugenijus.

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

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

Popietė su poetu Korneli
jumi Plateliu įvyks kovo 12 
d., šį sekmadienį, 3 vai. popiet 
Aušros Vartų parapijos salėje, 570 
Broome St., Manhattane, NY, bus 
kalbama ir apie jo kūrybą. Jis 
buvo viceministras kultūros rei
kalams Vytauto Landsbergio vy
riausybėje. Taip pat bus ir dr. 
Stasio Goštauto knygos "Čiurlio
nis: Painter and Composer" pri
statymas. Rengia organizacinė 
grupė "Branduolys" ir kviečia vi
sus atsilankyti.

Vyskupas Paulius Balta
kis, OFM, kovo 7 d. - balandžio 
2 d. - praves rekolekcijas Dayto- 
na Beach, Pompano Beach, Juno 
Beach, Miami ir St. Petersburgo 
lietuviams.

Visi naujai atvykę lietu
viai kviečiami į pasitarimą savi
tarpio pagalbos klausimu sekma
dienį, kovo 12 d., 3 vai. popiet 
Kultūros Židinio Posėdžių kam
baryje. - Naujai atvykusiųjų sąjun
ga. (sk.)

Kultūros Židinys ir 
United Way of NYC

Užbaigdami 1994 metų aukų 
vajų, United Way of NYC atsi
untė antrąją banko perlaidą 
Kultūros Židiniui, tuo perduo
dami jam surinktų aukų likutį. 
Taigi, šis pirmasis Kultūros Ži
dinio Tarybos bandymas panau
doti vietinius aukų rinkimo pro
fesionalus lietuviškiems tikslams 
veikia gerai.

Šis bandymas panaudoti Uni
ted Way buvo pradėtas gana 
kukliai dėka keturių Brooklyn 
Union tarnautojų, kurie sutiko 
savo mėnesines aukas nukreipti 
šios lietuviškos organizacijos 
naudai. United Way labdaros 
aukų rinkimą yra labai gerai suor
ganizavę - vietoj pasitenkinę 
vienkartiniu stambesnės aukos 
gavimu, jie prašo metinės aukos 
pažado, ir pažadėtą sumą darb
davys smulkesnėmis sumomiš iš 
aukotojo algos išskaičiuoja prieš 
tai, negu aukotojas turi progą<tų 
pinigų pasigesti. Daug darbdavių 
į United Way rinkliavas rimtai
žiūri. Dažnai daromas spaudi
mas, kad visi tarnautojai rinklia
vose dalyvautų kiekvienais įlie
tais aukotų vis didesnę sumą. 
Tad kodėl nenukreipti ir šių aukų 
lietuviškiems reikalams? Ši BUG 
keturiukė pernai taip ir padarė 
$1200. sumoje; šiais metais tas 
pastangas ten koordinuoja Lirias 
Vebeliūnas.

Visi suprantame, kad šiandie
ną jaunų šeimų reikalavimai yra 
gana dideli, ir mūsų jaunoji kar
ta ne visada pajėgia atkreipti 
tinkamą dėmesį į lietuviškų or
ganizacijų paramos prašymus. 
Tačiau dauguma dirbančiųjų vie
nokiu ar kitokiu būdu yra už
verbuojami į UW rinkliavas; 
Būtų gera, kad lietuvių ir jų dran
gų aukos nebūtų sumestose į 
bendrą miesto katilą. Kultūros 
Židinio finansinis stovis tikrai 
pagerėtų, jei kiek galima dau
giau mūsų dirbančiųjų aktyviai 
įsijungusių į UW rinkliavas spe- 
čžfiniai pažymėtų, kad jų aukos 
turi būti perduotos Židiniui.

Religinės Šalpos posėdžiai
Religinės Šalpos direktorių pus

metinis susirinkimas vyko relig
inės Šalpos patalpose, Brooklyn, 
NY, kovo 4 d. Dalyvavo 12 Sė
menų. Susirinkimo posėdžiai 
pradėti 11:30 mišiomis praH- 
ciškonų koplyčioje.

Rūta Gudelienė perskaitė du 
protokolus: visuotinio susirinH- 
mo ir naujai išrinktųjų direkto- 
rių posėdžio, įvykusio praėjusią 
vasarą Marijos Nekalto Prasidėji
mo seserų vienuolyno patalposė, 
Putnam, CT.

Vysk. Paulius Baltakis padažė 
pranešimą apie Religinės Šalpos 
vykdomą pagalbą Lietuvai. Vys
kupas priminė, kad pagal visud- 
tinio susirinkimo nutarimą, Re
liginė Šalpa apsiribojo remti tik
tai tas įstaigas, kurios yra susie
tos su jaunimo auklėjimu. Šibs 
nuostatos bandoma laikytis visą 
laiką, skirstant finansinę pašal
pą. I Religinės Šalpos įstaigą nuo
lat plaukia laiškai su paramos 
prašymais. Šalpos vykdomasis

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, 062/7.

(sk.)
LAMCO LADSCAPING
& MAINTENANCE Co.

Washington, DC
ieško darbininkų pjauti 

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

Lietuvos generalinio prokuroro pavaduotojas Artūras Paulauskas dalyvavo pasitarimuose 
vasario 13 d. Lietuvos generaliniame konsulate New Yorke. Nuotraukoje iš k.: konsulas 
Darius Gaidys, vicekonsule Jūratė Baravykaitė, Generalinis konsulas dr. Pranas Anusas, 
Lietuvos generalinio prokuroro pavaduotojas Artūras Paulauskas, LB NY apygardos vice
pirmininkas dr. Jonas Bilėnas. Arnoldo Miluko nuotrauka

Kadangi United Way bendra
darbiauja tik su "human service" 
organizacijomis, UW pripažini
mui gauti Kultūros Židinio va
dovybė turėjo pateikti pilną do
kumentaciją apie jos tikslus, fi
nansus, IRS ir valstybinių mo
kesčių atleidimą ir t.t. Būtų gera, 
kad pralaužtam keliui nebūtų 
leista apželti, ir jis būtų naudo
jamas remiant mūsų tautinę 
veiklą. Ateities pasisekimui užtik
rinti, United Way labdaros rin
kliavose dalyvaują tautiečiai pra
šomi nurodyti "Lithuanian Cul- 
tural Center, Ine., 355 Highland 
Blvd., Brooklyn, NY 11207" kaip 
"designated organization" pa
prašant, kad apie tai Kultūros 
Židinio administracijai būtų pra
nešta. Tas užtikrins, kad jūsų 
auka mus pasieks nepaklydus. 
Kultūros Židinio rėmimą galima 
laikyti tiesiogine parama visoms 
lietuviškoms organizacijoms, 
kurių veikimas būtų daug sun
kesnis, Kultūros Židinio patalpų 
neturint. AAB 

komitetas savo mėnesiniuose su
sirinkimuose peržiūri atsiųstus 
prašymus ir sprendžia kiek kam 
skirti paramos pagal tuo laiku 
turimus Religinės Šalpos ištek
lius.

Vida Jankauskienė, Religinės 
Šalpos reikalų vedėja, savo pra
nešime paminėjo, kad Religinės 
Šalpos įstaigoje įvedama nauja 
kompiuterio atsiskaitymo siste
ma, kuri įgalins pačius Šalpos 
tarnautojus atlikti didelę dalį 
knygvedybos darbų, kuriuos iki 
šiol atlikdavo atskirai samdomas 
specialistas. Tuo tikimasi žymiai 
sumažinti sąskaitybos išlaidas. 
Taip pat su nauja kompiuterio 
programa bus perorganizuoti ir 
visi geradarių adresai. Nutarta 
leisti tik du žiniaraščius metuo
se.

T. Pranciškus Giedgaudas, 
OFM, iždininkas, apžvelgė bend
rą Religinės Šalpos finansinę 
padėtį ir supažindino su biudžetu 
1996 metams. Direktoriai biu-

Reikalinga moteris prižiū
rėti 55 metų invalidę dešimčiai 
dienų: nuo balandžio 10 iki 
balandžio 20 d. Tomis dienomis 
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.)

Paklauskite savo draugų 
bei pažįstamų, ar Jie 
skaito "Darbininką"?

Prenumerata metams tik $301

A. a. inž. Vaclovo Biručio 
atminimui Aloyzas ir Birutė Pet
rikai iš Wilton, CT, aukojo Kul
tūros Židiniui 50 dol., Dr. Janina 
Snieska iš West Hyannisport, 
MA, - 50 dol., Algirdas Birutis iš 
Glen Ellyn, IL, -100 dol. Kultūros 
Židinio vadovybė dėkoja auko
tojams.

Popiežius Jonas Paulius II 
planuoja atvykti į JAV šių metų 
spalio 4 dieną ir išbūti čia 4 
dienas, pranešė kovo 2 d. Va
tikanas. Kelionės planų detalės 
dar neskelbiamos. Žinoma tik tai, 
jog Popiežius atvyks į New Yorką, 
sekančią dieną kalbės Jungtinėse 
Tautose; lankysis New Yorko ir 
Nevvarko arkidiecezijose, Brook- 
lyno ir Baltimorės diecezijose. 
Spalio 8 d. iš Baltimorės Popie
žius Jonas Paulius II išskris atgal 
į Romą.

Lietuvos ambasadorius prie 
JT O. Jusys ir I sekretorė D. Krau- 
lytė vasario 22 d. dalyvavo susi
tikime su JT Generalinės Asamb
lėjos pirmininku A. Essy. Pokal
bio metu be kita ko buvo aptarta 
ir GA pirmininko apsilankymo 
Lietuvoje galimybė. GA pirmi
ninkas patvirtino, kad jis numa
to LR Prezidento A. Brazausko 
kvietimu apsilankyti Lietuvoje.

džetą priėmė.
Sesuo Igne Marijošiūtė pranešė 

apie dabartines šelpimo proble
mas Lietuvoje. Ji pastebėjo, kad 
bendrame šelpimo reikale per 
mažai yra ryšių tarp šelpėjų ir 
šelpiamųjų. Kartais atrodo, kad 
šelpiamieji nežino ko prašyti, o 
šelpėjai nevisuomet pataiko šelp
ti tuos, kuriems labiausiai reikia.

Posėdyje dalyvavo: vysk. Pau
lius Baltakis, OFM, Religinės Šal
pos pirmininkas, T. Placidas Bar
ius, OFM, pranciškonų provinci
jolas, T. Pranciškus Giedgaudas, 
OFM, pranciškonų vienuolyno 
viršininkas. Brooklyn, NY, sesuo 
Ignė Marijošiūtė, Putnamo sese
rų provincijolė, dr. Nijolė Bražė
naitė, Gintė Damušytė, dr. Rožė 
Šomkaitė, Loreta Stukienė, Vida 
Jankauskienė, Josefina Senken , 
finansinis patarėjas Gintas Že
maitaitis.

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

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

l||į Dėkojame
Kun. Theo Palis, Pittsburg, 

CA, kaip kasmet, taip ir šiemet, 
apmokėjo prenumeratą, atsiųs
damas 100 dol. čekį. Gerb. ku
nigui Paliui nuoširdžiai dėko
jame už nuolatinę paramą.

Dr. J. ir dr. K. Šimaičiai, 
Forest Hills, NY, apmokėjo 
prenumeratą, atsiųsdami 80 dol. 
čekį. Nuoširdžiai dėkojame už 
paramą ir gražius linkėjimus.

Sveikiname
Romas ir Kristina Katinai, 

"Darbininko skaitytojai, gyve
nantys tolimoje Aliaskoje, susi
laukė pirmagimio sūnelio Jorio 
Mato. Seneliai Vitas ir Aldona 
Katinai, Ramutė ir Algis Česna- 
vičiai ir Julė Balčiūnienė - Kenne- 
dy bei promočiutės Petrė Du- 
bauskienė ir Margarita Balčiū
nienė džiaugiasi kartu su tėve
liais.

Linksma Kaziuko mugė 
įvyks kovo 12 d., sekmadienį, 
Kultūros Židinyje, NY. Žiūr. skel
bimą šiame puslapyje.

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

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

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


