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LIETUVĄ
- Balsavimas rinkimuose 

į savivaldybes, kurie įvyks kovo 
25 d., prasidėjo paštu kovo 18 d. 
Lietuvos Vyriausioji rinkimų ko
misija išsiuntė į savivaldybių 
tarybų rinkimų apygardas biu
letenių siuntas. Juose yra 458 
kandidatai, kuriuos iškėlė 17 po
litinių partijų, sąrašai. Biulete
nius gavo visos 56 miestų ir ra
jonų apygardos.
- Akcinės bendrovės "Bū

tingės nafta" akcininkų su
sirinkimas įvyko kovo 17 d. Pri
imti akcinės bendrovės "Būtingės 
nafta" įstatai, išrinkta valdyba. 
Jos pirmininku patvirtintas Ener
getikos ministerijos sekretorius, 
įmonės "Nafta" generalinis direk
torius Bronislovas Vainora. Vie
ningai nutarta Būtingės naftos 
terminalo statybą pradėti gegu
žės viduryje. Statybinėms orga
nizacijoms paskelbtas konkursas 
tęsis iki gegužės 1 d.
- Lietuvos prezidentas Al

girdas Brazauskas kovo 16 d. 
priėmė Ukrainos ambasadorių 
Rostislav Belodid. Susitikime bu
vo aptarta, kaip rengiamasi ofi
cialiam A. Brazausko vizitui į 
Ukrainą, kuris įvyks š.m. kovo 
28-29 dienomis, taip pat kai kurie 
kiti Lietuvos Ir Ukrainos dvišalių 
santykių aspektai.
- Lietuvos kraštotyros 

draugijos IX-asis suvažiavimas 
kovo 16-17 dienomis vyko Vil
niaus Mokytojų namuose. į savo 
forumą susirinko daugiau nei 
5,000-čių kraštotyrininkų atsto
vai. Kraštotyrininkų darbų baru
ose - ekspedicijos į Pelesą, Mažąją 
Lietuvą, Aukštaitijos nacionalinį 
parką, Lietuvos kaimų enciklo
pedijos rašymas, almanacho 
"Mūsų kraštas" leidimas.
- Pagal parengtą skridimų 

maršrutą balandžio mėnesį Nor
vegijos specialistai pradės fo
tografuoti Vilniaus miestą ir kar
tu su Lietuvos specialistais su
darys sostinės bazinį skaitmeninį 
žemėlapį 1:1000 masteliu. Šiemet 
taip pat bus sudaytas Vilniaus 
miesto Žvėryno seniūnijos skait
meninis žemėlapis.
- Radijo ir televizijos valdy

ba patvirtino antrojo televizijos 
kanalo nuomos konkurso nu
galėtoją: juo tapo "Laisvas ne
priklausomas kanalas" (LNK TV). 
Kanalo konkursas buvo paskel- 
bas bankrutavus iki šiol jį nuo
mavusiai "Litpolinter" televizijai. 
LNK TV steigėjai yra Lietuvos 
Žemės ūkio bankas, dvi akcinės 
bendrovės ir Lietuvos darbininkų 
sąjunga. Televizijos kanalas 
"LKN" bus išnuomotas iki 2000 
metų.
. — Čekijos firmų misija, 
surengta Šiaulių regioninių pre
kybos ir pramonės rūmų, kovo 
16-17 dienomis įvyko Šiaulių biz
nio ir informacijos namuose. 
Misijoje dalyvavo trisdešimt Če
kijos firmų, gaminančių ir pre
kiaujančių labai įvairia produk
cija.
- Lietuvos ministras pir

mininkas Adolfas Šleževičius 
kovo 17 d. susitiko su Rusų bend
ruomenės Lietuvoje atstovais. 
Susitikime aptarta galimybė re
transliuoti radojo "Majak" bei 
"Ostankino" televizijos kompani
jos laidas. Spalio mėnesį Lietu
voje bus organizuojamos rusų 
kultūros dienos. Planuojamiems 
renginiams ketinama skirti pini
gų iš valstybės biudžeto.

AL GORE IŠREIŠKĖ JAV PARAMĄ
JAV viceprezidento Al Gote 

kovo 13-osios šešių valandų vizi
tas Estijoje turėjo platų atgarsį 
pasaulio naujienų agentūrų pra
nešimuose. Trijų Baltijos šalių 
vyriausybės pademonstravo savo 
vienybę ir Latvijos bei Lietuvos 
premjerai atvyko į Tallinną, kad 
susitiktų su JAV viceprezidentu. 
JAV Baltųjų Rūmų kalbėtojas 
pareiškė, kad JAV vicepreziden
to vizito tikslas Estijoje yra "pa
rodyti paramą Estijai ir jos nau
jai demokratijai". Atvykęs į Esti
ją iš Copenhagen vykusios pa
saulinės konferencijos, Al Gore 
iš karto nuvyko į prezidentinius 
rūmus, kur jis susitiko su Estijos 
prezidentu Lennart Meri. Estijos 
prezidentas po pokalbio su Al 
Gore pasakė, kad "mes esame 
įsitikinę, kad JAV neatmeta Esti
jos narystės NATO".

Po to įvyko JAV vicepreziden
to susitikimas su trijų Baltijos 
šalių premjerais. Vienas iš pag
rindinių klausimų, kuris domi
no tiek trijų Baltijos šalių va
dovus, tiek ir vėliau susirinkusią 
minią Tallinne, tai JAV valdžios 
pozicija Baltijos šalių NATO na
rystės klausime.

Al Gore pasakė: "Yra svarbu 
. suprasti, kad procesas kuriame 
NATO plečiasi turi užtrukti tam 
tikrą laiką, kuriame santykiai tarp 
NATO ir Rusijos bus pagilėję ir 
išaiškėję. Abu procesai turi vykti 
kartu ir abu procesai turi vykti 
atvirai, matomai be siurprizų ir 
staigių judesių. Tai yra teisingas 
kelias".

JAV viceprezidentas savo susi

Ledų sangruda Nemune ties Šilute. Viktoro Kapočiaus nuotrauka

Ar Lietuvos prezidentas švęs Maskvoje?

IŠMOKTI GYVENTI LAISVĖJE
Vilniaus arkivyskupas metro

politas Audrys Juozas Bačkis 
paragino Lietuvos gyventojus "iš
mokti gyventi laisvėje". Saky
damas pamokslą per mišias, ku
rios Vasario 16-osios proga buvo 
aukojamos Vilniaus arkikatedro
je Bazilikoje, arkivyskupas pabrė
žė, jog laisvė yra gyva tiktai tada, 
"kai ja kasdien gyvename". "Ne
reikia žvalgytis atgal ir gailėtis 
sotesnio gyvenimo, jis neturi 
grįžti, jį reikia iš naujo susikurti 
savo darbu, savo pasiaukojimu, 
savo meile Tėvynei", - sakė jis. 
Arkivyskupas Bačkis apgailesta
vo, kad Lietuvos Nepriklausomy
bės šventė šiandien "jau nekelia 
žmonėms tokio entuziazmo, 
neužlieja šilta banga, kaip prieš 
penkerius metus". Per daug skur
do baimės ir liūdesio mūsų kas
dienybėje... esame pavargę nuo 
nuolatinių nepriteklių ir baimės 
dėl rytdienos, neramina pasaulio 
galingųjų elgesys, o ir savo tau
tos vaduose nematome išsvajotų 
idealų", - pažymėjo jis.

Vilniaus arkivyskupo žodžiais, 

tikime su trijų Baltijos šalių 
premjerais užtikrino, kad Balti
jos šalys nebus laikomos žemes
nėmis nei kitos Rytų Europos 
šalys, siekiančios narystės NATO. 
"Nėra sudaryto jokio sąrašo, ir 
jeigu jis ar ji sako, kad yra toks 
sąrašas, tai jie paprasčiausiai 
nežino apie ką kalba", - pasakė 
Gore.

JAV viceprezidentas užtikrino, 
kad JAV ir toliau rems radiok- 
tyvių atliekų išvalymo iš buvu
sios sovietinės karinės bazės 
Paldiski, netoli nuo sostinės, pro
jektą. JAV prezidentas praėjusiais 
metais paskyrė $2 milijonus šiam 
projektui. Pagal pasirašytą su
tartį, šie pinigai bus skirti Estijos 
radioktyvių atliekų valymo spe
cialistų paruošimui. Estijos aplin
kos apsaugos ministerija įverti
no, kad visas Paldiski išvalymas 
kainuos $4 milijardus.

JAV viceprezidentas Al Gore 
pasiūlė Estijai, Latvijai ir Lietu
vai prisijungti prie Centrinės 
Europos regioninės oro erdvės 
kontrolės iniciatyvos (RAI). Ši 
organizacija buvo įkurta plėtoti 
regionines civilinės bei karinės 
oro erdvės kontrolės sistemas, 
kurios atitiktų Vakarų oro erd
vės kontrolės sistemas bei galėtų 
bendradarbiauti su Vakarų orga
nizacijomis, neišskiriant NATO. 
RAI buvo sukurta 1994 metų 
sausio mėnesį, JAV prezidentui 
Bill Clinton lankantis Prahoje. 
Prie šios iniciatyvos jau prisi
jungė Lenkija, Vengrija, Čekija 
ir Slovakija.

JAV viceprezidentas teigiamai 

laisvė yra dinamiška vertybė. 
Kiekvieną dieną mums tenka 
rinktis "eiti tiesos, gėrio, meilės 
keliu, ar nusigręžti nuo šių ver
tybių ir pasukti savimeilės, vidi
nio ir išorinio chaoso, griovimo 
keliu". Dievas mums neduoda 
"gatavo" laisvės recepto, tačiau 
suteikia galimybę, "gavus laisvės 
pradus, patiems siekti visiško išsi
laisvinimo". Krikščioniškosios 
laisvės esmę sudaro pirmiausia 
"meilė, pasiaukojimas ir tarnavi
mas kitiems".

Kalbėdamas apie tautos laisvę, 
Vilniaus ganytojas pastebėjo, kad 
tauta negali būti laisva, jeigu ji 
negerbia ir negina kiekvieno 
žmogaus orumo. Išsaugoti tikrąją 
laisvę galima tik tada, kai grin
džiama "tvirtu aukojimosi ir tar
navimo pamatu". Rūpinimasis 
silpnesniaisiais visuomenės na
riais yra kriterijus, rodantis tau
tos laisvės ir gyvastingumo laips
nį. "Jei žmogus nesugeba pa
sirūpinti silpnesniu už save, jis 
niekada nemokės pasirūpinti tau
tos ir valstybės reikalais", - sakė

įvertino ir Baltijos šalių daly
vavimą programoje "Partnerystė 
vardan taikos", prie kurios jau 
prisijungė 23 šalys.

Al Gore pareiškė, kad JAV la
bai teigiamai vertina Baltijos 
valstybių veiklą, garantuojant 
tarptautinį saugumą. Dar šiais 
metais "Baltbat" projektas bus 
paremtas $10 milijonų, o kitais 
metais - $5 milijonais. Atskirai 
buvo kalbėta apie Baltijos vals
tybių santykius su Rusija. Ameri
ka juose pageidautų daugiau 
teigiamų poslinkių. Buvo aiškiai 
pasakyta, kad JAV nenorėtų Rusi
jos izoliacijos. JAV vicepreziden
tas pažadėjo remti kai kuriuos 
konkrečius projektus. Pavyzdžiui, 
rengiant bendrą Baltijos valsty
bių koncepciją dėl oro erdvės 
kontrolės.

Kalbėdamas 7,000 žmonių 
miniai, susirinkusiai pagrindi
nėje Tallinno senamiesčio aikš
tėje, Al Gore dar kartą pademons
travo JAV paramą prieš penke
rius metus išsivadavusioms Bal
tijos šalims. "Jokia išorinė jėga 
daugiau niekada negali duoti 
veto jūsų ateičiai", - pasakė jis 
entuziastingai miniai. "Jūs nega- 

. lite būti priskirti pilkajai baimės 
ir netikrumo zonai", - užtikrino 
Al Gore.

Estijos ambasadorius JAV Too- 
mąs IIves, kalbėdamas Estijos 
radijui apie JAV viceprezidento 
vizitą Estijoje, pareiškė, kad Gore 
vizitas buvo "aiškiu ženklu, jog 
JAV nesutiks su Rusijos domi
navimu tame regione".
pagal AP, Reuter, AJFP, ELTA

Nemato būtinybės atsiprašyti
Kovo 11d. Seimo posėdyje, skirtame pažymėti 5-ąsias Lietuvos 

nepriklausomybės atkūrimo metines, Seimo pirmininkas Česlovas 
Juršėnas pasakė atsiprašymo žodžius dėl buvusių komunistų nusikal
timų tautai ir Lietuvos valstybei, taręs savo ir LKP priklausiusių 
narių vardu, " su daugeliu iš kurių tuo klausimu ne kartą kalbėjęs". 
"Apie savo moralinę kaltę aš kalbėjau dar 1990 ir 1992 metų 
rinkimų kampanijose, o dabar pakylėjau į aukštesnį lygį", - sakė jis. 
Tačiau Seimo pirmininkas, kuris yra Demokratinės darbo partijos 
tarybos narys, atmetė būtinybę, kad atitinkamą pareiškimą padary
tų LDDP. "Ši partija niekam nėra prasikaltusi", - pasakė Česlovas 
Juršėnas. Jis pridūrė, kad tai visiškai nauja partija su nauja programa 
ir naujais nariais.

Spauda teigia, kad Juršėno atsiprašymas buvo iš anksto kruopščiai 
koordinuotas Demokratinės Darbo partijos.

Tuo tarpu, Lietuvos prezidentas Algirdas Brazauskas, buvęs Lietu
vos komunistų partijos pirmasis sekretorius, prieš dvi savaites 
televizijoje pareiškė, kad jis nemato jokios būtinybės atsiprašyti už 
komunistų nusikaltimus. pagal BNS, ELTA

"Darbo, duonos, teisingumo"!
Lietuvos darbininkų sąjunga, tęsdama akciją "Darbo, duonos, 

teisingumo", kovo 16 d. Savivaldybės aikštėje surengė mitingą. Prie 
Vyriausybės rūmų su plakatais ir lentelėmis, ant kurių užrašyti 
akcijos reikalavimai "Duonos", "Tvarkos", "Sąžinės", "Darbo", su
sirinko daugiausia pensinio amžiaus žmonės. Mitingo oratoriai 
kalbėjo, kad kovodami už Lietuvą 1991 metų sausio 13-ąją nesitikė
jo, jog sulauks tokių laikų, kai "žmonės išvaromi iš darbo, pensinin
kai marinami badu, o Prezidentas už mūsų pinigus vežiojasi dukrelę 
į užsieni". Kauno krašto invalidų ir pensininkų socialinėms teisėms 
ginti organizacijos atstovas Vytautas Andrijauskas pažadėjo "gegužės 
mėnesį į teismą paduoti A. Šleževičių už neteisingą kompensacijos 
už sužalojimą darbe indeksavimą". Akcijos dalyviai reikalavo, "kad 
valdžią paimtų tie, kurie moka vadovauti". Ypač aktyviai mitinge 
dalyviai rinko aukas po vieną centą"- "A. Šleževičiui už garbės ir 
orumo įžeidimą". Iš savivaldybės aikštės akcijos dalyviai patraukė 
prie Seimo rūmų, kur ankstesnės akcijos metu stovėjusių palapinių 
vietoje susmaigstė tūkstančius lentelių su akcijos reikalavimais.

ELTA
.............. ■ ■

arkivyskupas Bačkis. Kalbėdamas 
apie socialines problemas, jis pa
žymėjo, jog šių problemų nieka
da neišspręsime, jeigu "rūpinsi
mės tik savimi savo gerbūviu 
kitų žmonių sąskaita". "Indivi
dualūs ar grupės interesai neturi 
nustelbti visuotinės gerovės sieki
mo", - pabrėžė jis. Drauge arki
vyskupas atkreipė dėmesį į grės
mę, kurią laisvei kelia "socialinės 
mafijos vėžys: korupcija, 
kyšininkavimas, nesąžiningu
mas", ragino remti šeimą. Masi
nes informacijos priemones jis 
kvietė daugiau dėmesio skirti 
"žmogiškų ir religinių vertybių 
perdavimui, užuot propagavus ir 
skleidus nešvankybių ir bruta
lios prievartos nuodus". Priešin
gu atveju, įspėjo arkivyskupas, 
"■greit sulauksime skaudžių vaisių, 
kuriuos jau šiandien su ašaromis 
skina kai kurių mūsų tautos Šei
mų motinos ir tėvai".

Arkivyskupo Bačkio teigimu, 
tikintieji privalo svarstyti, kaip 
visuomenėje ir politikoje būtų 
galima įtvirtinti krikščioniškąsias

Tik Estijos prezidentas Lenartt Meri gali išgelbėti Lietuvos garbę, 
pareiškė spaudos konferencijoje kovo 15 d. Seimo dešiniosios 
opozicijos lyderis Vytautas Landsbergis, komentuodamas šeštadienį 
Kopenhagoje padarytą trijų Baltijos valstybių prezidentų pareiškimą 
dėl dalyvavimo pergalės Antrajame pasauliniame kare metinių 
iškilmėse Maskvoje. Estijos vadovo kategorišką apsisprendimą ne
dalyvauti tose iškilmėse jis apibūdino kaip padoraus elgesio pavyzdį, 
kuris teikia vilčių, jog tai padarys ir Lietuvos bei Latvijos preziden
tai.

Kaip žinoma, Baltijos valstybių vadovai savo galutinį sprendimą 
dėl vykimo į Maskvą priims balandžio pabaigoje. Jie pabrėžė, kad 
bet kuriuo atveju jų veiksmai bus vieningi.

Vytauto Landsbergio nuomone, Guntis Ulmanis ir Algirdas Bra
zauskas turės palaužti Lenartą Merį, kad ir jis vyktų į Maskvą. Ir 
vienas, ir kitas, pasak V. Landsbergio, apie galimą kelionę kol kas 
kalba su nemažomis išlygomis.

Dešiniosios opozicijos lyderis priminė septynių šalies politinių 
partijų pareiškimą, kuriame motyvuotai pasakyta, kodėl Algirdo 
Brazausko kelionė į Maskvą neįmanoma. V. Landsbergis pridūrė, 
kad Lietuvos Prezidentui nederėtų stebėti, kaip Raudonąja aikšte 
žygiuos militaristinė kariuomenė, kuri prieš 50 metų įtvirtino 
Lietuvoje antrąją sovietų okupaciją, o šiemet "nugalėjo 30 tūks
tančių Čečėnijos civilių ir ant Grozno griuvėsių pastatė pergalės 
paminklą".

A. Brazausko, kaip ir kitų Baltijos valstybių vadovų, apsisprendi
mas, V. Landsbergio nuomone, susilauks nemažo tarptautinio rezo
nanso. Jų dalyvavimą iškilmėse Maskvoje patvirtintų Baltijos šalių, 
kaip Rusijos satelitų įvaizdį. ELTA

vertybes. Bažnyčia šiandien turi 
"visomis priemonėmis ugdyti do
rus krikščionis ir kilnius pilie
čius, kurie užimtų valstybės val
dymo postus" ir, remdamiesi sa
vo krikščioniškaisiais principais, 
"tarnautų visuomenei, skleisda
mi gėrį ir vykdydami teisingu
mą". Baigdamas pamokslą, Vil-

niaus arkivyskupas ragino prisi
minti žuvusius už Lietuvos lais
vę ir visus gyvus laisvės kovoto
jus melsti Dievą, kad jis atsiųstų 
"mūsų tautai dorų vadų ir žmo
nių, gebančių pakilti virš savo 
asmeninės naudos, mokančių 
tarnauti ir aukotis tautos ir Tėvy
nės labui". LKBIC



Viduklės parapijos klebonas kun. Viktoras Aukštakalnis bažnyčioje su našlaičiais, kuriuos 
jis globoja.

BAŽNYČIOS GYVENIMO KRONIKA
Lietuvos Vyskupų 

konferencijos posėdis
Vasario 7 d. Kauno arkivysku

pijos kurijoje įvyko Vyskupų 
konferencijos posėdis, kuriame 
dalyvavo kardinolas Vincentas 
Sladkevičius, Vilniaus arkivysku
pas Audrys Juozas Bačkis ir visi 
Lietuvos vyskupai. Apaštaliniam 
nuncijui Lietuvoje arkivyskupui 
Justo Mullor Garcia atstovavo 
nunciatūros pareigūnas mons. 
M. Cassari. Atsižvelgdami į artė
jančius rinkimus į savivaldybes 
bei politinių partijų prašymus 
leisti kunigams kelti savo kandi
datūras rinkimams, vyskupai nu
tarė išsamiau paaiškinti visuome
nei Bažnyčios nuostatas dėl 
kunigų dalyvavimo politikoje. 
Vyskupai ragina tikinčiuosius 
priimti sprendimus Bažnyčios 
mokymo dvasia. Šiomis temo
mis ketinama paskelbti atskirus 
pareiškimus.

Toliau vyskupai aptarė, kaip 
geriau panaudoti Lietuvos vy
riausybės skirtas lėšas parapinių 
globos namų statyboms.

Arkivyskupas A. J. Bačkis in
formavo vyskupus apie darbo 
grupių veiklą rengiant sutartis 
tarp Šventojo Sosto ir Lietuvos 
vyriausybės bei vasario mėnesį 
įvykusius savo susitikimus su 
prezidentu Algirdu Brazausku ir 
ministru pirmininku Adolfu Šle-

"Omnitel" investuos daugiau 
kaip $25 milijonus

"Omnitel" firmos įkūrėjas ir 
savininkas yra garsus JAV ver
slininkas daktaras Juozas Kazic
kas. Jam ir jo šeimai priklauso 
dauguma kompanijos akcijų. Dar 
38% akcijų yra nusipirkusi "Mo
torola". Sukūrusi mobilaus tele
fono tinklą, "Omnitel" žada Li
etuvoje sukurti ir kabelinės 
televizijos tinklą.

"Omnitel" kuria Lietuvoje mo
bilaus ryšio GSM sistemos tin
klą. Kovo mėn. jau bus pastaty
tos telefonų stotys Vilniuje, po 
to per tris savaites - apimtas Kau
nas ir greitkelis Vilnius - Kaunas. 
"Antrame ketvirtyje skambinti 
GSM sistemos telefonu bus gali
ma jau ir greitkelyje iki Klaipėdos 
ir pačiame mieste, - sakė firmos 
viceprezidentas Jonas A. Kazic
kas (jis yra firmos savininko Juo
zo Kazicko brolis). - Per 18 mėne
sių (skaičiuojant nuo kovo mėn.) 
turėtume apimti visą Lietuvą". 
Darbams finansuoti yra paimtos 
paskolos iš JAV bankų. "Paskolų 
palūkanos Lietuvoje labai aukš
tos, todėl mes ir skolinamės iš 
JAV bankų", - sakėj. A. Kazickas. 
Pasak jo, projektui finansuoti 
prireiks ne mažiau kaip 25 mln. 
dolerių. Nors galutinės projekto 
sąmatos dar nėra.

"Omnitel" prezidentas Gedimi
nas Gruodis inžinieriaus mokslų 
daktaro laipsnį gavo Connecti- 
cut universitete. 15 metų jis 

ževičiumi. Vyskupas Sigitas Tam
kevičius išsamiau supažindino su 
jo vadovaujamų Švietimo ir 
Sielovados Katalikams Ginkluo
tose Pajėgose darbo grupių veik
la. Arkivyskupas A. J. Bačkis pra
nešė, kad su Lietuvos radiju tar
iamasi dėl Vatikano radijo laidų 
retransliacijos. Vyskupai taip pat 
apsvarstė daugelį kitų klausimų.

Italijos verslininkai padės 
pastatyti vaikų kaimą

Katalikiškos vaikų globos or
ganizacijos "Vaiko Tėviškės Na
mai" pirmininko prof. mons. Vy
tauto Kazlausko kvietimu, vasa
rio 1 - 3 d. Lietuvoje lankėsi 
Italijos katalikų komiteto "Pro 
Familia Bassano dėl Grappe" 
Venecijos provincijos pirminin
kas dr. Giovanni Scalco, vienas 
iš Italijos prekybinio susivieniji- 
mo??Nico"-savininkų Lino Pas- 
suello bei du šios avalyne ir 
drabužiais prekiaujančios firmos 
atstovai dr. Giovanni Gnioato ir 
Andreą Pizzato. Svečius lydėjo 
Lietuvos Respublikos garbės kon
sulas Italijoje dr. Alberto Bertol- 
di.

Vilniuje svečiai susitiko su so
cialinės apsaugos ir darbo minis
tru M. Mikaila ir arkivyskupu 
Audriu Juozu Bačkiu, su kuriuo 
išsamiai aptarė labdaros tiekimo 
ir vaikų globos klausimus, Kaune 

dirbo IBM kompanijoje, o paskui 
ėmėsi privataus verslo. Kitas vi
ceprezidentas Algimantas Prek- 
eris 30 metų dirbo ryšių srityje, 
iki 1986 m. ITT kompanijoje, 
vėliau - buvo atsakingas už ryši
us programoje NASA.

GSM sistemos tarpinių stočių 
veikimo spindulys yra daug ma
žesnis nei sistemos NMT, kurią 
naudoja prieš trejus metus mo
bilų tinklą sukūrusi "Comliet". 
Spindulys nuo tarpinės stoties, 
kurioje galima naudotis mobilių 
telefonu - 30 km. GSM sistema 
buvo išvystyta devintojo dešimt
mečio pabaigoje. Jos pagrindas - 
skaitmeninė radijo technologi
ja. Dabar GSM pagrindu stengia
masi sukurti bendrą visai Euro
pai mobilaus telefono standartą.

"Po metų tikimės turėti apie 5 
tūkst. abonentų", - sakė Juozas 
A. Kazickas. Taigi "Omnitel" tiki
si per metus surinkti tiek klientų, 
kiek "Comliet" surinko per trejus. 
Tolesnio kompanijos augimo 
Kazickas nesiryžo prognozuoti - 
"viskas priklausys nuo Lietuvos 
ekonomikos". Tačiau tikimasi per 
10 metų turėti daugiau kaip 20 
tūkst. abonentų.

"Comliet" (Lietuvos - Liuksem
burgo bendra įmonė) buvo suda
ryta galimybė trejus metus veik
ti be konkurencijos, - sako Š. 
Kliokys. - Todėl mums dabar 
sunkiau įsibrauti į rinką. Anks- 

aplankė miesto merą A. Rač
kauską ir vyskupą augziliarą S. 
Tamkevičių, Marijampolėje susi
tiko su Vilkaviškio vyskupu J. 
Žemaičiu MIC ir apžiūrėjo neto
li šio miesto statomą vaikų kai
mą.

Informacijos centrui prelatas 
Vytautas Kazlauskas sakė, kad 
svečiai nutarė finansiškai remti 
vaikų kaimo statybą. Jų surinkt
omis lėšomis bus pastatyti ke
turi namai šeimoms, adminis
tracijos pastatai, senelių namai. 
Šiuo metu beveik užbaigti aštuo- 
ni gyvenamieji namai. Netrukus 
į juos turėtų įsikelti pirmosios 
šeimos, kurias sudaro motina ir 
8-10 auginamų našlaičių ir be
globių vaikų. Likusieji pastatai, 
kurių statybą finansuos italų 
verslininkai, turėtų būtrpastaty- 
ti iki šių metų pabaigos, ^orga
nizaciją "Vaiko Tėviškės Namai" 
priimti du komiteto "Pro Fami
lia" atstovai.

Pašventinta Lietuvos Caritas 
Federacijos spaustuvė

Vasario 8 d. Lietuvos Caritas

Estija lenkia kaimynus
Vakarų spaudoje beveik kiek

vieną dieną galima rasti anali
tinių straipsnių apie Rytų Euro
pos, taip pat ir Lietuvos, ekono
minį gyvenimą. Šiuo metu di
desnį skaitytojų susidomėjimą 
kelia šių valstybių 1994 m. eko
nominio vystymosi rezultatai, 
savotiškas Estijos fenomenas.

Laikraštis "Le Monde" pateikia 
Vienos tarptautinio ekonominių 
tyrimų instituto (WIIW - vienas 
pajėgiausių makroekonominių 
studijų centrų pasaulyje) api
bendrintus 1994 m. rezultatus. 
Paminėsime keletą duomenų.

Buvusioms Sovietų Sąjungos 
respublikoms 1994-ieji, kaip ir 
keletas ankstesniųjų, buvo krizės 
metai. Deja, kaip rašo laikraštis 
"krizės pabaiga artimoje ateityje 
nenumatoma". 1994 m. Rusijai 
buvo nesėkmingi: bendrasis na
cionalinis produktas sumažėjo 
15%, infliacija "ūgtelėjo" 309%. 
Dar blogesni rezultatai Ukraino-

čiau mobilūs telefonai buvo tur
tingųjų privilegija - šiandien už 
paprasto telefono įvedimą reikia 
mokėti 1650 Lt. Todėl mobilūs 
telefonai turi perspektyvą šioje 
šalyje.

"Omnitel" yra ir oficialus "Mo
torola" telefonų platintojas Lie
tuvoje. Pasak vieno iš firmos 
vadovų, dar nėra žinoma tiksli 
telefonų kaina, nors manoma, 
kad su įjungimu į tinklą, patys 
mobilūs telefonai nekainuos 
daugiau kaip 700 dolerių.

Be "Comliet" ir "Omnitel", mo
bilaus ryšio tinklą kuria ir "Lie
tuvos Telekomas" kartu su kole
gomis iš Danijos.

Netolima ateitis parodys, kas 
užvaldys šio šiuolaikinio ryšio 
paslaugų sferą Lietuvoje.

Federacijos prezidentas vyskupas 
Sigitas Tamkevičius pašventino 
Kaune Daukšos gatvėje įsikūrusią 
Caritas spaustuvę. 300,000 DM 
kainavusią spausdinimo įrangą 
padovanojo Vokietijos Olden- 
burgo srities Caritas organizacija 
ir Maltos pagalbos tarnyba. Vys
kupas palinkėjo, kad spaustuvė 
tarnautų Dievo garbei ir Kristaus 
tautos ateičiai. Federacijos gene
ralinė direktorė Albina Pajars
kaitė nuoširdžiai dėkoja Vokieti
jos Oldenburgo srities Caritas 
direktoriui Pauliui Schneideriui, 
kurio rūpesčiu "atėjo visų mūsų 
taip laukta diena". Generalinė 
direktorė išreiškė viltį, kad spaus
tuvė nebus vien materialinių 
vertybių kūrėja. "Tikiuosi", - sakė 
ji, "kad čia nebus spausdinama 
nieko, ko nenorėtų Dievas". 
Spaustuvę pašventinus, jos vado
vas Aurelijus Stunžėnas susirin
kusius supažindino su naujosios 
spaustuvės darbo ypatybėmis,
parodė techninę įrangą.

Paskaitos ir seminaras 
Lietuvos katechetams

Tarpdiecezinio katechetikos 
centro kvietimu vasario 3 -13 d. 
Lietuvoje viešėjo Linz (Austrija) 
Teologijos ir pedagogikos insti
tuto katechetikos katedros vedė
jas profesorius Matthias Scharer, 
kuris paskaitas katechetikos dės
tymo klausimais skaitė Vilniaus 
arkivyskupijos katechetams, Vil
niaus kunigų seminarijos auklė
tiniams, Vilniaus pedagogikos 
universiteto katechetikos fakulte
to studentams. Kaune prof. M. 
Scharers su tikybos dėstymo me
todikos dalykais supažindino 
Tarpdiecezinės kunigų seminari
jos auklėtinius bei Vytauto Di
džiojo universiteto teologijos 
fakulteto studentus. Profesoriui 
iš Austrijos talkino jo asistentė 
Helga Kohler - Spiegei.

Vasario 8-13 d. Birštone, Kaišia
dorių vyskupijai sugrąžintos "Tul
pės" sanatorijos patalpose, buvo 
surengtas prof. M. Scharer dvasi
nio atsinaujinimo ir krikščio
niškojo pedagoginio ugdymo 
seminaras, kuriame dalyvavo 
apie trisdešimt katechetų, kate
chetikos kabinetų vedėjų, katali- 

je: bendrasis nacionalinis 
produktas smuko 22%, infliacija 
išaugo 891%.

Estija atitolsta nuo savo arti
miausių kaimynių - tokią išvadą 
galima padaryti, perskaičius "The 
Wall Street Journal Europe" 
straipsnį apie Baltijos šalis. 1994 
metais Estija stabilios konvertuo
jamos valiutos ir greito privati
zavimo dėka pasiekė vieną di- 
džiatfšių (6%) bendrojo naciona
linio produkto augimo tempų 
Europoje. "The Wall Street Jour
nal Europe" pažymi, kad šian
dien ši šalis jaučiasi artimesnė 
Suomijai ir Skandinavijos šalims 
negu savo Baltijos kaimynėms.

Dar kategoriškesnius pareiški
mus daro Estijos valstybės pa
reigūnai. Pavyzdžiui, Estijos in
vesticijų agentūros gen. direkto
rius Juri Sakkeus teigia, kad "mes 
nebegalime realiai lyginti Estiją 
su Latvija ir Lietuva. Pas mus yra 
5000 kompanijų iš Suomijos ir 
mūsų ekonomikos integruotos. 
Mes esame Šiaurės valstybių da
lis, todėl mes įstengėme pasiekti 
greitesnį vystymąsi".

1994 metais užsienio investici
jos Estijoje padvigubėjo, o 1995 
metams analitikai prognozuoja 
tolesnį jų didėjimą. 1994 m. Es
tijos smulkių įmonių privatiza
vimas beveik baigtas. Be to, 200 
didelių įmonių buvo privatizuo
ta surengus 9 konkursus ir pade
dant Vokietijos finansų minis
terijai bei agentūrai Treuhandan- 
stalf.

Privatizavimui ruošiamos ir to
kios monopolijos kaip Estijos en
ergetika, geležinkeliai, laivų ir 
televizijos kopanijos, Estijos avia
linijos ir kt.

Vytautas Naudužas
(perspausdinta iš 'Litas') 

kiškų mokyklų vadovų. Penkias 
dienas seminaro dalyviai kartu 
mąstė, meldėsi ir, svečio iš Aus
trijos padedami, aiškinosi Šven
tojo Rašto tiesas, nagrinėjo bū
dus, kaip taikyti jas savo gyveni
me ir perteikti kitiems.

Svečių dėstomosios metodikos 
pagrindą sudaro prielaida, kad 
tikyba nėra mokslo disciplina, 
kurios dėstytojas perduoda savo 
srities žinias jų dar neturintiems 
mokiniams. Jų teigimu, patirtis 
rodo, kad žmogus religinių iš
gyvenimų patiria jau ankstyviau
sioje vaikystėje, todėl tikybos 
pamokose ir vaikai gali dalytis 
su mokytoju savąja patirtimi. 
Svečiai taip pat pabrėžė, kad tik
tai individuali tikėjimo patirtis 
gali padėti jį asmeniškai suvokti 
bei gerai priimti. Todėl tikybos 
pamokose labai svarbu sukurti 
šiltą pasitikėjimo aplinką, pade
dančią vaikams atsiverti, keistis 
su mokytoju ir tarpusavyje as- 
meniška tikėjimo patirtimi. Prof. 
M. Scharer ir jo asistentė H. 
Kohler - Spiegei akcentavo, kad 
vaiko santykiui su Dievu itin 
reikšmingas "pradinis pasitikėji
mas", t. y. pirmieji kūdikystės 
įspūdžiai motinos įsčiose. Jeigu, 
pavyzdžiui, motina nėštumo me
tu nesijautė saugi bei laiminga, 
arba jeigu kūdikio laukianti šei

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

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

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

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

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

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

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

LAISVĖS ŽIBURIO radijas girdimas sekmadieniais 9 vai. ryto iš 
KDM stoties 1380 AM. Romas Kezys, 217-25 54th Avė., Bayside, NY 
11364. Tel. 718 229-9134 arba 718 4284552. Fax 718 423-3979.

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

PHONES ( 718) 326 -1282; 326-3150
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- GAUSI PARODU SALE -

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI 
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

PRISTATOMI I VISAS KAPINES 
NEW YORK, NEW JERSEY 

IR CONNECTICUT VALSTŲOSE. 
IŠTAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIU-

VYTIS 
KELIONIŲ IR TURIZMO 

AGENTŪRA
LĖKTUVAI
LAIVAI (CRUISES)

* TRAUKINIAI (AMTRAK) 
AUTOBUSAI
NUOMOJAMOS MAŠINOS
VIEŠBUČIAI
ĮDOMIŲ VIETŲ LANKYMAS 

GRUPINĖS KELIONĖS I LIETUVĄ 
MOKĖTI GAUMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 
JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMĄ 

PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

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

TEL: 718 423-6161, 1 - 800 - 77 - VYTIS 
FAX 718 423 - 3979

ma nebuvo dafni, augančiam 
žmogui sunku bendrauti su ap
linka ir nustatyti meilingą ryšį 
su Kūrėju, nes dvasinį pasauli 
mes suvokiame per patirtį. Sve
čiai ragino tokiems vaikams skirti 
daugiau dėmesio, sutelkti gal
imybę vėliau išgyventi globos ir 
saugumo būseną. Jie taip pat 
demonstravo, kaip paprasčiausi
omis vaizdinėmis priemonėmis, 
piešiniais ir bibliodramomis 
(Šventojo rašto scenų vaidini
mais) per asmenišką patirtį gali
ma padėti atskleisti tikėjimą.

Tarpdiecezinio- katechetikos 
centro vadovė s. Birutė Briliūtė 
prof. Matthias Scharerį apibūdi
no kaip žmogų, ne tik puikiai 
išmanantį teologiją bei peda
gogiką, bet ir pasižymintį ypatin
gu dvasingumu bei mokėjimu 
bendrauti su žmonėmis. Jos 
teigimu, visi dalyviai jo paskai
tas ir seminarus vertina pabrėž
tinai teigiamai. Su Tarpdiecezi-
niu katechetikos centru profeso
rius iš Austrijos bendradarbiauja 
jau treji metai. S. B. Briliūtė taip 
pat pranešė, kad jo iniciatyva į 
Lietuvą atvyks pradinių klasių 
tikybos dėstymo specialistė Brun- 
hilde Sigel, kuri šių metų birželio 
pradžioje surengs specialų semi
narą pradinių klasių tikybos 
mokytojams. LKBIC
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Inž. Vytauto Šliūpo kalbos, pasakytos Los Angeles lietuviams, ištraukos

Gundymai anksčiau ir dabar

S
u Pelenų diena kovo 1 dieną prasidėjo Gavėnios laikotar
pis. Tai pasninko ir atgailos metas. Gundymams progų 
netrūksta. Jų ypač pagausėja, kai susidaro palankios 
aplinkybės, kaip alkio įtakoje. Tad jau nuo Gavėnios pradžios 

sekmadienių evangelijose prisimenami Kristui nukreipti trys didieji 
gundymai.

Kristus buvo gundomas paversti akmenis duona, apreikšti stebuk
lu nežemišką^savo galią, pasidaryti pasaulio valdovu.

Duonos gausumas būtų sotinęs minias. Be savo prakaito ir triūso, 
be darbo. Darbas gi žmogui nuskirtas ne tiktai kaip išsilaikymo 
priemonė, bet ir kaip atgaila. Verčiant akmenis duona, būtų priešta
rauta Dievo lėmimui valgyti duoną iš savo prakaito. Galima darbą 
palengvinti .technikos pažanga, geresne organizacija, tarpusavio 
pagalba, bet-negalima išlikti be darbo. Jei darbas yra ir visai lengvas, 
vis tiek jis turi būti jungiamas su mintimi, kad atgailaujama. 
Pirmasis Kristaus gundymas norėjo atgailą panaikinti ir žmones 
ištvirkinti pertekliuje ir tinginystėje. Stebuklai turėjo žmones žavėti 
ir teikti jiems pramoginio pomėgio. Šokti nuo šventyklos viršaus ir 
nesusitrenkti į akmenį. Tai jau nepaprasta išdaiga, maloni pasižiūrėti 
ir nustebti, pataikaujanti minios smalsumui. Ji turėjo žmonių 
dėmesį nukreipti nuo dieviškosios galios, suniekinti Dievo galybę, 
apsireiškiančią stebuklais tikėjimui tvirtinti. Gundytojas norėjo 
stebuklus pakeisti cirko akrobatika, o Dievą - kažkokiu juokdariu.

Ir šiandien iš tikėjimo daug kas taiso juokus, gi tokius stebuklus, 
kuriuos mokslo autoritetai atsisako gamtiškai išaiškinti ir Katalikų 
Bažnyčia po rūpestingo tyrinėjimo pripažįsta, tebenori laikyti "gam
tos akrobatika"... Antrasis gundymas griovė tikėjimą.

Pasaulio karalystės ir jos garbingumo siūlymas gundė valdovišku- 
mo aistrą. Tai stipri pagunda: niekam nesilenkti! Ar tikrai niekam? 
Gundymas reikalavo pagarbinti gundytoją - tai buvo sąlyga. Buvo 
galima tapti pasaulio valdovu, pasidarius”gundytojo vergu. Bet jam 
buvo pasakyta, kad jis tarnaus Viešpačiui, nes nėra tokios būtybės, 
kuri nebūtų palenkta-Aukščiausiajai Būtybei.

Tretysis guldymas siūlė Dievą paneigti. Dievo neigimas ir iki šiol 
, yrą palikęs pačiu didžiausiu gundymu.'

Žmogui yra apmaudus priklausymas bet kam. Jis norėtų būti 
absoliučiai nevaržomas, visiškai laisvas, savarankus valdovas. Nebū
tinai karališkame ar prezidentiškame, ar pirmininko soste. Sostu yra 
kiekvieno žmogaus širdis, į kurią giliai yra įsmigęs kuždesys nesi
lenkti Dievo įstatymams, kad būtų nusilenkta gundytojui - priimta 
jo sąlyga man tarnauti.

Dykumos dvasia, rodos, tebestovėtų ant gundymo kalno ir rodytų 
viso pasaulio karalystes. Prieš jas apleipsta neviena širdis. Tokios 
atrodo jos žavios ir patrauklios: karalystė tuščios garbės ir puikybės, 
karalystė užgintos meilės, karalystė pikto liežuvio... Yra daug tų 
karalysčių, kurios užvaldo žmogaus protą ir širdį. Dažnas tada 
tariasi esąs viešpats, darąs ką nori, bet iš tikrųjų, virsta gundytojo 
valdiniu.

Gavėnia - atgailos ir pasninko metas - yra tam, kad pasitikrintum, 
kam tarnaujame ir kad sustiprintume dvasios jėgas bei pasiryžimą 
savo Dievą garbinti ir tik Jam vienam tarnauti.

Lietuvos Nepriklausomybės 
atkūrimo 77-rių metų Vasario 16- 
osios šventės minėjime Los An
geles, CA, Šv. Kazimiero lietuvių 
parapijos salėje vasario 19 d. 
pagrindinę kalbą pasakė inž. 
Vytautas Šliūpas iš San Francisco, 
C A. Su jo kalbos ištraukomis 
supažindinu ir "Darbininko" skai
tytojus. Štai inž. Vytauto Šliūpo 
žodžiai:

Dažnai važinėju Lietuvon. Ten 
palaikau santykius su įvairiausių 
pažiūrų tautiečiais. Grįžęs apra
šau savo pastebėjimus, kurie ne 
visada sutinka su daugumos mū-' 
siškių, gyvenančių Amerikoje 
nuomonėmis.

Nesu susidėjęs nei su kairiai
siais, nei su dešiniaisiais, vadin
amaisiais opozicijonieriais. Ne
pripažįstu Lietuvoje pasireiš
kiančių tendencijų: arba tu su 
manimi, arba esi mano priešas. 
Kadangi nepriklausau jokiai par
tijai, tai sugyvenu su visais geros 
valios, patriotiškai mąstančiais 
lietuviais.

Esu įsitikinęs, kad tiktai mes 
visi bendromis pastangomis, ir 
padavę vieni kitiems rankas, išsi
laikysime prieš groboniškąsias 
jėgas, kurios taip atkakliai ruošia
si Lietuvą ir visą Baltijos pakrantę 
vėl pavergti.

Gaila ir šiurpu, kad mūsų vaka
rietiškųjų demokratijų vadai te
bėra užliūliuoti - nenori suprasti 
tikrosios padėties. Vakarai dar

Vytautas

tebepasitiki gražiais žodžiais ir 
pažadais. Tai tiktai savęs apgaud
inėjimas. Per 500 metų rusai 
neišlaikė nei vieno duoto garbin
go pasižadėjimo, ir dabar jie 
laužo visas sutartis. Gerai matė
me nepasikeitusi dviveidiškumą 
Boris jeltcin "įsakymuose" sust
abdyti Grozny bombardavimus. 
Taip pat ir jo nesilaikyme tik 
prieš mėnesį pasirašytos sutarties 
Budapešte.

Po tokių šiurpių patyrimų 
natūralu, kad mums kyla klausi
mai: kur dabar atsirado Lietuva? 
Ką turime daryti, kad apsaugo
tume krašto ateitį? Nesu aliar- 
mistas. Bandau nesimesti į kraš
tutinumus ir bandau žiūrėt į 
padėti blaiviomis akimis. Band
au įžvelgti ir į gerąsias ir blogą
sias puses, bendrai išvengti mūsų 
daugumos, tiek užjūriuose, tiek 
Lietuvoje praktikuojamo dvigu
bo standarto: t. y. ką daro sa
vosios partijos žmonės, yra gera, 
priimtina, atleistina, o tai ką daro 
mums nepriimtinosios grupės, 
automatiškai nepasitikime jų 
intencijomis, jų darbais ir 
sprendimais. Kompromiso ned
arome. Tai yra viena iš mūsų 
žmogiškųjų klaidų.

Žvilgterėkime, pirmiausia, kaip 
mūsų valdžios vyrai šiandien el
gėsi Lietuvoje. Kad LDDP ir jos 
vadovai ruošiasi dar ilgam likti 
valdančiose kėdėse, tai supran-

Pavasaris Lietuvoje. Potvynis Šilutės rajone. Viktoro Kapočiaus nuotrauka

Šeštokas

tama. Visur pasaulyje rinkimus 
laimėjusios partijos panašiai el
gėsi.

Tiktai nenormalu, kad Lietu
voje LDDP, paėmusi valdžios 
vadeles, nesilaiko pasaulyje pri
imtų taisyklių, t. y., nesistengia 
daryti to, kas pirmoje vietoje gera 
kraštui ir gyventojams, ir antro
je vietoje, kas gera savajai rinki
mus laimėjusiai partijai.

Kiekvienas valdžioje esantis 
žmogus pirmoje vietoje rūpinasi 
tiktai savimi. Priėjęs prie valdiš
ko lovio, kuo skubiausiai nori 
apsirūpinti turtais, vilomis, liuk
susiniais automobiliais, stengia
si kiek galima daugiau pasiva
žinėti po pasaulį, žinoma, ne už 
savus, bet už valdžios pinigus. 
Bėdai prispaudus, valdantieji pir
mieji išbėgs užsienin, kur gyvens 
iš bankuose susikrautų lobių.

Prieš metus sakiau, kad Seime, 
jeigu kas mestų akmenis į grupę 
delegatų, kas antras akmuo pa
taikytų į ne Lietuvai tarnaujantį 
Seimo narį. Dabar galėčiau tą 
posakį papildyti: pataikytų į ne 
Lietuvai tarnaujantį, arba į pasi
gėrusį Seimo narį.

Nusikaltimą daro valdžia, 
spręsdama reikalus užslopintai, 
nediskutuodama jų net Seime, ir 
visiškai nebodama į opozicijos 
bei krašto gyventojų norus.

Turiu omenyje susitarimus su 
Rusija dėl kariuomenės perve

žimo iš Karaliaučiaus. Kapitulia
vimas Rusijai yra lygus Trojos 
arklio įvedimui į Lietuvą. Pavojus 
milžiniškas, kad pasikartos 1939 
- 1940 metų istorija.

Padėtis Lietuvoje, kaip aš ma
tau ir girdžiu - negerėja. Tikru
moje mažai ką efektingo valdžia 
padarė. Mafijos ilgieji pirštai sie
kia visus, išskaitant ir kai ku
riuos Maginguosius valdžios bei 
seimo narius.

Iš 4 milijonų lietuvių, kurių 
trečdalis gyvena už Lietuvos ribų, 
tikrai du užsienio lietuviai užima 
šiek tiek aukštesnes valdžios skir
tas vietas. Čia yra blogo vado
vavimo pažymys, kada nepajung
iama tokia didelė patyrusių li
etuvių grupė Lietuvos naudai. 
Atrodytų, lyg Lietvos valdžia 
mūsų bijo. Gal bijo pasirodyti 
kiek mažai nusimano? Arba, kiek 
jie savanaudžiauja.

Kaip ir Seime, taip ir valdžioje 
yra užtenkamai pagrindinėse 
vietose įkištų žmonių, kurių 
meilė Maskvai yra tvirtesnė negu 
VVashingtonui. Juk ne atsitikti
numas, kad su dideliu skubotu
mu buvo pakeisti tarnautojai 
Vakaruose esančiose Lietuvos 
ambasadose. į jas buvo atsiųsta 
nemažai savųjų "patikimųjų". Tik 
klausimas, kurie iš jų yra tie "pa
tikimieji" ir kurie ne?

Sustokime ir pagalvokime, kur 
link einame, ir iš kur gresia mūsų 
kraštui tikrasis pavojus, (kalba 
netaisyta - red. pas t.)

Šiais žodžiais inž. Vytautas 
Šliūpas baigė savo kalbą.

Kovo 11-oji 
paminėta Paryžiuje

Prancūzijos Lietuvių Bendruo
menė Lietuvos Nepriklausomy
bės atkūrimo penkerių metų 
minėjimą surengė kovo 4 d. 
Paryžiuje. Mišias aukojo Pary
žiaus arkivyskupijos generalinis 
vikaras kun. Yves de Mallmann 
ir prel. Jonas Petrošius, Prancūzi
jos Lietuvių katalikų misijos 
vadovas. Akademinėje dalyje 
kalbėjo Prancūzijos LB pirm. 
Perkūnas Liutkus, Lietuvos nuo
latinė atstovė prie UNESCO Ugnė 
Karvelis ir Lietuvos ambasadorius 
Prancūzijoje Ričardas Bačkis. 
Meninę programos dalį atliko 
Paryžiaus lietuvių jaunimas, pa
ruoštas Jean-Christopher Mon- 
čio.

KA R USELĖfE
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Jie sėdėjo susikūprinę, apatiški ir senatviškai abuoju žvilgsniu 
sekė praeinančias poreles.

- Kokios jos žalios, - tarė ji savo senam draugui.
Jis tylėdamas pakinknojo galvą. "Taip... jos dar visai nepažįsta 

gyvenimo, kurį mes perkrimtom kaip supuvusį riešutą", - kalbėjo jo 
primerktos akys,

Čia prie jų pribėgo maža mergytė.
- Seneliuk, paduok kamuolį, - parodė po suoleliu.
- Pati pasiimk, - supyko jis, - akiplėša!
Atsivėdėjo savo plona, kaulėta koja ir nuspyrė sviedinį tiesiai į 

Vilnelę.
- Busimoji karta! - reikšmingai atsiduso ji.
Parke sutemo, virš didelio alksnio pakibo liesas mėnulis. Atrodė 

pasenęs ir taip pat nusivylęs gyvenimu.
- Aš suprantu Hemingvėjaus senį, - atsiduso ir jis. - Tas jo senis 

ežere pavargo.
- Rodos, upėj, - suabejojo ji.
- Upėj, tvenkiny, kriokly... ar ne vis tiek? Svarbu, kad pavargo.
Jie dar labiau susikūprino.
- Galvoju, - tęsė jis, - įsigyti lazdą. Su gyvatės galva. Pasirams- 

tyčiau beeidamas.
• - O aš norėčiau mopso... Sekiotų įkandin, ir senatvė būtų nebai
si...

- Pailsę jie vėl susičiaupė.
- Prieš mirtį, - paglostė jis savo barzdelę, - norėčiau pagyventi 

Havanoje. Ech, Kuba! Koks pliažas! Kokios jachtos! Kubietės kokios!
Jis tarsi atjaunėjo.
- Gėdykis, seni, - sudraudė ji. - Ir užteks mums čia kiurksoti... 

Mamytė seniai man liepė susirasti tikrą, turtingą senį... Su tokiu 
geltonsnapiu, kaip tu, sakė, toli nenuvažiuosiu.

Ji nupūtė nuo rankovės žilai dažytą savo plauką.

- Manai, ir aš negalėčiau susirasti senės su nuosavu namu? - 
atsilygino jis.

Jiedu vėl pavargę nuščiuvo. Paskui pakilo ir, lydimi seno mėnulio, 
nuvilko kojas tolyn - į Jaunimo kavinę... „

Naujo daigai
Laikraščio reportažo parodija

Prieš kelias dienas man teko būti liudininke vieno sukrečiančio 
fakto, kuris dar kartą vaizdžiai pailiustruoja, kad mūsų šalyje žmogus 
žmogui - draugas, bičiulis, brolis.

Tai įvyko aikštėje. Šiltai spinduliavo saulė, taikiai būriavosi 
balandžiai, džiaugsmingai krykštė vežimėliuose mūsų naujoji karta, 
kuriai teks gyventi komunistinės visuomenės sąlygomis. Šalia manęs, 
ant suolelio, sėdėjo vyriškis ir įsigilinęs skaitė gausiai iliustruotą 
žurnalą. Jis atrodė niekuo neypatingas, niekuo neišsiskyrė iš kitų 
tokio pat amžiaus vyriškių, nebent per ilgomis kelnių kiškomis. Bet 
mes, brangūs skaitytojai, jau ne kartą buvome liudininkais, kaip 
niekuo neypatingi iš pažiūros vyriškiai atlieka kvapą užgniaužiančius 
žygdarbius!

Taip mums besėdint, prie suolelio priėjo moteris. Ji nešėsi 
lagaminą. Ir moteris, ir lagaminas iš pažiūros taip pat nebuvo 
niekuo ypatingi.

Moteris stabtelėjo ir paklausė skaitantį vyriškį:
- Sakykite, ar nežinote, kur yra Ožkų gatvė?
Vyriškis atitraukė akis nuo spaudos organo. Atidžiai pažvelgė į 

moterį. Pažvelgęs pusbalsiu tarė:
- Aš jums parodysiu, kur yra Ožkų gatvė.
Jis atsistojo. Užvertė žurnalą. Timptelėjo švarką. Pavedėjo moterį 

iki šaligatvio, mindamas sau ant kiškų. Ir taip pat pusbalsiu tarė:- 
Sukite, - ištiesė ranką, - į dešinę, nueisite du kvartalus, ten ir bus 
jūsų ieškoma Ožkų gatvė.

- Ačiū, - padėkojo moteris su lagaminu.
- Prašau, - pasakė vyriškis su kiškomis.
Jis ramiai paršlepsėjo į savo vietą ant suolelio ir vėl įsigilino į 

gausiai iliustruotą žurnalą. Aš stebėjau jį su augančiu susidomėjimu, 
štai jis, tikrasis mūsų žmogus, draugas, bičiulis, brolis... Štai dar 
vienas naujas komunistinės moralės daigas: žmogus paėjėjo, rody

damas nepažįstamai moteriai kelią! O juk galėjo nepaėjėti' Galėjo 
parodyti sėdėdamas ir nemindžiodamas sau kiškų! Galėjo rody
damas neištiesti rankos. Arba ir su koja parodyti galėjo. Arba 
parodyti į priešingą pusę, kaip parodė mano vyresniajam broliui. 
Bet jis šito nepadarė. Kaip puiku, galvojau, kad mūsų visuomenėje 
tokie gajūs naujo daigai, kad jie kas dieną vis įstabesni. Ne, mūsų 
visuomenėje žmogus, o tuo pačiu ir moteris su lagaminu, nepražus, 
nepaklys; draugas, bičiulis su kiškomis ar be kiškų visada padės 
surasti ieškomą gatvę, aikštę, pramonės prekių parduotuvę, tualetą. 
Vyriškis nė nenujautė, kad savo puikiu gestu pasodino dar vieną 
naują gėlę mūsų gražių poelgių gazone.

Lyg niekur nieko, tebeburkavo balandžiai. Lyg niekur nieko, 
žydrynėje tebespinduliavo saulės skritulys. Lyg niekur nieko, te- 
bekrykštė naujoji karta, kuriai lemta gyventi komunizmo sąlygo
mis.

Lyg niekur nieko, vyriškis ilgomis kiškomis tebesklaidė spaudos 
organą!

Sąskrydis
Šią savaitę mūsų mieste įvyko ypatingų specialistų sąskrydis.
Sąskrydyje dalyvavo gražus būrys atstovų iš įvairiausių mūsų 

respublikos kampelių.
Kolūkio "Soti porytdiena" pirmininkas drg. Kakarinė labai nuo

širdžiai atskleidė savo sukauptą patyrimą, kaip per pusę metų 
galima pasiturintį kolūkį visiškai nuvaryti nuo koto. Drg. Kakarinė 
konkrečiai išvardijo efektyvius dirvos nualinimo ir gyvulių iš- 
dvėsinimo būdus. Savo kalbą jis vaizdžiai pailiustravo trijų nuosavų 
mūrinių pilaičių, išmėtytų po respubliką ir užrašytų giminaičių 
vardais, nuotraukomis.

Ne mažesnį susidomėjimą sukėlė ir valgyklos vyr. virėjo kalba. 
Virėjas padiktavo keletą receptų, kaip barščius padaryti bespalvius, 
o bulvių košę - žalsvos spalvos. Aidint susižavėjimo šūksniams, jis 
iškepė kiaulienos kotletą, pagamintą iš duonos atliekų. Jo atradimas 
dar kartą patvirtino, kad ir tokiame palyginti nežymiame bare, kaip 
kulinarija, galima rasti neišmatuojamus lobius. Reikia tik ryžto!

Kiek blankesnį įspūdį paliko "Būgno" fabriko direktoriaus kalba. 
Jis taip ir nesugebėjo dalykiškai paaiškinti, kokiu būdu jo vadovau-

(nukelta į 4 psl.)
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□ Rusijos prezidentas Borisjel- 
cin kovo 15 d. užbaigė keturis 
mėnesius trukusią prezidento 
press sekretoriaus paiešką. Jelcin 
pasirašė dekretą, paskelbdamas 
36 metų televizijos pranešėją 
Sergej Medvedev prezidento 
press sekretoriumi. Buvęs press 
sekretorius Viačeslav Kostikov 
paskirtas Rusijos ambasadoriumi 
Vatikane.

□ Paskutinis sovietinės eros 
Estijos premjeras Indrek Toome 
kovo 14 d. atsidūrė teisme, kur 
jam iškeltas kaltinimas kyšio siū
lymu. Toome pasiūlė 30,000 kro
nų ($2,700) policininkui, kad 
atgautų konfiskuotus dokumen
tus.

□ Popiežius Jonas Paulius II 
sugrįš j savo gimtąją Lenkiją 
gegužės mėnesį, po to kai ap
lankys Čekijos respubliką. Va
tikanas pranešė, kad Popiežius 
aplankys pietinę Lenkiją gegužės 
22 d. ir numato laikyti mišias 
bei susitikti su Lenkijos politi
niais lyderiais. Kelionė prasidės 
Gegužės 20 d. sustojimu Praho
je, kurią Popiežius jau yra ap
lankęs 1990 metais. Nuo 1978 
m., tapęs popiežiumi, Jonas Pau
lius II Lenkijoje lankėsi penkis 
kartus.

□ Tarptautinė finansų korpo
racija (1FC) pareiškė, kad ji in- 
vestuos$16.4 milijono į Latvijos 
telekomunikacijų gerinimą. Kar
tu su Latvijos vyriausybe projek
tas padės modernizuoti ilgų ryšių 
sistemą bei Latvijos viešų moka
mų telefonų sistemą. IFC yra 
Pasaulio Banko grupės narė.

□ Žemesnieji Rusijos parla
mento rūmai kovo 15 d. pa
tvirtino 1995 m. biudžetą. $52.3 
milijardo išlaidos dar turės būti 
patvirtintos auštesniųjų rūmų. 
Pagrindiniu biudžeto elementu 
yra $6.4 milijardo paskola iš 
Tarptautinio Valiutos fondo.

□ įtariami Kurdu ekstremistai 
išsprogdino Turkijos kelionių 
agentūras ir susirinkimo vietas 
keturiuose Vokietijos miestuose 
kovo 14 d. Sprogimai įvairiose 
vietose tesėsi dvi savaites. Polici
ja nėra tikra dėl motyvų.

Dailininkas Vytautas Kasiulis prie vieno iš savo darbų.

Atsisveikinus su 
dailininku Vytautu Kasiuliu

Paryžiuje šių metų kovo 12 d. 
6 v. v. , ištiktas širdies smūgio, 
mirė vienas iš žymiausių lietu
vių dailininkų Vytautas Kasiulis.

Dailininko sūnus
Jo tėvas, Matas Kasiulis, gimęs 

1871 m., buvo taip pat dailinin
kas, taikomosios dailės mokyklą 
baigęs Varšuvoje. Tėvas turėjo 
savo dirbtuvę ir daugiausia deko
ravo bažnyčias: tapė paveikslus, 
drožė skulptūras, darė sakyklas. 
Jis išdekoravo Simno ir Krokia
laukio bažnyčias.

Matas Kasiulis platino drau
džiamą literatūrą, už tai buvo 
žandarų persekiojamas. Bėgda
mas nuo bausmės, buvo išvykęs 
net į Ameriką, kur vertėsi fo
tografo darbu. Grįžęs į Lietuvą 
prieš karą, apsigyveno Simne. 
Mirė 1925 m.

Vytautas, gimęs 1918 m. balan
džio 23 d., likęs su ligota motina 
Marija Kasiuliene, patyrė nema
žai vargo. Padėjo sesuo ir svainis 
Petruškevičius, Lietuvos kariuo
menės kapitonas. Vėliau oku
pantų abu jie išvežti į Sibirą. Jų 
padedamas, Vytautas baigė gim
naziją ir 1941 m. baigė Kauno 
meno mokyklos, kuri tada jau 
buvo pavadinta Taikomosios 
Dailės institutu, taikomosios ta
pybos klasę.

Amerikoje jis turėjo giminaitį 

Juozą Boley - Bulevičių, aktorių, 
radijo pranešėją, visuomenės 
veikėją, veikusį Balfe ir Lietuvos 
Vyčių organizacijoje. Su juo Vy
tautas ir susirašinėjo. Kai į Sibirą 
buvo išvežti giminaičiai, jis nuo
lat prašė Boley, kad pasiųstų siun
tinuką į Sibirą, nes pats, gyven
damas Prancūzijoje, to padaryti 
negalėjo. Viename savo laiške 
Vytautas rašė apie meno mokyk
los baigimą: "Mano diplominis 
darbas Kaune dailės mokyklos 
profesorių tarybos sprendimu 
buvo pripažintas geriausiu viso
je Kauno dailės mokyklos istori
joje".

Geras piešėjas
Kauno meno mokykloje Vy

tautas pasireiškė kaip geriausias 
piešėjas. Labai greitai nupiešda
vo bet kokį modelį. Kiti vos 
pradėdavo piešti, kaip jis būda
vo baigęs.

Tačiau jis'turėjo didelę prob
lemą - sunku jam buvo parinkti 
spalvas. Prie savo darbo nuspal- 
vinimo jis ilgiausiai dirbdavęs. 
Padaręs piešinį labai greitai, jis 
savo darbą baigdavo paskutinis 
klasėje. Spręsdamas kaip parink
ti spalvas, jis studijavo senuo
sius meistrus, ypatingai Rem
brantą.

To meto impresionistai pasi
žymėjo spalvingumu, kūryboje 

mėgo naudotis gamtos motyvais. 
Peizažai klestėjo ir žėrėjo dau
gybe spalvų, o Kasiulio paveiks
lai buvo tamsaus kolorito. Tose 
sąlygose jis vaizdavo žmogų, 
sprendė jo psichologines proble
mas. Kasiulio kūryboje plačiai 
išsivystė žanrinė tapyba, kurios 
dauguma dailininkų nemėgo.

Vaizduojant žmogų, jis kartais 
mėgo jį lyg pašiepti, įnešti są
mojaus. Kartais Kasiulio kūryba 
panašėjo į garsaus prancūzų kari
katūristo Domier. Pamažu dai
lininkas to ironiško žvilgsnio at
sisakė, išliko tik lengva šypsena.

Pirmoji paroda
1943 m. Vytauto Didžiojo 

kultūros muziejuje Vytautas Ka
siulis surengė pirmąją savo didelę 
parodą. Katalogo įžangą parašė 
dail. V. K. Jonynas, pranašau
damas Kasiuliu! didelę ateitį, 
įžangos žodyje skatino dailininką 
greičiau susiformuoti kaip indi
vidualybei, nes to meto V. Kasiu
lio kūryboje buvo ypač jaučiami 
senųjų meistrų tapybos atspin
džiai. Jau ir prieš šią personalinę 
parodą Vytautas buvo dalyvavęs 
bendrose parodose, laimėjęs pre
mijų.

Viena iš seserų
Tuo metu lankydamasis pas 

svainį kapitoną Petruškevičių, 
Vytautas sutiko savo busimąją 
žmoną Bronę Dzetaveckaitę. Ji 
buvo dzūkė iš gausios šeimos, 
kur buvo 8-ios seserys: Marija, 
Bronė - busimoji Kasiuliene, Teo
filė, Anastazija, Anelė, Onutė, 
Monika ir Morta.

Šiuo metu iš jų dvi gyvena 
New Yorke, dvi Montrealyje, vie
na - Paryžiuje ir trys - Lietuvoje.

Vytautas Bronę vedė prieš savo 
didžiąją parodą Vytauto Didžiojo 
kultūros muziejuje. Jiems gimė 
sūnus Vytautas Vienoje (Austri
ja), jau pasitraukus iš Lietuvos.

Profesoriaus pareigose
Vos baigęs Kauno meno mo

kyklą, Vytautas Kasiulis buvo 
paliktas ten profesoriauti, 1941 - 
1944 m. dėstė taikomąją tapybą 
ir aktyviai dalyvavo Kauno dai
lės gyvenime. Jis taip pat pasi
žymėjo sporte - buvo geras bėgi
kas. 1944 m. vasarą Vytautas 
traukėsi į Vokietiją ir buvo su
laikytas rytprūsiuose, kur dirbo 
pas ūkininką ir piešė žmonių 
portretus. Po karo V. Kasiulis 
atsidūrė Freiburg im Breisgau, 
kur dail. V. K. Jonynas suorga
nizavo dailės institutą, pakvies
damas Vytautą dėstyti tapybos 

mokslą.

Išvyksta į Paryžių
Dar nuo Kauno laikų Vytautas 

svajojo, kaip patekti į Paryžių, iš 
kurio spinduliavo visos meno 
naujovės.

1948 m. jis atsisakė profeso
riaus vietos, užsirašė kaip dar
bininkas emigruoti į Prancūziją. 
Žmona su sūneliu liko Vokieti
joje pabėgėlių stovykloje.

Pirmaisiais metais Paryžiuje 
Vytautas vargo - naktimis dirbo 
prižiūrėtoju radijo krautuvėje. 
Dieną jis lankė galerijas, ieškojo 
būdų kaip prasiveržti į meno 
pasaulį. O Paryžiuje tuo metu 
buvo daugybė dailininkų. Ne
žiūrint sunkumų, 1949 m. Vy
tautas Kasiulis surengė pirmą 
parodą.

Laimėjimai konkurse
Garsi atvirukų bendrovė pa

skelbė konkursą Prix Hallmark. 
Konkurse dalyvavo 6000 dai
lininkų. Tema buvo kalėdinė. 
Vertinimo komisija iš tos daugy
bės atrinko 50 dailininkų, kaip 
geriausius. Jų tarpe buvo ir Vy
tautas Kasiulis. Jis buvo 11-as.

Konkursas išgarsino dailininką 
ne tik Paryžiuje, bet ir visame 
pasaulyje. 200 atrinktų paveik
slų buvo kilnojami iš miesto į 
miestą. Amerikoje tokios paro
dos vyko 1949 metų gale ir 1950 
metais: New Yorke, Bostone, 
Philadelphijoje, Chicagoje, Los 
Angeles, Dalias, Kansas City.

Naujas dailininko stilius
Dailininkas Paryžiuje surado 

save, suformavo visai naują ir 
savitą stilių, dinamišką, spalv
ingą, patrauklų, dekoratyvų, be 
perspektyvos, tik plokštumoje 
išdėstęs savo tapomus motyvus. 

Vienas iš dažniausių V. Kasiulio darbų motyvų - žvejys.

Pagrinde liko žmogus, bet jau 
kitoks - optimistiškas žmogus. 
Žurnalas "Time" 1954 m. liepos 
7 d. numery rašė, kad "Kasiulis 
vaizduoja gyvenimą kaip 
džiaugsmą*.

Dailininkas mėgo tapyti žvejus, 
gatvės muzikantus ir vargdienius 
žmonelius, ir visi jie džiaugiasi, 
visi šypsosi. Tai labai teigiamai 
veikė žiūrovus. Jo kūryba greitai 
sklido per parodas, kurios buvo 
rengiamos įvairiose Europos šaly
se. Daugiausia surengta Švedijo
je, kur buvo išleista net knygutė 
apie jo kūrybą. Surengta parodų 
Danijoje, Norvegijoje, Anglijoje.

Kas sudaro dailininko naujojo 
stiliaus esmę?

Pirmiausia drobė padengiama 
tamsia spalva. Klojamos net ke
lios spalvos, kurios viena kitą 
pakeičia. Kai tas fonas išdžiūsta, 
tada teptuku įbrėžiamos grakš
čios linijos. Yra tik kontūrinės 
linijos, nėra jokių detalių. Pavyz
džiui, jeigu tapomas veidas, tai 
yra tik akys, nosis, ausys ir bend
ra džiaugsminga nuotaika. Taip 
pat nutapomi ir drabužiai - tik 
bendrą liniją pabrėžiama. Taip 
tapomos ir gėlės ir natiurmortai 
- tik kontūrinės linijos.

Kompozicija pasidaro lengva, 
žaisminga. Kaip Vytautas Kasi
ulis prie tokios jšraiškos priėjo? 
Kartais jo paveikslai primena sie
nos popierinius apmušalus. Tokį 
įspūdį gausi, jei metalinį pinigą 
padėsi ant stalo, ant jo uždėsi 
popierių ir jį trinsi pieštuku. Per 
popierių prasimuša pagrindinės 
pinigo linijos tamsiame fone. Tai 
ir yra,mano nuomone, supapras
tintas Kasiulio tapybos įvaizdis. 
Ar jis tokiu būdu surado savo 
kaip dailininko išraišką, ar ki
tokiu būdu, sunku dabar pasaky- 

(nukelta į 7 psl.)

KARUSELĖJE
(atkelta iš 3 psl.)

jama įmonė įvykdė metinį planą 102% formaliai ir 31% faktiškai. 
O šis gražus, vertingas patyrimas neturėtų pražūti!

Daug gilių minčių susirinkusieji išgirdo iš aspiranto C. lūpų. Šit 
jau keturiolika metų jis rašo disertaciją apie turkų kareivių mankštą 
Krymo karo išvakarėse. Chirurgas D. nupiešė gražų pavyzdį iš savo 
vaisingos praktikos: užuot operavęs pakaušį, jis nupiovė pacientui 
koją. Ovacijos lydėjo ir gastronomo pardavėją, kuri nepatingėjo 
atsitempti į tribūną svarstykles ir pademonstruoti, kaip, auksinių 
rankų palytėtos, jos rodo stebuklus. O atelje siuvėjas visiems parodė 
savo siūtas kelnes, kurias prireikus gali užsimauti ir ruonis. Siuvėjui 
ir buvo įteikta pereinamoji vėliava.

Sąskrydis praėjo dalykiškoj ir pakilioj atmosferoj. Jo dalyviai dar 
ilgai diskutavo, gilino turimas žinias atskirose sekcijose; gimė ne 
viena nauja, vertinga idėja.

Sąskrydžiui baigiantis, per banketą, įvyko nemalonus incidentas: 
į salę, kuri, suprantama, buvo sandariai užrakinta, ėmė veržtis 
nežinomas asmuo. Taiki atmosfera buvo sudrumsta, virš dalyvių 
galvų pakibo rimta grėsmė. Bet netrukus paaiškėjo, kad tai pavėlavęs 
vakaro dalyvis žurnalistas Č. Susirinkusieji jį priėmė išskėstomis 
rankomis: jiems kaip tik trūko korespondento, kuris viską aprašytų 
atvirkščiai.

Neįtikėtina

...Ir štai prieš mūsų susižavėjusias akis išnyra naujutėlės gamyklos 
korpusai. Ne vienas pagalvojame: o juk prieš dvidešimt metų čia 
tebuvo plynė! Prieš du dešimtmečius čia ganėsi ožkos, augo dagiai, 
sukosi lizdus varnos. O dabar - kas galėtų patikėti! - stūkso moderni 
gamykla!

(Iš apybraižos)
Taip - kas galėtų patikėti!
Kas galėtų patikėti, kad prieš dvidešimt metų čia nebuvo moder

nios gamyklos?! Ganėsi ožkos? Augo dagiai? Perėjo varnos? Čia, kur 

stūkso gamykla? Cha!
O prieš penkiasdešimt metų? Prieš penkiasdešimt - jau niekas 

nepatikės! - čia nė ožkų nebuvo. Ošė giria. Stūgavo vilkai. Goglinėjo 
meškos. O gamyklai nė pamatai nebuvo padėti. Stačiai nenormalu!

O prieš penkis šimtus metų - tikėkit netikėkit - čia tyvuliavo 
pelkės. Kerojo spalgienojai. Klioksėjo dumblas. Veltui būtum dairę
sis šviesių gamyklos korpusų. Daugiau negu keista!

O prieš šimtus tūkstančių metų šioje pat vietoje žiojėjo neander
taliečio urvas. Pro šalį prašniokštuodavo mamutai. Bet ir ant ma
muto nugaros užsikoręs vargu ar būtum išvydęs silikatinių plytų 
tvorą. Jos dar nė kvapo! Nežinai žmogus, nė ką galvoti!

Prieš milijonus metų kaip tik čia, kur gamyklos kiemas, tįsojo 
gigantozaurai, virškindami pterodaktilius. Tačiau gamyklos direk
torius nepajudino nė piršto, kad sutvarkytų gamyklos teritoriją, - 
jos dar nėra. Stulbinantis reiškinys!

O prieš milijardą metų čia kerojo milžiniški paparčiai. Ko gero, jie 
būtų užgožę moderniuosius korpusus. Bet - iš nustebimo tik gūžčioji 
pečiais - net ir tada neatsirado iniciatorių padėti kertinį akmenį 
gamyklai. Tiesiog apmaudu!

O prieš porą milijardų metų čia jau buvo susidariusi šiokia tokia, 
dar trūkinėjanti žemės pluta. Atsirado jau dumbliai ir net pir
muonys, o gamykla - neatsirado. Dėl neišaiškintų priežasčių net 
tada niekas neruošė jos projekto. Žado gali netekti!

Štai kiek neįtikėtinai puikių galimybių atsirasti turėjo mūsų 
moderni gamykla. Tai argi galima apsiriboti dviem dešimtmečiais? 
Argi verta aikčioti tik dėl plynės, ožkų ir dagių? Dievaži, jau tas 
mūsų santūrumas! Jeigu jau lyginame praeitį su dabartimi, tai 
lyginkime iki galo... Todėl bene įtikimiausias būtų toks palygini
mas:

... Ir štai prieš mūsų akis išnyra naujutėlės gamyklos korpusai. Ne 
vienas pagalvojame: o juk prieš trilijonus metų čia barstėsi kos
minės dulkės. Švilpė asteroidai. Ktį^jpė uodegas kometos. O dabar - 
kas galėtų patikėti! - stūkso moderni gamykla!..

Ranka

Prisipažinsiu: visa tai pasakoju todėl, kad atsilieptų nepažįstamasis, 

kurį pamečiau iš akių. Buvau tikra, jog po mūsų susitikimo šio 
piliečio vardas nuskambės po visą šalį, bet atsitiko atvirkščiai: jis 
dingo kaip į vandenį. Tur būt, nusikalstu, apgarsindama jo atradi
mą, kuris gal dar nėra užpatentuotas. Ir vis dėlto ryžtuosi šiam tegu 
ir neleistinam žingsniui.

Tai atsitiko vasaros pabaigoje, kada sproginėjo kaštdnai. Kiek 
įkirsdama skutau plyna priemiesčio gatvele, vildamasi pabėgti nuo 
besivejančio debesies. Tačiau jis užgriuvo mane; vos spėjau palįsti 
po kaštonu, ir pasipylė kaip iš kibiro. Dangus be perstojo būgnijo, 
sakytum ten vyko neeilinis angelų plenumas, o žaibai stenografavo 
jų neginčijamus nutarimus.

Atrodė, kad audra praūš negreitai, ir aš smalsiai apsidairiau po 
kaštono apskėstą teritoriją. Pasirodo, be manęs čia dar lindėjo 
kažkokia susitraukusi žmogysta, bet į ją nekreipiau ypatingo dėme
sio, nes jį neturėjo nei gitaros, nei "Spidolos" (radio aparato firmos 
pavadinimas-red past.), nei suomiško peilio ar kitų patrauklių mūsų 
laikmečio atributų. Tik po pažastim spaudė juodą aptriušusį fut
liarą.

Audra smarkėjo, pro kaštono lapus prasibraudavo vis daugiau 
lietaus lašų. Ir aš, ir nepažįstamasis prisislinkome arčiau kamieno. 
Savo šone pajutau nelabai švelnų futliaro prisilytėjimą.

- Jūs grojate orkestre? - nemandagiai užkalbinau, tikėdamasi, kad 
jis savo futliaru liausis lamdęs man šonkaulį.

- Orkestre? Kokiame orkestre? - paklausė jis, lyg nukritęs su lietaus 
lašais iš debesies.'

- Turiu galvoje fleitą, - paaiškinau, ryžtingai stumtelėdama nuo 
savęs futliarą.

- Fleitą? Kokią fleitą? - vėl nesusigaudė jis ir įbedė futliarą man į 
kaklą.

Stiprus vėjo šuoras nutraukė kaštoną ir trenkė jam į galvą. 
Nepažįstamasis kraupiai sudejavo.

- Nejaugi, - įtraukiau kaklą, - futliare ne fleita?
Prieš atsakydamas, jis nesėkmingai pabandė išrauti iš kepurės 

kaštono dyglius.
- Futliare ne fleita, - sušnibždėjo.
Kurį laiką patylėjome, baukščiai laukdami kitos bombos.

(Bus daugiau)



Chicago, IL

Dr. Albertas Zalatorius Illinois 
universitete

Vilniaus Pedagoginio instituto lietuvių katedros vedėjas dr. A. 
Zalatorius skaito paskaitas Lituanistikos katedroje Illinois univer
sitete Chicagoje. Jis čia atvyko kaip Fulbright profesorius. Dr. A. 
Zalatorius yra vienas iš žymesniųjų lietuvių literatūros žinovų, 
paskelbęs daug mokslinių straipsnių spaudoje. Jis jau ir anksčiau 
pora kartų yra viešėjęs Chicagoje. Dr. A. Zalatorius yra skaitęs 
paskaitą ir vėliausiame mokslo ir kūrybos simpoziume, kuris įvyko 
Lemonte.

Pedagoginio Lituanistikos 
instituto seminaras

Vasano 18 d. Pedagoginio instituto Chicagoje patalpose buvo 
pirmoji paskaita seminare, kuris yra pavadintas "Lietuvos ir lietuviš
kumo esmė, prasmė ir uždaviniai 21-jo amžiaus priešaušryje". Šį 
seminarą veda dr. Arvydas Žygas, kuris 5 metus praleido dėsty
damas Vilniuje, nors jis pats yra gimęs ir augęs Cicero, IL.

Pirmąją seminaro dieną susirinko apie 30 klausytojų. Kaip svečias 
dalyvavo ir Lietuvos seimo narys Antanas Stankevičius iš Kauno, 
kuris čia trumpai irgi kalbėjo.Seminarą atidarė Stasė Petersonienė, 
o programai vadovavo dr. Audrius Polikaitis.

Šį kartą dr. Žygas supažindino su seminaro programa, kuri tęsis 
keturis šeštadienius. Dvi valandos greitai prabėgo vien tik 
įžanginiams seminaro reikalams nušviesti. O šiaip seminaro temų 
yra tiek daug, kad vargu ar per likusius tris šeštadienius bent pusę 
jų bus galima išgvildenti. Čia būtų medžiagos net visiems mokslo 
metams, o ne vienam mėnesiui. Beje, dr. A. Žygas supažindino su 
knygomis kurias reikėtų perskaityti, norint iš arčiau pažinti semi
naro temas.

Antroji seminaro sesija turėjo įvykti vasario 25 d. tačiau ji vėliau 
buvo nukelta į kovo 4 d. Tada bus renkamasi kovo 11 d. ir kovo 18 
d., pagal dabartinį planą, turėtų būti seminaro užbaigimas. Reikia 
manyti, kad šis seminaras bus pratęstas. E. Š.

Sunny Hills, FL
"Antrajai jaunystei" - 15 metų
1995 m. kovo 5 d., sekmadie

nį, Sunny Hills lietuviai ir nema
žas būrys svečių iškilmingai ir 
įdomiai paminėjo mišraus bei 
universalaus (bažnyčioje gie
dančio, salėse dainuojančio) cho
ro, pavadinta"Antrąja jaunyste", 
15-kos metų sukaktį.

Iškilmių pradžia reikia laikyti 
vienuoliktos valandos lietuviš
kas pamaldas Šv. Teresės bažny
tėlėje. Ten choras, vargonais pa
lydimas vadovės Genės Belec
kienės, giedojo kelias naujai iš
moktas giesmes, kun. Leonardui 
Musteikiui pamaldas laikant, 
kunigams Francis Szczykutowicz 
ir Izidoriui Gedvilai asistuojant. 
Negana to, mišioms įpusėjus bei 
pamaldoms baigiantis, pragydo 
čia niekada negirdėtas smuikas. 
Vėliau sužinojau, kad grojo sve
čias iš New Jersey, visuomenin
inkas bei pedagogas Julius Veb- 
laitis. Jis atliko Julės Massenet 
"Meditaciją" ir Covelli "Largo

—'preliudą".
Pavakary, 16 vai., minėjimo 

iškilmės prasidėjo parapijos salė
je. Susirinko 110 žmonių. Ka
dangi mūsų telkiny pajėgių "su
sirinkti" tautiečių bėra tik apie 
70, kiti 40 buvo svečiai iš Detroi
to, NY, NJ, Rytinio Floridos pa
kraščio bei keliolika vietinių ki
tataučių.

Iškilmes sveikinimo žodžiu 
pradėjo dabartinis choro pirmi
ninkas Vytas Macys. Po kun. L. 
Musteikio invokacijos V. Macys 
trumpai papasakojo choro 15- 
mečio kelią. Lietuvių telkiniui, 
dar labai negausiam, formuojan-- 
tis, nuo 1979 m. Genė Beleck
ienė subūrė 8 balsingas moteris, 
kurios, jos pamokytos, pradėjo

"Antrosios jaunystės" choras š. m. kovo 5 d. Trečia iš kairės sėdi muz. Genė Beleckienė, 
viduryje - muz. Pauline Boisvert. Stasės Macienės nuotrauka

Ambasadorius Česlovas Stankevičius, Krikščionių demokratų frakci
jos Lietuvos Seime patarėjas, savo kelionės po JAV metu kelis kartus 
buvo sustojęs Chicagoje. Jis čia aplankė keletą lietuviškų įstaigų ir 
susitiko su vietos visuomenininkais. Nuotraukoje iš k.: ambasa
dorius Česlovas Stankevičius, buvęs Sibiro tremtinys, dabar 
gyvenantis Chicagoje Povilas Vaičekauskas ir istorikas Jonas 
Dainauskas. Ed. Šulaičio nuotrauka

"Pagalba Lietuvai" praneša

giedoti bažnyčioje. Kai 1980 m. 
sausyje iš NJ su žmona S. Hills 
įsikūrė muz. Vincas Mamaitis, 
jam vadovaujant gimė mišrus 
choras. Jau 1980 m. Vasario 16- 
tos minėjime, įvykusiame Vytau
to ir Genės Beleckų namuose, 
chorasaHiko keletą dainų. Entu
ziazmo pagauti netrukus cho
ristai išsirinko "valdžią" ir chorui 
davė "Antrosios jaunystės" vardą. 
Ištisus 13 metų chorui vadovavo 
maestro Vincas Mamaitis, jį mo
kydamas giesmių bei dainų, var
gonais lydėdamas pamaldų me
tu, jam diriguodamas tautinių 
švenčių minėjimuose bei kitokio 
pobūdžio renginiuose. Didelio 
takto bei kantrybės Vincas Ma
maitis su choru buvo suaugęs. 
Deja, amžiaus krūvio slegiamas, 
sveikatai apsilpus, turėjo pasi
traukti. Laimingu atveju chorui 
vadovauti sutiko irgi apie chor
vedybą bei vargonus daug nusi
mananti G. Beleckienė. Tokia 
trumpa, gan abstrakti, choro is
torija. Ją turėtų išplėsti didžiai 
raštingi ilgamečiai choro dalyvi
ai Sofija Kačinskienė ir Klemen
sas Žukauskas.

Iškilmių metu chorą sveikino 
bei jo pasiekimais džiaugėsi kleb. 
F. Szczykutowicz, LB Sunny Hills 
apyL valdybos pirm. Laima Sa- 
vaitienė, maestro V. Mamaitis 
(raštu), S. Kačinskienė ir Kl. 
Žukauskas. Visų pagrindinė min
tis: choras mums labai reikalin
gas, jis turi gyvuoti, pritraukiant 
naujus gražiabalsius.

Ilgametė choristė ir kartu ta
lentinga feljetonistė Elena Lu- 
kienė perskaitė savo kūrinį - felje
toną apie kai kurių choro daly
vių vargus, džiaugsmus bei nuo-

18- tas talpintuvas, siųstas iš 
World Medical Relief, Ine. įstai
gos Detroit, MI, š. m. kovo 6 d. 
pristatytas ir iškrautas Vilkaviškio 
CARITAS Marijampolėj dr. Emili
jai Montvilienei. "Pagalba Lietu
vai" atstovas Antanas Balsys pra
neša, kad CARITo įstaiga Mari
jampolėj yra geresnė vietovė ne
gu ligoninės, nes turi šlaitą (load- 
ing ramp) ir platformą (lift 
truck). Taip pat Lietuvos karei
viai padėjo su iškrovimu. Ši 
CARITo vietovė yra geriau įreng
ta veikti kaip efektingas skirsty
mo centras. Bendra šio talpintu- 
vo vertė yra daugiau negu 
$500,000.

19- tas talpintuvas prikrautas ir 
išsiųstas iš Santa Paula, CA, š. m. 
vasario 18 d. Jis yra siunčiamas 
Kauno Katalikiškai Gimdymo 
Ligoninėj (Kauno Catholic Ma- 
ternity Hospital) dr. Kęstučiui 
Stankarui. Talpintuvas turėtų bū
ti pristatytas maždaug balandžio 
3 d. Sveria 27,812 svarų ir vertė

Nashua, NH
Vietinė lietuvių kolonija maža 

- apie šimtinė, susibūrusių prie 
Šv. Kazimiero parapijos, per porą 
paskutiniųjų dešimtmečių iš gy
vųjų tarpo pasitraukė ankstesnės 
kartos veiklūs organizatoriai: kle
bonas kun. Bucevičius, vargonin
inkas Tamulionis, "Vienybės" 
redaktorius Sirvydas, advokatas 
Velička, lietuvybės ramstis - fon
do steigėjas Žilionis ir kiti.

Betgi, parapijos lietuvių veikla 
tęsiasi. Jaunoji karta gyvuoja 
BALFo skyriuje, kurio pirminin- 

tykius. Juokėsi net ir lietuviškai 
nekalbantieji...

Bronė Nakienė ištisai padek
lamavo Henriko Nagio baladę ar 
poemą "Daina galingesnė už 
naktį". Tai šešių minučių dek
lamavimo kūrinys!

Nors programon neįrašytas, KL 
Žukauskas irgi "iš galvos" padek
lamavo poemą apie Rambyną.

G. Beleckienei diriguojant, pi
aninu Pauline Boisvert palydint, 
choras atliko keturias skambias 
Lietuvos kompozitorių dainas, 
programon įrašytas. Po jų su

yra $183,391.
20-tas  talpintuvas išsiųstas š. 

m. kovo 9 d. iš Catholic Medfcal 
Mission Board, New York, dr. 
Emilijai Montvilienei, Vilkaviš
kio CARITAS, Marijampolėj. Ypa
tinga padėka yra išreikšta Jurgiui 
Lendraičiui, Lithuanian Mercy 
Lift pirmininkui, kuris parūpino 
persiuntimo išlaidas per Chris- 
tian Relief Services iš Virginia. 
Tame talpintuve yra įvairiausių 
vaistų ir medicininių priemonių. 
Šio talpintuvo vertė yra 
$1,183,880 ir sveria 40,656 svarų.

Nuo 1990 m. jau 20 talpintu- 
vų išsiųsti broliams ir sesėms 
Lietuvoj. Iš viso, jų vertė yra 
$12,750,855. "Pagalba Lietuvai" 
vadovas Robertas S. Boris dėkoja 
visiems prisidėjusiems prie šio 
svarbaus projekto. Tikimės, kad 
visų nuolatinė parama šiam di
dingam Lietuvos Vyčių projek
tui yra labai reikalinga dabar ir 
bus reikalinga ateityje.

Regina Juškaitė IL 60477/708 - 532 - 1592

kas Ričardas Grauslys, iždininkas 
Stasys Stončius ir sekretorės Da
lia Shiurila ir Sarah Sillars.

Kaip ir kiekvienais metais, šis 
BALFo skyrius Vasario 16-tąją 
paminėjo vasario 26 dieną. Mi
šias aukojo jėzuitas kun. A. Gu
daitis, šiuo metu studijuojąs Bos
tono kolegijoje, o pamokslą 
pasakė jėzuitas kun. V. Sadaus
kas, lankąs VVestono teologijos 
kolegiją.

Gražioje Menų centro perpildy
toje salėje, programa pradėta

dainuota vientisa net 14 dainų 
pynė, po vieną ar du posmelius 
iš kiekvienos. Tai dainų posmai 
iš gausaus repertuaro. Dirigentės 
paskatinta, kai kuriuos posmus 
kartu dainavo ir publika. Po 
pynės visiems karštai plojant ir 
šūkaujant "bis", užsklandai buvo 
atlikta publikos pamėgtoji daina 
"Tai gražiai mane augino". Pirm. 
V. Maciui visiems už viską dėko
jant, raudonų rožių puokštėmis 
apdovanotos G. Beleckienė, P. 
Boisvert ir choro spiritus mo- 
vens Viktorija Dėdinienė. Padė
ka žodžiais pareikšta skoningai 
programos viršelį piešiniu pa- 
puošusiai dail. Stasei Macienei ir 
iš Lietuvos gaidas parūpinusiam 
Alfonsui Velavičiui.

Sekė gausi kepsniais, kepiniais, 
vynu ir kava vakarienė. Bent dalis 
publikos ilgai nenorėjo skirsty
tis. Alfonso Arlausko elektroni
nis "orkestras" grojo šokių muzi
ką, tik šokti vos pora porų besusi- 
gundė.

Pritariant kai kuriems kalbėto
jams, reikia viltis, kad "Antroji 
jaunystė" dar ilgai gaivins gies
mėmis bei dainomis Sunny Hills 
tautiečius ir kai kuriuos kitatau
čius.

Alfonsas Nakas

Detroit, MI
Kalbėjo 

dr. Valdas Adamkus
Detroito universiteto konfer

encijų centre kovo 8 d. dr. Val
das Adamkus, US EPĄ 5-to rajo
no administratorius, atidarė tūks
tančio dalyvių susirinkimą, su
šauktą Detroito inžinierių draugi
jos. Jo tema buvo "Pramonės 
apleistų vietovių atgaivinimas".

Dr. Adamkus išreiškė valdžios 
agentūrų, pramonės, miestų ir 
žmonių bendradarbiavimo reika
lingumą, kad kas buvo apleista, 
vėl būtų atnaujinta naujai pra
monei. Tokie pasiūlymai suma
žina nuolatinės kovos tarp val
džios ir pramonės, bei tarp žmo
nių ir valdžios problemas.

Sekė kiti pranešimai, kurie vis 
pasiremdavo dr. V. Adamkaus 
bendradarbiavimo idėja. Dr. Ad
amkus jau 20 metų vadovauja 
US EPĄ 5-tam rajonui, kuris iš
siskiria savo aktyvumu gamto
saugoje. Joks kitas aukštas US 
EPĄ pareigūnas nėra tiek ilgai 
išdirbęs toje agentūroje. Ne vien 
tik inžinieriaus patirtis, bet taip 
pat ir įgimti diplomatiniai suge
bėjimai dr. Adamkui leido iškilti 
į pirmaujančius gamtosaugos tar
nautojus Šiaurės Amerikoje.

Saulius Šimoliūnas

Konkursai baigiasi
JAV LB Švietimo tarybos koor

dinatorės mokykliniams rei
kalams primena, kad Švietimo 
tarybos paskelbti piešinių ir 
rašinių konkursai baigiasi balan
džio 1 dieną. Konkursų taisyklės 
buvo išsiųstos visų lituanistinių 
mokyklų vedėjams. Pasakų teks
tai ir knygelės kietais viršeliais 
(naudojamos ketvirtajai piešinių 
grupei) gaunamos Švietimo tar> - 
boję: 13648 KickapooTrail, Lock- 
port, IL 60441. Turint klausimų, 
prašom kreiptis į Vidą Brazaitytę: 
7823 Belle Rive Ct., Tinley Park,

himnais. R. Grauslys paaiškino 
kaip organizuojama šalpa į Lie
tuvą, o kun. Gudaitis lietuviškai 
ir angliškai atpasakojo šios šven
tės reikšmę lietuvių kilmės žmo
nėms. "Sodauto" etnografinis 
ansamblis palinksmino klausy
tojus ne tik dainomis, bet ir šo
kiais scenoje ir salėje, išjudinda
mi iš kėdžių žiūrovus.

Sodraus balso, gražiai nuaugęs 
solistas ir gitaristas Žilvinas Rū
belis su dviems palydovais pa
teikė estradinių dainų pynę. Tik 
gaila, kad dainavimą ir skam
binimą gerokai nustelbė nesu
reguliuoti garsūs mikrofonai.

Salės žiūrovus maloniai nu
stebino R. Grauslio surežisuotas 
darželio amžiaus ir jaunesnių 
vaikų pasirodymas. Jei kalbama 
apie lietuvybės išlaikymą mūsų 
tarpe, šitų vaikučių entuziazmas, 
besisukant ratelyje su lietuviš
kos dainos žodžiais, yra puikus 
daigas įvesdinant mažuosius per 
žaidimus į lietuvių kalbą.

Vietiniai gali pasigirti savo tau
tiečio Žilionio įsteigtu fondu. Ir 
šį kartą šis fondas apmokėjo 
minėjimo išlaidas. Per mišias, 
salėje ir paštu buvo surinkta 1222 
doleriai. Šią sumą skirstant, BAL- 
Fui teks didžiausia aukų dalis. 
Klebonui kun. Spencer buvo pa
reikšta padėka už 40-ties dėžių 
labdaros gėrybių persiuntimo į 
Lietuvą išlaidų apmokėjimą.

Minėjimas, kaip ir kiekvienais 
metais, buvo baigtas "pyragų ir 
kavutės" vaišėmis, paruoštomis 
kruopščių parapijos moterų.

K. Daugėla

- Dr. Stasys Bačkis, ilgame
tis Lietuvos atstovas Paryžiuje ir 
Washington, DC, kurį laiką ėjęs 
Lietuvos diplomatijos šefo pa
reigas, jo 89-ojo gimtadienio pro
ga, vasario 10 d. buvo pagerbtas 
Lietuvos ministro pirmininko 
Adolfo Šleževičiaus.

- Balzeko Lietuviu Kultūros 
Muziejuje Chicagoje kovo 24 d. 
atidaryta paroda "Dabarties do
kumentai: naujos tendencijos 
Lietuvos mene". Eksponuojamos 
fotografijos, piešiniai, video, ta
pyba. Parodos kuratorius - Vil
niaus šiuolaikinio meno centro 
direktorius Kęstutis Kuizinas. Ati
darymo iškilmėse jis kalbėjo apie 
naujausias Lietuvos dailės apraiš- , 
kas.
- Kun. Kazimieras Saplis, 

Mlc, Šv. Kazimiero parapijos kle
bonas Racine, WI, mirė kovo 3 
d., sulaukęs 77 m. amžiaus. K. 
Saplis gimė 1917 m. lapkričio 5 
d. Detroite. Baigęs marijonų 
aukštesniąją mokyklą Thomp
son, CT, 1940 m. įstojo į mari
jonų vienuolyną. įšventintas 
kunigu 1944 m. rugpjūčio 21 d., 
marijonų vienuolijoje ėjo įvai
rias pareigas.

- Solistės Virginijos Bruo- 
žytės - Muliolienės koncertas 
įvyks balandžio 2 d. Clevelande, 
Dievo Motinos parapijos salėje. 
Rengia skautininkų draugovė.
- Politinis simpoziumas 

prisiminti Lietuvos Nepriklauso
mybės atkūrimo - kovo 11-ąją - 
dieną, surengtas kovo 12 d. Bočių 
salėje, Pasaulio Lietuvių Centre, 
Lemont, IL. Tema: "Dabartinis 
ūkinis nuosmukis ir ateities eko
nominė gerovė Lietuvoje". Daly
vavo prof. Kazimieras Antana
vičius, Zenonas Petkus, Antanas 
Grina ir Jonas Pabedinskas. Mod- 
eravo dr. Jonas Valaitis. Rengė 
Amerikos Lietuviu socialdemok
ratų sąjunga.

-- Lietuvių Fondo 32-asis 
visuotinis narių suvažiavimas 
įvyks kovo 25 d. Pasaulio Lietu
vių Centre, Lemont, IL. PLC 
adresas: 14911 127th St.,Lemont, 
IL. Tel. 708 257 - 1616.

-- Seselė M. Bernarda Venc
kutė, kazimierietė, žinoma muz
ikė ir kompozitorė, kovo 4 d. 
šventė vienuoliškų įžadų 75 
metų sukaktį. Sės. M. Bernarda 
gimė Batakiuose 1902 m. Su 
tėvais atvykusi į Ameriką, apsi

gyveno Chicagoje. 1917 m. įsto
jo į Šv. Kazimiero seserų kongre
gaciją. Muziką studijavo įvairi
ose mokyklose, o magistro 
laipsnį jai suteikė De Paul uni
versitetas. Sės. Bernarda suorga
nizavo Šv. Kazimiero akademi
jos mergaičių chorą ir simfoninį 
orkestrą, kuris net septynis kar
tus buvo apdovanotas pirmąja 
vieta Chicagos katalikiškųjų gim
nazijų konkursuose.

-- Smuikininko R. Kati
liaus koncertas rengiamas kovo 
31d. Pasaulio Lietuvių Centre, 
Lemont, IL.
- Kun. Vaclovas Aliulis, 

MIC, Marijonų vienuolijos vice- 
generolas, kaip Marijonų vienuo
lijos tarybos įgaliotinis yra atvy
kęs į JAV. Svečias dalyvavo bu
vusio Marijonų vienuolijos gene
rolo kun. Stanislovo škutans lai
dotuvėse, o taip pat aplankys 
dvi Amerikoje veikiančias Mari
jonų provincijas - Šv. Kazimiero, 
kurios centras yra Chicagoje, ir 
Šv. Stanislovo Kostkos, kurios 
centras yra Stockbridge, MA.

Nauji "Darbininko" skaity
tojai: užsakė kitiems: Alg. ir 
Dana Alksniniai, Pensacola, FL, 
užsakė dukrai Audrai Alksninis- 
Holden, Candler, NC; Sally 
Shimkus, Scranton, PA, užsakė 
Magdalenai Shimkus, Scranton, 
PA; užsisakė sau: A. Maslauskas, 
Hartford, CT; A. ir L Ambraska, 
Phoenix, AZ. Sveikiname naujus 
skaitytojus, o užsakytojams taria
me nuoširdų ačiū.



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

Garantuotas, greitas ir saugus
siuntinių pristatymas

nuo DURŲ iki DURŲ
Siuntiniai pasieks gavėjq per 6 savaites, 

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

04/1 SAT 
04/4 TUES

04/6THURS 
04/7 FRID

APRIL PICK-UP SCHEDLTE 
12-1 PM 
ll-12noon 
2-3 PM 
4-5 PM

04/11 TUES
04/13 THURS
04/15 SAT
04/18 TUES

04/20 THURS

BROOKLYN, NY 
NEW BRITAIN, CT 
NEW HAVEN, CT 
WATERBURY, CT 
PHILADELPHIA, PA 10-12noon 

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

Dialogas
Tėvas - sūnui:
- Mano berniuk, aš norėčiau, 

kad tu užaugęs būtumei džentel
menas.

Sūnus -tėvui:
- Aš nenoriu būti džentel

menas, tėveli. Aš noriu būti pana
šus į tave.

žodį, kurio rašybos nemoki.

Šaltakraujis
Mindaugas tikras šaltakraujis. 

Kartą naktį jį pažadina broliukas.
- Mindaugai! - šaukia jis. - Tėve

lio bibliotekoje yra vagis.
- Taip? Ir ką jis skaito?

Tarp vasarotojų
- Draugai, aš irgi noriu lipti į 

laivelį.
- Bet, Petruk, nebėra vietos!
- Nesvarbu, aš galiu pastovėti.

04/21 FRID

04/27 THURS 
04/29 SAT

KEARNY, NJ 
PATERSON, NJ 
PUTNAM, CT 
NEVVARK, NJ 
BROOKLYN, NY 
NEW BRITAIN, CT 
NEW HAVEN, CT 
VVATERBLRY, CT 
PHILADELPHIA, PA 10-12noon 
BALTIMORE, MD 
KEARNY, NJ 
PATERSON, NJ 
NEVVARK, NJ 
BROOKLYN, NY

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

WHERE YOU 
BANK MAY SAVE 

YOUMONEY!
The South Boston 
Savings Bank 
realizes in today’s 
economy every 
doflar counts even 
mote. The list of 
some feesand 
charges shown, 
are excellent 
reasons to bank

REGULAR 
SAflNGS 
ACCOUNTS

N0W 
ACCOUNTS

NOMONTHLYFEE-$10 mintmum bafance is 
regtired to open account. •

Minimum balana regured to epen account $100. *
NO MONTHLY SERVICE CHARGE for $750
minimum balance. Under $750 balance - $3.00
per month - 25€ per check.
NO MONTHLY SERVICE CHARGE ANO NO 
CHARGE FOR BASIC CHECKS FOR D4RECT 
DEPOSrr CUSTOMERS AND

Tai bent ligonis
Gydytojas apžiūrėjo sulaužytą 

ligonio koją, sugipsavo ir patarė 
nevaikščioti laiptais. Atėjės po 
trijų savaičių ligonis pasiteiravo, 
ar jau galima lipti laiptais.

- Nejaugi jums tai labai svar
bu? - paklausė nustebęs chirur
gas.^

- Žinote, daktare, man tai nie
ko, bet kaimynai skundžiasi.

- Kodėl?
- Aš jautris savaites jų balko

nais namo į penktą aukštą lai- 
pioju.

Geriausias pardavėjas
Konkursas išaiškino geriausią 

šalies pardavėją. Juo tapo Petrai
tis.

- Kodėl jam paskyrėte pirmąją 
premiją? - susidomėję klausinė
jo žurnalistai vertinimo komisi
jos pirmininko.

- Petraitis sugebėjo parduoti 
melžimo aparatą valstiečiui, kuris 
teturėjo vieną karvę. Be to, jis 
paėmė tą karvę užstatu, kol vals
tietis užmokės už aparatą.

NAUJOS KNYGOS
Neseniai išėjo iš spaudos nau

ja 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.

Atgarsiai iš tėvynės
Neseniai sukako penkeri metai kai Lietuva vėl nepriklausoma 

valstybė. Treti metai, kai tautos demokratiškai išrinkti į valdžią 
sugrįžo buvusieji, t. y. visus penkis dešimtmečius žadėjusios mums 
komunistinį rojų partijos atstovai. Apsilankę svečiose šalyse, taip 
pat ir JAV, jie giriasi gyvenimo gerėjimu, infliacijos mažėjimu. Nors 
taip nėra. Valdantieji ir toliau tautą maitina pažadais. Tikrą padėtį 
mūsų valstybėje težino ir temato paprastas Lietuvos žmogus.

Siunčiu Jums savo sukurtų epigramų, skirtų daiigiau ar mažiau, 
tačiau visiems pažįstamiems valdžios ir visuomenės veikėjams.

Akinius nusiėmus
Mūs klestinčioj šaly
Tiek daug rimtų veidų. -
Pažvelkim į juos be akinių...

Algirdui Brazauskui
(Lietuvos Respublikos Prezidentui) 
Daug metų partijos didžios vagojęs lanką, 
Dabar jis Popiežiui bučiuoja ranką.

Česlovui Juršėnui
(Seimo pirmininkui)
Piketai, bado akcijos, net maras,
Nebeprivers mąstyti proletaro.

Adolfui Šleževičiui
(Lietuvos Respublikos Premjerui) 
Už šimtą litų pragyvent galėčiau, 
Jei tūkstantėlį priedo dar turėčiau.

Edvardui Vilkeliui

with us. Further 
proof of why 
South Boston 
Savings Bank ts 
"Alvvaysthe 
Leader”

MAMOFRCE 
460West Broedway 
South Bostor 
268-250C

MEPOKSET ORCLE 
740 Gafrvan 
825-9090

NORTMOUMCY 
440 Hancock Street 
7736100

outmcy 
690 Adams Street 
LakmSc uare 
479-9660

18/55 CUSTOMERS.

ATM 
ACCOUNTS

1RA/KE0GH 
PLANS

INFOPHONE 
2S9-5959

NEEDHAM 
355Che«nutS! 
44^02’0

WEST ROXBURY 
1833 Centre St 
3236000
WEYMOUTH 
544 Mam Street 
337-1050

$200 minimum daily balance repuired. 
Monthty fee of $1 per month per card. 
NO CHARGE for inguiries. deposits and 
wrthdrawa!s regardless of where transacbon 
s mače _

NO ANNUAL MA1NTENANCE FEE 
NO TRANSFER FEE
NO DISTR1BUT10N FEE________________________

NO CHARGE - 1NFOPNONE alcws direct 
access to your account Information through any 
touch tone phone inciudinę balance ingutnes, 
savings and mortgage rates, banking hours and 
ATM locabons.

^South BostotT 
flSavings Bank 
|^^^ALIW5YS THE LEADER

•tlCi

FDIC/DiF

Restorane
Prie turistų poros restorane 

prieina smuikininkas ir maloniai 
klausia:

- Atleiskite, ponai, ar tai jūs 
užsakėte valsą?

- Ne. Mes užsisakėme guliašą.

Iš kur tu?
Jonukas klausia savo draugą:
- Sakyk, Pauliau, kur tu gimei?
- Klinikoje.
- A! Tai tu jau sirgai?

Sinonimas

"Vidurnakčio sargyboje"
II. 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 i 
336 psl. knyga, yra apie 90 nuo- ■ 
traukų. Įdomios medžiagos bei ' 
faktų rinkinys apie JAV istoriją, į 
gamtą, ekonomiką, kultūrą ir kt. 
Knyga skirta Lietuvos žmonėms, 
bet gali būti naudinga visiems, 
kurie neturėjo progos Ameriką 
artimiau pažinti. Kaina 13.50 dol. j 
su persiuntimu.

Visos knygos gaunamos rašant: 
Darbininkas

341 Highland Blvd.
Brooklyn, NY 11207

(Finansų ministrui)
Apmokestinus viską kas įmanoma,
Gal verta mokestį įvest ir už kvėpavimą?

Romasiui Vaitekūnui
(Vidaus reikalų ministrui)
Jei jau ministro mašina užkliūna,
Tai gali greit pavogti ir patį Vaitekūną...

Jonui Prapiesčiui
(Teisingumo ministrui)
Kai teisingumas Lietuvoj šlubuoja,
Kažin kai pats ministras begyvuoja?

Vytautui Einoriui
(Žemės ūkio ministrui)
Dabar ne laikas samprotaut kas ką sugriovė, 
Juk žemdirbys jau ant bedugnės krašto stovi.

Albinui Albertynui
(Seimo nariui)
Svarbu kalbėti, mintis nebūtina,
Ypač kai girdi visa Lietuva.

“ * ' Aleksąn^l-ui Bendinskui *'
(Politkaliniui, Seimo LDDP frakcijos nariui) 
Jis "piepkė" "tūzų" rankose. Jis - samdinys! 
Tik titulas juos tevilioja - politkalinys.

Persitvarkymas
Dar vakar mokė ateizmo,
Šiandien jau - katekizmo...

Dilema

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

Prenumerata vieniems metams tik $30!

- Mokytojas klausia Saulių:
- Pasakyk, kas tai yra sinoni

mas?
Saulius atsako:
- Tai žodis, kuris pakeičia kitą

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

DEXTER PARK 
PHARMACY

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

WE DELIVER
Tel.: 296 4130 J

Taip noris stipresniam įtikti, 
Bet reikia valdžioje išlikti...

Atpirkimo ožka
Kad vagia, žudo, degina,
Deja, kalta tik demokratinė spauda...

Liudvikas Dačiola
Panevėžys, Lietuva

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

TEL . (617) 269-4455

TIESIOGINIAI SIUNTINIAI
IS BOSTONO Į VILNIŲ

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

□ Minimalus mokestis už persiuntimą yra $25.
□ Visi siuntiniai apdraudžiami. Muitų nėra.
O VILTIS ir toliau tęsia pagalbos siuntinių organizavimo programą - VILTIES DOVANA. 

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

Balandžio mėnesį siuntinius priimsime:
BROCKTON, MA 
LOWELL, MA 
LAWRENCE, MA 
NASHUA, NH 
WATERBURY, CT 
HARTFORD, CT 
CAPE COD, MA 
NORV/OOD, MA 
PUTNAM, CT 
PROVIDENCE, Rl 
WORCESTER, MA 
BROOKLYN, NY

balandžio 6 d. 
balandžio 7 d. 
balandžio 7 d. 
balandžio 7 d. 
balandžio 8 d. 
balandžio 8 d. 
balandžio 12 d. 
balandžio 18 d. 
balandžio 19 d. 
balandžio 19 d. 
balandžio 22 d. 
balandžio 22 d.

4 - 6 vai. p.p 
12-1 vai. p.p.
2 - 3 vert. p.p.
4 - 5 vai. p.p.
9.30- 1 Ival. ryto 
1 - 3 vai. p.p.
3.30 - 5 vai. p.p.
5.30 - 6.30 vai. p.p.
1 - 2.30 vai. p.p.
4 - 6 vai. p.p.
11- 3 vai. p.p.
12- 4 vai. p.p.

Informacijos apie paketų siuntimą ir pinigų persiuntimą į Lietuvą prašome teirautis telefonu:

(617) 269 - 4455 f

VILTIES adresas: 368 West Broadvvay, Boston, MA 02127 i .
Gintaras Karosas, Vytas Bazikas ir VILTIES ŠTABAS

ATGIMUSIOS 
LIETUVOS DAINOS

Jūs galite namuose klausytis 
gražiausių Lietuvos estradinių 

dainų, jei įsigysite 
trijų kasečių komplektą 

(po 90 minučių kiekviena) 
tik už 17 dol.

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

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

arba rašyti:
Darbininkas (adnainistr.) 

341 Highland Blvd. 
Brooklyn, NY 11207

ECONOMY AIRFARES TO VILNIUS

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

One way to Vilnius $370

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

MES SIŪLOME
PIGIAUSIAS KELIONES I VILNIŲ 

IŠ BET KOKIOS VIETOVĖS 
AMERIKOJE AR KANADOJE

_ _ _ _ _ _ Ferrante Travel Center 
w w ji_ it i___________________________________________ ~

135 Broad Avė., Palisades Park, NJ 07650

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



V. Kasiulio darbas - Muzikantas,

Atsisveikinus su
dailininku Vytautu Kasiuliu
(atkelta iš 4 pi.)
ti. Bet tai yra Kasiulio forma.

Jeigu jis tapydavo pastele, tai 
naudodavo tamsų popierių; ant 
jo dėdamas įvairias spalvas, iš
gaudavo žaismingą žėrėjimą.

Iš jo paveikslų palaipsniui din
go niūrios tamsios spalvos, slogi 
nuotaika. Atėjo žaismingos lini
jos ir tokie pat žaismingi žmonės. 
Vytautas Kasiulis sukūrė daug 
aliejinės tapybos darbų, paste
lių, litografijų. Ir visa kūryba

"Vargstantys" tėvynainiai 
perka namus Floridoje

Juno Beach, FL, West Palm 
Beach artumoje, gyvena gražus 
lietuvių būrelis. Čia yra įsikūrę 
gana daug gydytojų, suvažia
vusių iš įvairių Amerikos miestų. 
Dalis gyvena visai ant Atlanto 
kranto. I langus nuolat pučia 
vandenyno vėjai, puola ir ban
gos, ūždamos, plaudamos smėlį. 
Tokį vieną didelį namą, kuriame 
gyvena ir lietuvių, audros taip 
aptalžė, kad reikėjo skubiai jį 
gelbėti, sutvirtinant pamatus, 
kad namas nesugriūtų.

Netoli vandenyno yra pailgas 
ežeriukas. Prie jo šiaurinio galo 
prieina Mejcury Rd. Gatvė jau 
atsiremia į pajūrio smėlynus. Čia 
kaimynystėje gyvena Jokubaus- 
kai, atsikėlę iš Baltimorės, ir Ur
bonai, iš tolimos Chicagos.

Tos gatvės gale kadaise prie 
pat Atlanto buvo senutėlis na
mas, už jo - tiltas į vandenyną. 
Ten susirinkdavo žuvautojai meš
kerioti. Pirmiausia audros sugri
ovė tiltą, paskui sudegė ir kažkoks 
klubo namas, kurio nebeatstatė. 
Suvažiavo didžiuliai sunkveži
miai, susirinko meisteriai ir ėmė 
statyti dviejų butų sujungtus 
gražius ir modernius pajūrio na
mus. Ypač gražus namų fasadas 
nuo jūros pusės, daug suskaldytų, 
išlankstytų formų, kur iš dėstyti 
langai, durys, aikštelės poilsiau
ti.

Namas nuo vandenyno vėjų 
apsaugotas metalinėms langi
nėm, kurios uždaromos iš vidaus. 
Bet jūra daro savo - neša druską, 
ir namų sienos darosi pilkos, 
apdulkėja. Vėjas nudrasko ir 
brezentines pastoges.

Visi kaimynai galvojo, kas tuo
se namuose įsikurs? Praeitais 

/ metais iš Lietuvos atvyko du jau
ni vyrukai ir abu namus nupir
ko, tuoj pat grynais sumokėda
mi ir sutartą kainą. O kaina buvo 
didoka - apie 400 tūkstančių do
lerių už vieną. Pasamdė prižiū
rėtoją ir patys vėl išvažiavo į 
Lietuvą. Tuos namus nupirko 
kažkoks Liudžius, kilimo iš Mari- 

išlaikė vieną stilių.

Galerijos savininkas
Pradžioje dail. Vytauto Kasiu

lio visus darbus supirkdavo vie
nas meno pirklys. Vėliau dai
lininkas praturtėjo ir įsitaisė ne
didelę savo galeriją, o vėliau ir 
didelę - pačiame Paryžiaus meno 
centre. Dailininkas degte degė 
spontaniška kūryba, bet prekiauti 
paveikslais nemėgo. Buvo kuk
lus, draugiškas ir mandagus. Kai 

jampolės, ir Pakėnas, griečiau- 
siai ir suvalkietis.

Praeitą rudenį tų namų artu
moje atsirado dar vienas turtin
gas lietuvis iš skurstančio krašto, 
nupirkęs brangų namą. Dabar 
žmonės kalba, kad gretimam 
Jupiterio mieste jau esą kokie 
penki tautiečiai, nuspirkę bran
gius namus.

Ir kaip tie žmonės praturtėjo? 
Manoma, kad iš prekybos meta
lais, veždami juos iš Rusijos per 
Lietuvą į Lenkiją ir toliau. (Neo
ficialiais kai kurių Lietuvos ban
kininkų duomenimis, spalvotų 
metalų parduota už 9 bilijonus 
dolerių Vakarų Europoje). Rusi
jai ir Baltarusijai sugriežtinus 
sienų kontrolę, įvedus muitų 
režimą, lengvo pelno ieškotojai 
pradėjo plėšikauti savo namuo
se. Niekas nesuskaičiuos kiek 
bronzinių paminklų kapinėse ir 
parkuose, kiek meno kūrinių išsi
laikiusių per visas okupacijas, 
kiek elektros kabelių, telefono 
stočių ir įvairių įrengimų iš tų 
pačių Rusijos kariškių (tvarkin
gai!) paliktų objektų, buvo iš
vežta lyg Lietuvai to nereikėtų. 
Metalo medžiotojai išvežė vals
tybinių įmonių 
puikias stakles, Ig
nalinos III-čiojo 
atominio reakto
riaus įrengimus 
kaip metalo laužą. 
Išvogę spalvotuo
sius metalus perė
jo prie nespalvotų 
(kurių ir nedaug 
teliko)- dingo net 
lietaus kanalizaci
jos šulinių dang
čiai!

Naujieji turtuo
liai, kurių praūžu- 
sios veiklos dėka 
Lietuvoje koše, jei 
jos bus, teks grei
tai kabinti tik me
diniais šaukštais, 
norėdami apsau
goti savo pinigus, 

tik būdavo koks sunkesnis klausi
mas, jis spręsti pavesdavo žmo
nai, kuri yra dailininkė.

Svečiavosi New Yorke
New Yorke Vytautas Kasiulis 

svečiavosi tris kartus, apsisto
damas pas savo svainį Vacį Ste- 
ponį. Amerikoje lietuviams su
rengė šias parodas: dvi Chicago- 
je, dvi New Yorke, Toronte vi
eną. Dailininko paveikslų yra 
įsigijęs Moderniojo meno muz
iejus ir daugybė lietuvių. Tai 
daugiausia litografijos, pastelės 
ir net didelio formato dekora
tyvūs paveikslai. Adomo Galdi
ko vardo galerijoje ir prie "Dar
bininko" redakcijos yra du jo 
paveikslai.

Su okupuotos Lietuvos 
valdžia nebendravo

Sovietinės Lietuvos valdžia ne 
kartą kvietė Vytautą Kasiulį ap
lankyti gimtą kraštą, padovano
ti savo paveikslų. Tačiau Vytau
tui Kasiuliu! sovietinė Lietuva 
nebuvo sava - jo sesuo su mažu 
vaikeliu buvo tremtyje Sibire. Se
sers vyras - ištremtas ir sušaudy
tas. Motina Marija Kasiulienė 
žiauriai nužudyta, atėjus sovie
tams.

Vytautą Kasiulį jo mirties die
ną aplankyti buvo atėjęs sūnus 
architektas Vytautas, kartu su 
dviem dukrelėm ir sūneliu.

Dailininko Vytauto Kasiulio 
netektis - didelis nuostolis lietu
vių dailei ir jos tarptautinei 
reprezentacijai.

Dail. Vytauto Kasiulio gausi 
kūryba, nors ir išblaškyta po 
Prancūziją, Angliją, Skandinavi
jos kraštus ir po Amerikos lietu
vių namus, didžia ir prasminga 
dalimi praturtina lietuviškuosius 
meno lobius.

(pi)

nuo kitų, panašios specializaci
jos tik reketo ir teisinėje srityse, 
atvažiuoja į Jungtines Amerikos 
Valstijas, kur perka brangias nuo
savybes.

Vieni Lietuvoje skursta ir vargs
ta, o kiti jau įsitvirtina svetimuo
se kraštuose. Sunku galvoti apie 
užsienio investicijų į Lietuvos 
ekonomiką viliojančias galimy
bes, jei dabartinė valdžia nesuge
ba sukurti palankių sąlygų savų, 
naujųjų turtuolių, verslui.

(p-j)

Iš LR Misijos prie JT 
veiklos

Kovo 16 diena - LR Misijoje 
prie JT gautas pranešimas, kad 
1) 1995 m. sausio 18 d. depona
vus Lietuvos Respublikos prisi
jungimo prie 1980 metų JT Kon
vencijos dėl Tarptautinių prekių 
pardavimo sutarčių dokumentus. 
Konvencija įsigalios Lietuvos 
atžvilgiu 1996 m. vasario 1 d. 2) 
1995 m. sausio 18 d. deponavus 
Lietuvos Respublikos prisijungi
mo prie 1985 m. Vienos Kon
vencijos dėl Ozono sluoksnio 
apsaugojimo bei 1987 m. Mont- 
realio protokolo dokumentus, 
Konvencija ir Protokolas įsiga
lios Lietuvos Respublikai 1995 
m. balandžio 18 d.

Naujųjų Lietuvos turtuolių namai Floridoje.

Kęstučio Zapkaus 
paroda New Yorke

Paroda, atidaryta Andre Zaire 
galerijoje, 48 Green Street, kovo 
7 dieną ir vykstanti iki balandžio 
1-mos, yra Zapkaus 24-oji solo 
paroda. Išstatyti septyni tapybos 
darbai, trys - labai didelio for
mato.

Dailininko stilistinė raida re
miasi į tris pagrindinius elemen
tus: spalvą, laisvą piešinį ir sis- 
tematiškai kvadratais išgrafuotą 
tinklą, kuriuo nusakomi erdvės 
planai. Ankstesniuose darbuose 
spalvos buvo arba intensyvios ar 
savaimingos, arba sukarpytos į 
mažus mozaikinius gabalėlius ir 
išdėstytos drobės paviršiuje. To
kiame spalvų virpėjime buvo 
įausti laisvi piešinukai - mini
atiūriniai šautuvai, tankai, anuo
tos, vaikų žaislai ir žmonių bei 
griuvėsių siluetai - visa tai, bru
talių jėgų sankryžoje. Erdvės 
planai buvo daugialypiai, lyg tai 
įvairūs realybės trupiniai būtų 
patekę į siaubingą kaleidosko- 
pinę visumą.

Šioje parodoje dominuojančios 
spalvos neberyškios, o nuotai
kingai duslios, apjungiančios pa
veikslo visumą; piešiniška linija 
dar išlikusi, tačiau jau be vaizdi
nio turinio: ir linijinis tinklas 
nebelaužo erdvę, bet sluoksni
uoja ją valingai. Kūrinys "World 
Afffairs / Acid Light" yra pats 
didžiausias, 12 pėdų aukščio ir

Vilnius - New Yorkas:
pirmas pokalbis mobilaus ryšio telefonu

Kovo 16 d. į žinomo verslinin
ko dr. Juozo Kazicko įstaigą Man- 
hattane buvo pakviesta keletą 
žmonių dalyvauti pirmame pasi
kalbėjime per mobilaus ryšio 
telefoną tarp Vilniaus ir New 
Yorko. Apsilankė Lięfuvos am
basadorius Jungtinėm Tautom 
dr. Oskaras Jusys, "Laisvės Ži
burio" radijo direktorius Romas 
Kezys, statomo naujo telefono 
tinklo inžinierius Algis Prekeris, 
kuris gyvena čia Staten Island ir 
Vilniuje, fotografas Vytautas Ma
želis ir "Darbininko" redakcijos 
atstovas Paulius Jurkus.

Lygiai 10 vai. r. New Yorko 
laiku suskambėjo telefonas. Šei
mininkas dr. Juozas Kazickas tuoj 
ir pranešė: kalba Vilnius. Kalbė
jo Lietuvos komunikacijos mi
nistras p. Žintelis. Jis pasidžiaugė, 
kad štai veikia lietuviška telefo
no linija, sveikino dr. Juozą Ka
zicką, pagrindinį šios linijos 
sumanytoją ir statytoją. Tas pa
čias džiaugsmo mintis išreiškė ir 
dr. Juozas Kazickas ir ambasa
dorius dr. Oskaras Jusys.

Dr. Juozžs Kazickas dėkojo 
ministrui, už tai, kad jis nuolat 
skatino dirbti, nugalėti kliūtis, 
kad kuo greičiau pradėtų veikti 
ši moderni komunikacijos lini
ja. Modernia komunikacijos lin
ija kalbėta lietuviškai. Ryšys buvo 
puikus. Girdėjosi, kaip Vilniuje 
atidarinėja šampaną ir kelia stik
lus šiuo svarbiu įvykiu pasi
džiaugti. Tuo pačiu metu linijos 
atidarymo pokalbyje dalyvavo 
Vilniuje: ryšių ministras p. Žin- 

30 pėdų ilgio. Iš smulkiai sus
kaldyto geltono paviršiaus atky
la aštrios spalvinės grupės; tarp 
spalvų - nervingi teptuko raizgi
niai primena ne karo įvaizdžius, 
bet kokius tai civilizacijos gniu
žulus, praradusius savo turinį; 
tiksliai išgrafuoti tinklo fragmen
tai lyg ir palaiko bendrą tvarką. 
"Rivers of Rwanda" veikia emo
ciniai - sunkios dumblinos srovės 
slenka drobės paviršiumi viena 
kryptimi - nuo viršaus žemyn; 
tamsiose srovių praplaišose įžvel
giami sugestyvūs, skausmingai 
svyruojančių figūrų judesiai. Tad 
šalia kabantis paveikslas "Way 
of Work" kelia net džiaugsmingai 
skaidrų įspūdį - blyškiai gelsvame 
fone žiūrovą pasitinka pagarbiai 
išdėstyti elementai, kuriais Zap- 
kus operuoja: statiškos išgrafuo- 
to tinklo plotmės ir ritmiška 
simetrija, be jokių kitų potek
sčių. "Considered Quotes" irgi 
patrauklus kūrinys - čia žiūrovą 
priartina minkštai žalsvas fonas, 
kurio paviršiuje ramiai plaukia 
išgrafuoti fragmentai, o subtilūs 
spalviniai netikėtumai kviečia 
gilintis į tą samaninę ramybę 
"Desire for Verdancy" primena 
miškų gilumas.

Šiame darbe dvi realybės - regi
ma ir neregima - sluoksniuojasi: 
chaotiškas lapų vešlumas filtruo
jamas per tvarką įnešantį intele- 

telis, įkurtos bendrovės direkto
rius dr. Gediminas Gruodis, jų 
artimieji žmonės ir talkininkai; 
Washingtone - Amerikos Balso 
lietuviškojo skyriaus darbuoto
jai ir čia New Yorke dr. Juozas 
Kazickas su ambasadoriumi Os
karu Jusiu ir kitais savo svečiais.

Pokalbis su Vilniumi truko apie 
10 minučių. Paskui dr. Juozas 
Kazickas papasakojo, kaip buvo 
prieita prie tokio sprendimo. Visi 
žino arba prisimena, kaip būda
vo sunku paskambinti sovietinės 
okupacijos laikais. į Lietuvą reikė
jo veržtis per Maskvos kontrolę, 
jų telefoninę centrinę. Sąjūdžio 
laikais kalbėta ir kalbėta, prisi
nervinta, prikentėta. Tada dr. 
Juozas Kazickas ir pasakė: "Jei tik 
gausime nepriklausomybę, pir
miausia įkursime tarptautinę 
privačią telefono sistemą, kuri 
neturėtų nieko bendro su kitais 
kraštais".

DARBININKUI PAREMTI 
AUKOJO

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

Po 45 dol.: J. P. Pažemėnas, Queens Village, NY.
Po 30 dol.: Rev. Peter Jonaitis, Gloversville, NY.
Po 25 dol.: Zita ir Charles L. Wood, Oak Harbor, WA.
Po 20 dol.: P. Lanys, Ormond Beach, FL; A. K. Gruzdys, St 

Petersburg Beach, FL; E. Drukteinis, MD, South Pasadena, FL; J. 
Kavaliūnas, Beverly Shores, IN; T. Aleksonis, N. Falmouth, MA; E. 
ir J. Kačinskas, So. Boston, MA; R. Dzek, Shoreview, MN; D. 
Svenciunas, Elizabeth, NJ; J. B. Palonis, Green Brook, NJ; Julia 
Lengvenis, Kearny, NJ; Regina Zaloom, Ramsey, NJ; hene Staskeviči
us, Bronx, NY; R. Reventas, Milhvood, NY; Laima Mihailovich, 
Staten Island, NY; R. Markevičius, VVoodhaven, NY; Emilija Raste
nienė, VVoodhaven, NY; A. ir B. VVishner, Lakevvood OH.

Po 15 dol.: J. Kaspariūnas, St. Petersburg, FL; R. Pundzevičius, 
Barnesville, PA; Aušra Zerr, Glenside, PA

Po 10 dol.: Sisters of the Immaculate Conception, Montreal, 
Que., Canada; St. Dabkus, Toronto, Ont., Canada; J. Juodis, Beverly 
Hills, FL; J. ir B. Taoras, St. Petersburg, FL; Anastazija Dubinskas, 
Baltimore, MD; Ig Kučiauskas, Baltimore, MD; St. Vaškelis, Fram- 
ingham, MA; Elena Simanavičius, Marstons Mills, MA; Anne B. 
VVilkich, Toms River, NJ; Ed. Ziausys, Amsterdam, NY; Ekeonora 
Tutinienė, Brooklyn, NY; Anna Hahn, Philadelphia, PA

Po 5 dol.: Aldona Audronis, Glendale, CA; Janė Gerdvilienė, St. 
Petersburg Beach, FL; E. Slavinskas, St. Petersburg Beach, CA; B. 
Raugas, Delran, NJ; Tamara Augulis, Bloomfield, NJ; Adelė An- 
drevvs, Roselle, NJ; Magdalena Ulėnienė, Richmond Hill, NY; J. 
Raštikis, Dayton, OH.

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

Už kiekvieną auką nuoširdžiai dėkojame.
Darbininko Administracija

ktualinį tinklą, esantį tarp 
medžių žalumos ir žiūrovo. Čia 
linijinis tinklas primena sche
matiškai išgrafuotus renesanso 
stiklus, kurių pagalba buvo 
piešiama iš gamtos arba didina
mi paveikslai. Šiame darbe Zap- 
kus sėkmingai sujungia prie
monę su rezultatu, ir pristato 
abu kaip vieną, dviejų planų 
įvykį.

"Conjugation: Cotton Duck / 
Portrait Linen’ irgi atliepia pana
šų junginį. Čia duslus, melsvai 
žalsvas fonas jau ištisai suskirsty
tas, taip kad paveikslas atrodo 
sudėtas iš mažų kvadratų. Tarp 
jų, lyg ir įmūryti į išgrafuotą 
sieną, yra du vos įskaitomi gam
tovaizdžiai ir aštuoni langai. Šis 
nostalgiškai melsvas darbas pra
byla kaip puslapis iš prisimini
mų knygos, ir nors simetriškai 
išdėstyti "paveikslai ir langai" 
niekuo savęs neišduoda, visuma 
lieka intymiai asmeniška. "Mid- 
night Reverie on Mont Sainte 
Victoire" primena ankstesnius 
darbus - paveikslo išorinis rėmas 
suardytas prasikišančiais elemen
tais; spalvos ryškios, dinamiškai 
veržiasi į erdvę; centre sprogi
mas, sutramdytas išgrafuotomis 
plokštėmis, kurios įžūliai laužo 
erdvę, be atodairos į žemės trauką 
sugestijonuojamą grindų perspe
ktyvoje.

Kęstučiui Zapkui linkime ir 
toliau taip sėkmingai kurti.

Aleksandra Kašubienė

Taip ir įvyko. Kai tik buvo 
paskelbta Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymas, dr. J. Kazic
kas tuoj pradėjo rūpintis telefo
no reikalais. Gavo iš valdžios lei
dimą ortanizuoti ir pastatyti to
kią telefono stotį ir liniją, kuri 
teiktų informaciją ir paslaugą 
visiem lietuviam.

Pirmiausia jis susirado telefo
no inžinierių Algimantą Prekerį, 
kuris šioje srityje turi didelę pa
tirtį, dirbęs ITT bendrovėje, prie 
Maskvos - Washingtono "karš
tos linijos".

Ir dabar A. Prekeris yra pagrin
dinis inžinierius šios naujos lini
jos statymo darbuose, gyvena ir 
New Yorko Staten Island, kur 
turi savo namus, ir Vilniuje, kur 
turi butą.

Darbai buvo vykdomi palaips
niui. Pirmiausia prie Vilniaus 
Nemenčinėje buvo pastatyta di-

(nukelta į 8 psl.)
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Lietuvos Vyčių, Vidurinio 
Atlanto Apskrities suvažiavimas 
įvyks sekmadienį, kovo 26-ą di
eną, Atsimainymo parapijoje, 
Maspeth NY. Mišios bus auko
jamos 11:15 v. r. Per mišias ke
liems kandidatams bus įteikti 
Vyčių 3-čio laipsnio medaliai. 
Po užkandžių, bus susirinkimas. 
Žodį tars Lietuvos Generalinis 
konsulas New Yorke Petras Anu- 
sas ir teisėjas Fred Schmidt. 
Apskričiai priklauso 16 kuopų ir 
1275 nariai. Pirmininkaus Ber- 
nice Aviža.

Lietuvių Bendruomenės 
Queens apylinkės metinis narių 
susirinkimas šaukiamas balan
džio 2 d.,3:00 vai. p. p. Kultūros 
Židinyje.

Šiaulių teatras gegužės 7 d. 
atvyks į New Yorką ir, talkinant 
Hamiltono aktoriams, vaidins 
Kultūros Židinyje.

ATLANTA Import Export, 
Ine., siuntinių į Lietuvą persiun
timo bendrovės atstovai, į New 
Yorką atvyks šeštadieniais, ba
landžio 1-ą, 15-ą ir 29-ą dieno
mis. Tomis dienomis siuntinius 
priims Kultūros Židinio kieme, 
buv. spaustuvės patalpose, nuo 
12 iki 1 vai. popiet. Jokių muitų 
nėra. Dėl informacijų skambin
kite tel. (914) 258-5133. (Dėl 
siuntinių surinkimo kitose vieto
vėse žiūrėkite skelbimą 6 psl.)

Vyskupas Paulius Balta
kis, OFM, iki balandžio 2 d. 
veda gavėnios rekolekcijas Day- 
tona Beach, Pompano Beach, 
Juno Beach, Miami ir St. Peters- 
burgo lietuviams.

Sveikiname

Eleonorą Tutinienę, gyv. 
Brooklyn, NY, ilgametę "Darbi
ninko" skaitytoją ir rėmėją, svei
kiname jubiliejinio gimtadienio 
proga ir linkime neišsenkančios 
energijos, sveikatos ir džiaugsmo.

"Darbininko" 
redakcija ir administracija

Administracija kovo 14 d. gavo 
sekantį laišką: "Gerbiamieji, Po 
pavykusios Kaziuko mugės Hart
fordo skautai ir skautės siunčia 
"Darbininkui" skautišką AČIŪ ir 
tradicinę mugės dovanėlę - 100 
dol. (Pas.) skautininkas J. Seniū
nas". Nuoširdžiai dėkojame 
Hartfordo skautams ir skau
tėms ir p. J. Beniūnui už didelę 
finansinę paramą "Darbininkui".

Vilniaus Aušros Vartų lie
tuvių parapijos (Hamilton, Ont., 
Canada) klebonas Tėv. Juvenalis 
Liauba, OFM, užmokėjo už 3 
metų prenumeratą iš anksto ir 
dar parėmė "Darbininko" lei
dimą. Nuoširdžiai dėkojame už 
paramą, laišką ir gražius linkėji
mus. Apgailestaujame, kad "Dar
bininkas" ne dėl mūsų kaltės 
Kanados skaitytojus pasiekia pa
vėluotai.

Kun. Vytas Memėnas, 
Frankfort, IL, kasmet paremia 
"Darbininko" leidimą didesne 
auka. Ir šiemet apmokėjo prenu
meratą su 100 dol. čekiu. Nuo
širdžiai dėkojame už nuolatinę 
dosnią paramą mūsų spaudai.

Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje - SLA centrinės 126 
kuopos narių susirinkimas įvyks 
kovo 26 d., sekmadienį, 2 v. 
popiet Kultūros Židinyje Brook- 
lyne, NY. I šį susirinkimą kviečia
mi ir 38-tos kuopos nariai. Šis 
susirinkimas yra labai svarbus, 
nes jame bus pravesti rinkimai į 
SLA Pildomąją Tarybą.

Vilniaus radijas užsieniui 
praneša, kad nuo kovo 26 d. 
transliacijos pradedamos 1 vai. 
anksčiau. Girdimos 6 vai. vak. 
tmmpomis 31 mtr., bangomis 
9530 koloherscų dažniu.

Prel. Antanas Rubšys, Man
hattan kolegijos Šv. Rašto profe
sorius, dešimt metų dirbęs Šv. 
Rašto Senojo Testamento vertime 
į lietuvių kalbą, šios Gavėnios 
pirmąją dieną - Pelenų dieną - 
šią naštą užbaigė. Pagal ankstesnį 
susitarimą tuoj išvyko į Lietuvą, 
kur Telšių ir Vilniaus kunigų se
minarijose dėstys kondensuotą 
Šv. Rašto kursą.

"Vilties" siuntinių agentūros 
atstovai Brooklyne, NY, siunti
nius vėl priims balandžio 22 d. 
nuo 12 iki 4 vai. popiet Kultūros 
Židinio kieme, buv. spaustuvės 
patalpose. Dėl siuntinių paėmi
mo iš kitų vietovių žiūr. skel
bimą 6 psl.

Queens gyventojams svar
bu: Commissioner of Sanitation 
praneša, kad nuo kovo. mėn. 
pradžios šaligatviuose galima 
padėti didesnius išvežimui skir
tus daiktus, kaip šaldytuvus, bal
dus ir kt. kiekvieną šiukšlių iš
vežimo dieną ir jie bus paimti. 
Iki šiol stambesnius daiktus pa
imdavo tik savaitės pabaigoje, 
t.y. ketvirtadieniais arba penkta
dieniais.

Queens vietovėse: Wood- 
haven, Richmond Hill ir Kew 
Gardens nuo vasario 1 d. vėl 
atgaivintas vadinamasis "18 co
lių" švaros įstatymas (18 inch 
law). Jis reikalauja, kad namų 
savininkas ties savo namu rūpin
tųsi ne tik šaligatvių švara, bet ir 
18 colių ruožu nuo šaligatvio 
krašto - gatvės švara. Šis įstaty
mas, nors senas, ilgesnį laiką 
buvo atšauktas, bet šiemet vėl 
atnaujintas viršminėtose vieto
vėse, nes gatvėse vis daugiau 
šiukšlių. Iki kovo 1 d buvo duo
dami perspėjimai, o nuo kovo 1 
d. - piniginės pabaudos - pirmą 
kartą nusikaltusiam - 50 dol. 
pabauda.

Jungtinių Tautų būstinėje 
kovo 12 d. prasidėjo pirmasis JT 
istorijoje tarptautinis viešosios 
teisės kogresas tema "I dvidešimt 
pirmą amžių: tarptautinė teisė 
kaip tarptautinių santykių kal
ba". Kongresas vyksta JT paskelb
tos tarptautinės teisės dekados 
rėmuose ir skirtas Jungtinių Tau
tų organizacijos 50-mečiui pažy
mėti. Kongresas surinko kartu 
900 įvairaus amžiaus ir įvairios 
specializacijos teisininkus iš 146 
šalių, kuriuos vienija bendra 
tarptautinių santykių kalba, kuri 
yra tarptautinės teisės kalba, kaip 
tai atsispindi ir kongreso pava
dinime. Kovo 17 d. Kongreso 
darbą baigiamąja kalba apiben
drino JT Generalinis Sekretorius 
Boutros Boutros - Ghali.

Lietuvai kongrese atstovauja 
Lietuvos Ambasadorius Jungti
nėms Tautoms dr. Oskaras Jusys 
ir Lietuvos Respublikos Užsienio 
reikalų ministerijos Teisės ir tarp
tautinių sutarčių departamento 
direktorius Darius Jurgelevičius.

A. a. Elenos Vaičienės švie
siam atminimui, Lietuvos naš
laičių namams Lietuvoje auko
jo: Po 100 dol.: Julija Lengvenis 
ir duktė Anna Maria Bruscia. Po 
30 dol.: Birutė ir Vytautas Cypas, 
Emilija ir Stasys Kazlauskas, Jo
nas Vaicys, Remigijus ir Cheryl 
Vaicys, Vytautas Vaicys. Po 25 
dol.: Birutė Cibulskas, Lialia ir 
Juozas Jonušas, Antanas Matu
laitis. Po 20 dol.: Gertraud ir 
Juozas Jurkus, Raimundas Kirstei- 
nas, Marcelė ir Vladas Lelis, Vy
tis Lelis, Harriett ir Myron Mans- * 
field, Anna Stahl Mušto, Marian 
Phillips, Mr. Mrs. Antanas Yurk- 
saitis. Po 15 dol.: Regina ir Euge- 
nius Vidmantas. Po 10 dol.: 
Birutė ir Robert Catalfano, Onutė 
Cieminis, Angelą Dziakonas, Al
gis Januška, Danguolė ir Anta
nas Klimas, Liucija ir Juozas Lau
kaitis, Genovaitė Saladzius, Da
nutė ir Juozas Saladziai, Valerija 
Sodys, Adelė ir Vytautas Staske
vičius. A. a. Leonardo Žitkevi
čiaus atminimui Lietuvos naš
laičiams 20 dol. aukojo Albinas 
Sakalas. Visiems aukotojams Lie
tuvių Katalikų Religinė Šalpa ta
ria nuoširdų ačiū!

Kuriamas 
Marytės Fondas

Praėjusią vasarą po sunkios li
gos mirė daugeliui lietuvių pa
žįstama Marytė Matulaitytė - 
Kuncienė. Ji visus palietė savo 
šiluma, nuoširdumu ir optimis
tišku nusiteikimu. Marytė nuo 
pat mažens įsijungė į lietuvišką 
veiklą. Ji ypač mėgo stovyklauti 
Neringoje ir užaugus prisidėjo 
prie vadovavimo. Sukūrusi šei
mą Marytė atvažiavo su vyru 
Jonu ir dukrele Ievute į Neringos 
šeimos stovyklą, kur ji penkerius 
metus mielai prisijungė prie sto
vyklos programos bei ruošos. Jos 
netektis buvusioms Neringos sto
vyklos šeimoms yra didėlė ne
laimė ir jos ankstyva mirtis pali
ko nepakeičiamą tuštumą.

Norint įamžinti brangų Mar
ytės atsiminimą buvo nutarta 
įsteigti a. a. Marytės fondą, ku
rio tikslas būtų paremti tuos 
vaikus, kurių šeimos nepajėgia 
sumokėti pilno Neringos vaikų 
stovyklos mokesčio. Marytė 
brangino lietuviškas stovyklas, 
vertino jų svarbą ir rūpinosi jų 
išlaikymu.

Mes kreipiamės į visus a. a. 
Marytės draugus bei pažįstamus 
prisidėti prie šio fondo. Kiek bus 
galima padėti norintiems, bet 
negalintiems stovyklauti, pri
klausys nuo aukotojų skaičiaus 
ir jų dosnumo. Prašoma prisidė
ti pre šio kuklaus, bet kilnaus 
tikslo. Čekiai rašomi: Sisters of 
Immaculate Conception, Ine. 
Čekiai siunčiami adresu: Lidcija 
Mačiūnienė, 34 Ox Yoke Dr., 
Wethersfield, CT 06109. Aukos 
nurašomos nuo federalinių mo
kesčių. Stengiamasi vajų uždaryti 
gegužės 1 d.

Ieškomi JURGIO ir ELENOS 
SIRGĖDŲ bei PRANO GOŠ
TAUTO giminės. Prašau atsi
liepti: Tomas Nenortas, 38 
Webster Hill Blvd., West Hart
ford, CT 06107. Tel.: 203 561- 
0134._____________________
Reikalinga moteris prižiū

rėti 55 metų invalidę dešimčiai 
dienų: nuo balandžio 10 iki 
balandžio 20 d. Tomis dienomis 
reikia gyventi šeimoje. Taip pat 
reikalinga moteris prižiūrėti tą 
pačią invalidę pastoviam darbui 
ir gyventi šeimoje. Skambinti 
(201) 669-0020. (sk.)

LAMCO LADSCAPING 
& MAINTENANCE Co.

Washington, DC 
ieško darbininkų pjauti 

žolę. Pastovus darbas, lietuviška 
firma. Pradinė alga 8 dol. I val
andą; būtinai reikia turėti darbo 
leidimą (work per m i t).’Parū
pinsiu! nemokamą butą gyventi 
kartu su kitu lietuviu. Skubiai 
kreiptis.: Aleksas, tel. (202) 244- 
2373. (sk.)

Iš k.: žynius JAV verslininkas dr. Juozas Kazickas, Lietuvos ambasadorius dr. Oskaras Jusys 
ir inžinierius Algimantas Prekeris po pirmojo pokalbio su Vilniumi mobilaus ryšio telefonu.

Vilnius - New Yorkas: 
pirmas pokalbis mobilaus ryšio telefonu

(atkelta iš 7 psl.) 
dėlė tolimosios komunikacijos 
lėkštė, kurias matome prie di
džiųjų įstaigų, spaustuvių ir net 
ant privačių piliečių stogų.

Buvo įkurta komunikacinė 
kompanija "Comliet". Ši bend
rovė jau ir vertėsi gerindama tele
foninius ryšius tarp Amerikos ir 
Lietuvos.

Vėliau buvo pasirašyta sutartis 
su žinoma telefono kompanija 
"Sprint" ir įrengė tarptautinę duo
menų teikimo sistemą. Infor
macija perduodama visą parą.

Trečias žingsnis buvo suorga
nizuoti ir įkurti naują palydovi
nio ryšio telefono sistemą. Tą 
sistemą organizuojant, buvo 
pirmiausia įkurta nauja bendrovė 
"Omnitel", kuri finansuos visą 
statybą ir paskui administruos. 
"Omnitel" akcijas pirko dr. Juo
zo Kazicko šeima 62%, "Motoro
la" bendrovė 38%. Vyriausybė 
buvo paskelbusi tarptautinį kon
kursą ir Kazickų šeima nutarė 
dalyvauti.

Spalio 26 d. jie gavo licenciją 
šią telefono sistemą statyti ir štai 
kovo 16 d. jau buvo padarytas 
pirmasis pasikalbėjimas sava 
modernia linija Vilnius - New 
Yorkas.

Sistemai reikia naujo teleko
munikacinio tinklo. Vilnius jau 
padengtas tuo nauju telekomu
nikaciniu tinklu. Dabar bokštai 
statomi greitkelyje Vilnius - Kau
nas. Bokštai statomi maždaug kas 
35 km. Balandžio mėnesį bus 
pastatyti ir Kaune. Važiuodamas 
rtiašina iš Vilniaus į Kauną, galė
si visą laiką nesustodamas kalbė
tis telefonu.

Birželio mėnesį bokštus pasta
tys kelyje Kaunas Klaipėda, pa
dengs Klaipėdos miestą ir pajūrį 
- Palangą iki pat Latvijos sienos. 
Rugpjūčio - rugsėjo mėnesiais 
bus dirbama Panevėžy, Šiauliuo
se. Planuose: Marijampolė, Aly
tus, Lazdijai. Kitų metų viduryje 
bus padengė 90% visos apgyven
tos Lietuvos teritorijos.

Cypress Hills kapinėse, 
Brooklyn, NY, turiu viengubą 
sklypą, kurį noriu parduoti, nes 
nebegyvenu New Yorke. Dėl in
formacijų skambinti (404) 736- 
1845. (sk.)

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

(sk.)
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.)

Lietuvos tinklas bus sujungtas 
su visos Europos tinklu. Kiekvie
nas turės savo telefono kortelę, 
su ja galės kalbėtis kur tik jis bus 
sustojęs.

Dabar prie naujos linijos staty
mo dirba 56 žmonės. Tikimasi, 
kad iki metų galo bus apie 100 
tarnautojų.

Dr. Juozas Kazickas yra prityręs 
verslininkas, atlikęs didelius pro
jektus ir dabar į padėtį žiūri op
timistiškai. Jo visiems darbams 
Lietuvoje linkime pasisekimo.

(pi)

(Apie dr. J. Kazicko firmą "Om
nitel" plačiau skaitykite šio nume
rio 2-ame puslapyje)

Daiva J. Bobelytė - daktarė
Daiva J. Bobelytė, newyor- 

kiečių Sigito ir Guodos Bobelių 
dukra, baigė Virginia Common- 
wealth universitetą Richmond, 
VA, ir gavo daktaro laipsnį iš 
eksperimentinės psichologijos. Ji 
specializavosi farmakologijos sr
ityje ir atliko savo tyrinėjimus 
Virginijos medicinos kolegijoje.

Daiva yra baigusi Maironio 
šeštadieninę mokyklą, priklausė 
prie skautų ir šoko "Tryptinio" 
tautinių šokių grupėje.

Savo psichologijos studijas 
pradėjo Mount Holyoke kolegi
joje, South Hadley, MA, ir 1983 
m. ten magna eum Įaudė įsigijo 
bakalauro laipsnį. Vėliau gavo 
magistrės laipsnį Virginia Com- 
monvvealth universitete 1992 m. 
Mokslo metu ji buvo gavusi dr. 
Kazio Martinkaus prisiminimui 
įkurtą stipendiją. Taip pat ji da
lyvavo Richmond apylinkės lie
tuvių veikloje. 1991 m. Rich
mond tarptautinio maisto festi
valio metu lietuviai buvo pa
gerbtoji grupė, ir Daiva buvo 
pakviesta būti festivalio atstovė.

Dabar ji tęsia savo darbą vaistų 
gamybos srityje Wyeth-Ayerst 
Research / American Home Pro
ducts Corp. ir gyvena St. Davids, 
PA, netoli Philadelphijos.

"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
tikima agentūra. Telef. 516 377 - 
1401. (sk.)

Vytauto Maželio nuotrauka

Ellis Island Medai of Ho- 
nor. Praėjusios savaitės (kovo 
17-tos) "Darbininko" 6-ame pus
lapyje išspausdinome skelbimą, 
kuriame skaitytojai yra prašomi 
siūlyti lietuvių kilmės asmenį, 
kuris būtų apdovanotas Ellis Is- 
land garbės medaliu. Siūlyti rei
kia,užpildant tame skelbime įdė
tą atkarpėlę ir ją nusiunčiant nu
rodytu adresu. Dabar dar kartą 
primename, kad tas užpildytas 
atkarpėles reikia skubiai išsiųsti 
iki š. m. balandžio 3 d. Medalio 
sponsorius yra National Ethnic 
Coalition of Organizations 
(NECO). Tuos medalius gavusieji 
bus pagerbti specialiame pri
ėmime ir pietuose 1995 m. 
gegužės 21 d. Great Hali of Ellis 
Island, o jų pavardės bus at
spausdintos Congressional Re- 
cord. Iki šiol medalius yra gavę 
šie lietuviai: dr. Kazys Bobelis, 
kun. K. Pugevičius, Aleksandras 
Vakselis, vysk. Paulius Baltakis.

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

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.
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