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(LIETUVOJE! 

LIETUVĄ^

— Lietuvos prezidentas A. 
Brazauskas kovo 27 d. su vienos 
dienos oficialiu vizitu lankėsi 
Moldovoje, kur jis susitiko u 
Moldovos prezidentu Mirča Snie- 
guru ir parlamento pirmininku 
Petru Lučinskiu. Pasirašyti dvi
šaliai ekonominiai susitarimai. 
Kovo 28 d. A. Brazauskas atvyko 
j Ukrainos sostinę Kijevą. Vizitas 
Ukrainoje truko dvi dienas. A. 
Brazauskas susitiko su Ukrainos 
prezidentu Leonidu Kučma, lan
kėsi Ukrainos parlamente. Antrą 
vizito dieną Lietuvos Preziden
tas susitiko su lietuvių bendrijos 
Ukrainoje atstovais, lankėsi Lie
tuvos ambasadoje. Kijevo uni
versitete Lietuvos prezidentui A. 
Brazauskui įteiktas garbės dakta
ro diplomas.
- Panevėžyje kovo 24 d. A. 

Lipniūno vardo vidurinėje mo
kykloje pašventintas šio iškilaus 
kunigo, jaunimo draugo, profe
soriaus, Štuthofo koncentracijos 
stovyklos kalinio atminimui skir
tas kambarys. Kovo mėnesį mini
mos Alfonso Lipniūno gimimo 
90-osios ir mirties 50-osios meti
nės. Kun. A. Lipniūno kambaryje 
įrengta nedidelė fotografijų ir 
dokumentų ekspozicija^Kun. A. 
Lipniūno kambarį pašventino 
vyskupas Juozas Preikšas. Minėji
mo renginiai tęsėsi ir kovo 26 d. 
Kristaus Karaliaus katedroje buvo 
aukojamos mišios, Dramos teatre 
vyko konferencija.

— Danijos Karalystės minist
ras pirmininkas Poul Nyrup Ras- 
mussen kovo 26 d. su dviejų 
dienų oficialiu vizitu atvyko į 
Lietuvą.

— Maskvos Didžiojo teatro 
solistei Jelenai Obrazcovai ir jos 
vyrui šio teatro dirigentui Algiui 
Žiūraičiui Lietuvos Prezidentas 
išimties tvarka suteikė Lietuvos 
pilietybę. Sprendimas buvo pri
imtas kovo 22 d. įvykusiame 
pilietybės komisijos posėdyje, 
kur iš viso dar 27 kitų valstybių 
piliečiams buvo suteikta Lietu
vos pilietybė.
- Lietuvos žydu bendruo

menės valdyba nutarė atgaivinti 
vienintelį Lietuvoje pastaraisiais 
metais ėjusį žydų laikraštį "Je- 
rušalajim de Litą" ("Lietuvos Jeru
zalė"). Šis laikraštis buvo leidžia
mas nuo 1989 m. spalio iki 1994 
m. kovo mėnesio keturiomis 
kalbomis - jidiš, lietuvių, anglų 
ir rusų. Ikikariniais metais Lietu
vos žydai turėjo gausią ir įvairią 
spaudą. Kaune ėjo penki dien
raščiai ir žurnalai jidiš kalba.
- Lietuvos Vyriausybė nuo 

š.m. balandžio 1 d. vidutiniškai 
3% padidina sveikatos apsaugos 
įstaigų medicinos personalo tar
nybinius atlyginimus.
- Danijos nefrologiniu li

goninių asociacija atsiuntė ka
rinių pajėgų lėktuvu dar vieną 
didelę labdaros siuntą - dializės 
aparatų, vaistų Kauno klinikų, 
Vilniaus Santariškių ligoninės, 
Vilniaus^ miesto universitetinės 
ligoninės dializių skyriams. Lie
tuvoje yra apie 70 dializės apara
tų, daugiau kaip du trečdaliai jų 
- gauti iš labdaros per kelerius 
paskutinius metus.

— Suomijos ir Lietuvos 
jmonė "Ingman - Vaga" Ma
žeikiuose pradėjo gaminti po litrą 
supakuotus ledus su aviečių ir 
braškių uogiene. Uogienė perka
ma Švedijoje, liesas pienas, pie
no milteliai, sviestas - lietuviški.

EUROPOS STABILUMO PAKTAS
Kovo 20 dieną 52 šalių atstovai 

susirinko į dviejų dienų Europos 
Saugumo ir Bendradarbiavimo 
Organizacijos konferenciją Pary
žiuje.

Atidarydamas konferenciją, 
Prancūzijos ministras pirminin
kas Adouard Balladur kalbėjo, 
kad reikalingi nauji saugumo 
santykiai su Rusija. Jis pabrėžė, 
kad Europos Sąjunga ir NATO, 
norėdamos išlaikyti savo efekty
vumą, turėtų vengti antagoniz
mo su Maskva.

Balladur pasakė, kad nors ir 
Europos Sąjunga pritaria Vakarų 
Europos Sąjungos ir NATO iš
plėtimą, įtraukiant Rytų Euro
pos šalis, tačiau procesas turi būti 
kruopščiai paruoštas. Jis pabrėžė, 
jog Europos Sąjunga turi sukurti 
tikrus partnerystės santykius su 
Europos ir Nepriklausomų Vals
tybių sandraugos šalimis.

Pagrindine konferencijos išda
va tapo Europos Stabilumo pak
tas, kuris buvo priimtas didžiąja 
dauguma. Jame pripažįstamas 
egzistuojančių sienų neliečia
mumas, nacionalinių mažumų 
teisės. Paktas padės ateityje iš
vengti tokių konfliktų kaip bu
vusioje Jugoslavijoje, kur tarp
tautinė visuomenė vis dar yra 
bejėgė.

I paktą taip pat bus įtraukta ir 
sutartis pasirašyta kovo 19 dieną 
tarp Vengrijos ir Slovakijos (kur 
gyvena apie 600,000 vengrų), ir 
apie 100 kitų smulkių sutarčių. 
Tuo tarpu Rumunija (kur gyve
na 2 milijonai vengrų) ir Vengri

Pavasario lietus plauna Laisvės alėją Kaune. Viktoro Kapočiaus nuotrauka

LDDP sujaukė valstybės ir Bažnyčios santykius
Kauno vyskupo augziliaro Si

gito Tamkevičiaus teigimu, Lie
tuvos Demokratinės darbo parti
jos (LDDP) sausio 21 d. paskelb
tas pareiškimas "Dėl valstybės 
santykių su Bažnyčia" ir sausio 
19 d. Seimo priimtas įstatymas 
dėl turto grąžinimo religinėms 
bendrijoms "gerokai sujaukė" 
tarp valstybės ir Bažnyčios be
užsimezgančius santykius. Vasa
rio 6 d. Kauno dienraštyje "Kau
no diena" paskelbtame interviu 
jis pareiškė, kad minėtasis pa
reiškimas buvo labai netikėtas ir 
yra neteisingas. Tarp atsakingų 
Bažnyčios asmenų nėra norinčių 
katalikybę paversti valstybės re
ligija ir reikalauti, kad visuomenė 
laikytųsi Bažnyčios nuomonės. 
Tačiau, toliau pažymi vyskupas, 
Bažnyčia turi teisę ir pareigą 
reikšti savo nuomonę. "Kitas da
lykas, ar jos klausys: tai jau lais
vų žmonių reikalas", - priduria 
jis. Vysk. S. Tamkevičiaus žo
džiais, Bažnyčios tokiais pareiški
mais šiandien nutildyti neįma
noma, "tam jau reikia dikta

ja įsipareigojo tęsti derybas, kad 
pagaliau sutartis būtų pasirašy
ta. Iki šiol dviejų šalių pastangos 
pasiekti susitarimą buvo bevaisės, 
nes Rumunija atsisako pripažinti 
tam tikras specifines vengrų ma
žumos teises.

Kiekviena Centrinės bei Rytų 
Europos šalis, norinti tapti Euro
pos Sąjungos nare, privalės pa
sirašyti Europos Stabilumo pak
tą.

Rusijos užsienio reikalų minist
ras Andrei Kozyrev kalbėjo po 
Europos Sąjungos valstybių už
sienio reikalų ministrų. Jis pa
brėžė, kad buvusios komunisti
nio bloko šalys turi pilną teisę 
pačios spręsti, kokiam politiniam 
ar kariniam blokui priklausyti. 
Tačiau, jis pridūrė, "daug žmonių 
pagalvos jog mes grįžtame į su
siskaldymo laikus, kur blokai 
kovoja tarpusavyje dėl įtakos 
zonų; kodėl skubėti, jeigu vėl 
mes rizikuojame jog atsiras nau
jos pasidalijimo ribos".

Kozyrev pasakė, kad Europos 
Stabilumo paktas buvo sudary
tas taip, kad duotų tikrus atsaky
mus ir iškeltų naujas problemas, 
tokias, kaip agresyvų naciona
lizmą, ksenofobiją, separatizmą, 
teritorinius klausimus bei nacio
nalinių mažumų teisių apsaugą.

Konferencijoje pasisakė ir kitų 
buvusių sovietinių respublikų 
atstovai. Gruzijos užienio reikalų 
ministras Aleksander Čikvaidze 
pabrėžė, jog be koncentruotų 
tarptautinių veiksmų dėl krizės 
buvusioje Sovietų Sąjungoje, vi

tūros".
Toliau vyskupas’pabrėžia, kad 

dėl LDDP pareiškimo ir paskubo
mis Seime priimto įstatymo dėl 
bažnytinio turto grąžinimo iški
lo grėsmė bendradarbiavimui 
tarp valstybės ir Bažnyčios. "Dia
logas yra įmanomas tik tada, kai 
abi pusės klauso ir girdi. Jeigu 
nenorima klausyti, o tik diktuo
jama, tai išties yra pavojus, kad 
dialogas gali nutrūkti", - sakė jis. 
Drauge vysk. S. Tamkevičius iš
reiškė viltį, jog "sveikas protas 
paims viršų ir bus ieškoma būdų, 
kaip tą dialogą atstatyti".

Dėl LDDP pareiškime siūlomo 
religijos neutralumo švietimo 
srityje vysk. S. Tamkevičius pa
žymėjo, jog LDDP taryboje esą-' įstatymą dėl konfiskuoto turto
ma žmonių, "kuriems nepatinka 
tam tikra Bažnyčios įtaka daliai 
mokinių". "Aš juos pateisinčiau 
tik tuo afveju, jeigu Bažnyčia 
norėtų primesti savo mokymą 
visiems, neatsižveilgiant į tėvųv* buvo priimtas, neatsižvelgiant į
norus". Bet jeigu Bažnyčia į tėvų 
norus atsižvelgia ir įstatymiškai 
įtvirtinta, kad tikyba dėstoma tik 

sos kalbos bus tik laiko gaišini
mas ir šios kalbos suras vietą tik 
istorijos vadovėliuose.

Ukrainos atstovas skundėsi, 
kad ji buvo neteisingai išbraukta 
iš privilegijuotos Lenkijos, Veng
rijos, Čekijos, Slovakijos, Bulga
rijos, Rumunijos ir trijų Baltijos 
šalių grupės dėl Europos Są
jungos narystės.

Baltarusijos atstovas skundėsi 
apie pinigų trūkumą, dėl kurio 
buvusi sovietinė karinė įranga 
negalėjo būti sunaikinta, kas tu
rėjo būti padaryta pagal 1990 
metų susitarimą dėl paprastų 
ginklų mažinimo Europoje.

Turkijos ambasadorius Tan- 
sung Bleda pabrėžė, jog Stabilu
mo paktas yra vertingas, tačiau 
negalima nusisukti nuo fakto, 
kad agresija ir etninis valymas 
buvusioje Jugoslavijoje vis dar 
tebevyksta. Jis paminėjo ir Azer
baidžano ir Armėnijos konflik
tus bei karą Čečėnijoje.

Prancūzijos užsienio reikalų 
ministras Alain Juppe pabrėžė 
būtinybę, kad sutartys tarp Rusi
jos ir Estijos bei Rumunijos ir 
Vengrijos, kuriose būtų nustaty
tos sienos bei nacionalinių ma
žumų teisės, būtų sudarytos.

Šveicarijos užsienio reikalų mi
nistras Flavio Cotti, kalbėdamas 
Europos Saugumo ir Bendradar
biavimo organizacijos vardu, pa
sakė, kad Paryžiaus konferencija 
buvo tik saugumo uždavinio pra- 

"džia, bet ne pabaiga.

pagal AFP, Reuter

tiems vaikams, kurių tėvai page
idauja nelabai suprantama, kaip 
galima tikybos dėstyme įžvelgti 
kažką blogo, pabrėžė vyskupas. 
Kariuomenės sielovados srityje, 
vyskupo teigimu, Bažnyčia irgi 
turi teisę patarnauti tikintiesi
ems kareiviams. "Būtų visai ne
suprantama pozicija, jeigu kažkas 
iš Seimo ar iš Vyriausybės norėtų, 
jog kariuomenėje, kurioje yra 
žymi dalis katalikų, Bažnyčia ji
ems negalėtų patarnauti, juos 
kaip katalikus ugdyti", - toliau 
sakė vyskupas. Jis taip pat 
pridūrė, jog "toks reikalavimas 
būtų nesuderinamas nei su de
mokratija, nei su laisve".

Kalbėdamas apie Seime priimtą 

grąžinimo religinėms bendri
joms, kurį Lietuvos prezidentas 
dekretu grąžino i Seimą pakarto
tinam svarstymui, vysk. S. Tam
kevičius pareiškė, jog įstatymas

Bažnyčios nuomonę. Pagal šį 
įstatymą, Bažnyčia iš esmės te
galėtų atgauti tik bažnyčias ir

Lietuvos ūkininkų vaikučiams jau prasidėjo pavasaris - jie 
neša ožkytes prie pirmosios žolės. Viktoro Kapočiaus nuotrauka

Seimas atmetė rezoliuciją dėl 
paramos Čečėnijai

Kovo 21d. Seimas atmetė dešiniosios opozicijos lyderio Vytauto 
Landsbergio prieš savaitę pateiktą, o po pirmojo svarstymo kartu su 
kitais Seimo nariais iš naujo suredaguotą rezoliuciją dėl paramos 
Čečėnijos Respublikai. Prieš ją balsavo 46 Seimo nariai, už - 39 ir 10 
susilaikė.

Rezoliucijos projekte buvo siūloma, kad Vyriausybė iškeltų Jung
tinių Tautų Organizacijoje reikmę atgaivinti JT Dekolonizacijos 
komitetą, kuris tuoj pat imtų svarstyti bei pradėtų spręsti Čečėnijos 
problemą. Jai taip pat siūlyta kreiptis į Rusijos Vyriausybę, kad būtų 
nedelsiant nutraukti karo veiksmai Čečėnijoje ir išvesta Rusijos 
Federacijos kariuomenė.

Atmetusieji rezoliuciją savo sprendimą motyvavo tuo, kad Seimas 
jau anksčiau yra padaręs pareiškimus dėl Čečėnijos. Jie be to sakė, 
kad tokie pareiškimai pablogintų santykius su Rusija.

Prieš savaitę svarstant šią rezoliuciją Seime kilo aistros, kurias 
tramdydamas Seimo pirmininko pavaduotojas Juozas Bernatonis 
nutraukė posėdį. Šį jo sprendimą opozicija įvertino kaip grubų 
Seimo statuto pažeidimą. Kovo 21 d. prieš antrąjį rezoliucijos 
svarstymą krikščionių demokratų frakcijos narys Vytautas Bogušis 
įteikė Seimo pirmininkui Česlovui Juršėnui 26 Seimo narių pasira
šytą pareiškimą, kuriame siūloma atšaukti Juozą Bernatonį iš Seimo 
pirmininko pavaduotojo pareigų. ELTA

Didžiausia Vokietijos dujų kompanija 
investuoja į Estiją

Didžiausia Vokietijos dujų kompanija Ruhrgas AG kovo 21 d. 
pareiškė, kad nupirks 14.69% Estijos dujų kompanijos AS Eesti 
Gaas. Ruhrgas pasakė, kad tai padės išvystyti dujų pramonę Estijoje 
ir padidinti dujų vartojimą bendrame šalies energijos suvartojime.

Eesti Gaas importuoja dujas iš Rusijos Gazprom kompanijos. Ši 
kompanija turi nusipirkusi 30.64% Eesti Gaas kompanijoje. Joje 
39.33% akcijų turi Estijos vyriausybė ir 7.73% Londono Cresvale 
investicijų fondas, kiti smulkūs partneriai viso - 7.61%. Reuter

Karinis Zoknių aerouostas bus 
pirmos klasės keleivių aerouostas

Baigiamas rengti galutinis susitarimas su "Philips" kompanija, 
laimėjusia tarptautinį projektų konkursą techniškai pertvarkyti 
buvusi karinį Zoknių aerouostą i pirmos klasės pagal IKA0 
(Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos) reikalavimus trans
porto ir keleivių aerouostą. Apie tai per kovo 23 dieną įvykusią 
spaudos konferenciją informavo premjeras Adolfas Šleževičius, 
įgyvendinti šį projektą tapo įmanoma po to, kai kovo 22 d. 
posėdyje Vyriausybė suteikė valstybės garantiją Didžiosios Britani
jos bankui "Midland Bank" dėl aerouosto pertvarkymui skiriamos 
16,6 milijono svarų sterlingų (apie 25 milijonus JAV dolerių) 
paskolos, kurią Lietuvai taip pat "surado" Philips kompanija. Šios 
lėšos atsipirktų maždaug per septynerius metus, jeigu per dieną 
Zokniuose būtų atliekama ne mažiau kaip po trylika skrydžių. 
Tačiau prognozuojama, kad poreikis bus dar didesnis, nes šiuo 
aerouostu jau dabar domisi kelios dešimtys pasaulio aviakompani
jų. Jo privalumas - unikalus itin tvirtos dangos pakilimo - nusilei
dimo takas, galintis priimti sunkiasvorius lėktuvus, be to, ilgesnis ir 
tvirtesnis negu kitų tarptautinių aerouostų. Daug vilčių padidinti 
Zokių aerouosto apkrovimą teikia ir pigesnės negu Vakarų valsty
bėse aptarnavimo paslaugos. Pasak premjero, Zoknių aerouostas, 
pasirašius su "Philips" sutartį, galėtų būti pertvarkytas maždaug per 
8 mėnesius. ELTA

klebonijas. Tuo tarpu Bažnyčios 
karitatyvinei, socialinei ir švietė
jiškai veiklai vykdyti "reikalinga 
bazė - ne tik bažnyčia ir kleboni
ja, bet ir parapijos salė, pastatai, 
kur galima įrengti karitatyvinį 
ar socialinį centrą". Vyskupo tei
gimu, šiuo įstatymu Bažnyčia bū
tų statoma į tokią padėtį, "kad, 
norėdama savo veiklą vystyti, 
turėtų Vyriausybės prašyti pa
stovios paramos. "Tai jau yra 
pavojus, kad esanti vyriausybė 
gali Bažnyčiai diktuoti savo sąly
gas: jeigu būsite geri, tai jums 

duosime lengvatų ar subsidijų, 
jeigu ne - tai nieko negausite", - 
toliau pažymi vyskupas.

Pokalbio pabaigoje Kauno vys
kupas augziliaras S. Tamkevičius 
sakė, jog normalioje valstybėje 
būtina gerbti visų teises, gerbti 
ir teisingumą ir meilę, "šia pras
me teisingumas - kad nuosavy
bės negalima atimti, o meilė - 
atstatant teisingumą reikia žiū
rėti, kad neliktų koks nors žmo
gus nuskriaustas ar išmestas į 
gatvę".

LKBIC



Bananų pardavėjų kioskeliai Vilniaus Gedimino prospekte. Viktoro Kapočiaus nuotrauka

NUO MARKSO IKI L"D"DP KŪČIŲ
Advokato S. Povilo Žumbakio 

komentarai, transliuoti Chicagoje 
199S m. kovo 19 d. per Amerikos 
Lietuvių Radijo programų, kuriai 
vadovauja Anatolijus Siutas.

- o -
Marksas, Leninas, Stalinas ir 

net Sniečkus suprato (Sniečkui 
gal kas nors paaiškino, nes abe
joju, ar jis drįso nors kiek mąsty
ti be Centro nurodymų) tikėji
mo ir tikinčiųjų grėsmę komu
nizmui. Tai, be abejo, šiandien 
supranta ir jų proanūkai - par
tiečiai Vilniuje.

Manyčiau, A. Brazausko ir A. 
Šleževičiaus pasisakymai Kalėdų 
dieną nebuvo giliai religingi. Ne
svarbu, ką prezidentas rašo savo 
prisiminimuose apie Kūčių tradi
cijas savo šeimoje. Nesvarbu net 
partiečių pasirodymas pirmose 
bažnyčių eilėse, (ypač kai keliau
ja po Vakarus) esant spaudos at
stovams, negali atpirkti minist
ro pirmininko medžioklės Kūčių 
naktį, su degtine ir savo tarnais 
(komandiruotais Lietuvos kariuo
menės kareiviukais). Vodka ir 
kraujas seniems ("buvusiems") 
komunistams tinka daugiau, ne
gu religinės opiumo apeigos ir 
tradicijos.

Kai kuriems iš mūsų tarpo yra 
nesuprantama vieša antireliginė 
LDDP kova - ypač kova prieš 
Bažnyčią. Dar kai kuriems tokia

JIS KURIA MAŽĄ 
AMERIKOS ARMIJĄ

63-ių metų Estijos kariuome
nės vadas Aleksander Einseln iš
siskiria ne tik savo praėjusiu gy
venimu, bet ir darbo metodais 
nuo Latvijos ir Lietuvos kariuo
menės vadų.

Būdamas 12-os metų, 1944 
metais jis kartu su tėvais pabėgo 
iš Estijos į JAV. Kai laivas tolo 
nuo Tallinno uosto, berniukas 
pažadėjo vieną dieną sugrįšiąs, 
kai Estija vėl bus laisva. Po be
veik 50 metų kaip JAV kariuo
menės karininkas ir dviejų karų 
veteranas 1993-iaisiais Einseln 
sugrįžo į tėvynę, kaip jos ka
riuomenės vadas. Šiandien jis 
kalba ir angliškai, ir estiškai su 
akcentu.

Nuo pat savo tarnybos pradžios 
Aleksander Einseln pasakė, kad 
jis netoleruos totalitariškai, 
marksistiškai mąstančių karinin
kų. Iš tiesų, per savo praėjusį 
tarnybos laiką Einseln iš pareigų 
atleido daugiau nei pusę sovieti
nės eros karininkų. Šiandien jis 
sako, kad labai apsimokėjo. "Es
tijos armija iš buvusių sovietinių 
respublikų kariuomenių yra la
biausiai orientuota į Vakarus. Ir 
ji su kiekviena diena gerėja ir 
gerėja".

Einseln rėmėjai sako, kad jis 
nedisciplinuotą, blogai aprūpintą 
paauglių armiją pavertė į Rambo 
entuziastus, smarkiai pranoks
tančius savo koviniu pajėgumu 
buvusius sovietinės eros kari
ninkus.

įgimta partiečių linija yra ir tru
putį nepatogi.

Marksas - Leninas - Stalinas - 
Sniečkus žinojo, kad komunizmą 
galima pastatyti tik ant melo 
pagrindo. Be melo komunizmo 
negali būti. Todėl, jie ir jų įpėdi
niai supranta, kad kova prieš 
tiesą, kokiais būdais ji bebūtų 
siekiama - ar tai spaudos riboji
mo ir teršimo būdu, ar kalbos ir 
pagrindinių žodžių išprasmini- 
mu, ar tai demokratinių insti
tucijų teršimu - yra įgimta, es
minė "tikinčių" partiečių kova.

Partiečių nuomone "Išryškėju
si atvirkštinė tendencija - Katali
kų Bažnyčios pastangos įtakoti 
valstybės politiką - nėra tikros 
dvasinės laisvės, o tiktai jos 
regimybės apraiška. ...Valstybi
nis ideologijos bei pasaulėžiūros 
monopolis - totalitarizmo požy
mis. Demokratinė valstybė negali 
susitapatinti su kokia nors viena 
pasaulėžiūra... Bažnyčios kišima
sis į politiką yra anachronizmas 
ir šiuolaikinės demokratijos, ir 
moderniosios krikščionybės po
žiūriu". įsismaginę darbiečiai siū
lo "ideologinį" ir religinį neutra
lumą", tai Vakaruose naudotas 
būdas, kurio tikslas yra išstumti 
religiją iš visuomenės gyvenimo. 
Ir visa tai, pasak Vilniaus arki
vyskupo A. Bačkio, buvo pada
ryta už akių, nieko nesitarus.

Kai Aleksander Einseln tik 
pradėjo savo darbą Estijoje, kai 
kurie kareiviai net neturėjo batų. 
Šiandien 3,500 turinti reguliaro- 
ji kariuomenė aprūpinta naujo
mis uniformomis, vairuoja JAV 
pagamintus "Jeep" automobilius 
ir yra ginkluota Galit automa
tais iš Izraelio. Einseln taip pat 
sustiprino ryšius tarp Estijos ir 
NATO.

Tačiau ne visiem patinka tai, 
ką daro Einseln. Buvęs parlamen
taras Rein Helme sako, kad Ein
seln kuria neteisingą kariuomenę 
Estijai, kurios pagrindinis priešas 
yra Rusija. "Jis kuria mažą Ameri

Benediktinų vienuolyno lobis: 
vyksta tardymas

Kovo 1 d. šiluminės trasos griovį kasę darbininkai Kauno sena
miestyje aptiko įvairių vertingų Žygimanto Augusto laikų monetų
(vienos kaina gali viršyti $1000). Tokioje vietoje atliekant kasinėji
mo darbus, privalo dalyvauti ir Kultūros paveldo inspektorius. Deja, 
pareigūno niekas nepakvietė ir paprastas kasinėjimas tapo neeiline 
kriminaline istorija. Šiuo metu tie keturi vyrai neslepia, kad iš tiesų
kažkiek senoviškų monetų rado. Tačiau kiek jų rasta, išsiaiškinti bus 
nelengva, ypač visiems sužinojus jų "dolerinę" vertę.

Sovietų laikais rastą toje vienuolyno teritorijoje pirklio užkastą 
apie 20 svarų brangenybių lobį, KGB-istams užuodus, jis greitai
buvo atimtas iš radusiųjų, juos nuteisiant, ir išgabentas į Rusiją. paskirti Petrašiūnų ir Garliavos 

Taigi, abiejų lobių likimai kažkuo panašūs - abiems atvejais parapijoms, Kauno II-ajai llgo- 
padaryta nepataisoma žala Lietuvos istorijai. ninei. Svečiai aplankė ir Krakėse

Beje savavališkai ieškoti kultūrinių (įdomu, kas apsprendžia jo įsikūrusius vaikų namus, ku-
"kultūrinę" vertę ? - red.) lobių Lietuvoje - labai rizikingas užsiėmimas.. riems, be taip reikalingų drabužių 
Gresia ne tik radinio, bet ir asmens, radusio lobį, turto konfiskavi- ir avalynės, padovanojo, ir mik-
mas.

Lietuvoje, neteko girdėti kad 
kas siūlytų teokratiją Lietuvoje, 
kaip kad yra Izraelyje ar net 
Anglijoje.

Vakaruose mes patyrėme pana
šų kelią: iš perdėto liberalizmo į 
agnostiką, iš agnostikų į konsti
tucinę ateistų bedugnę. Vietoje 
moralės gavosi etika. Vietoje 
tikėjimo ir moralės - įstatymai. 
Vietoje dvasiškių darbuojasi tera- 
pistai. Vietoje rinktų žmonėms 
atsakingų žmonių, krašto gėriu 
"rūpinasi" nerinkti ir mažai kam 
atsakomingi biurokratai, arba 
esminius moralinius sprendimus 
daro teisėjai, be jokios atsakomy
bės jausmo prieš tautą.

Tokia dvasinė tuštuma privedė 
Ameriką prie istorinės krizės. 
Tokio pavojaus mūsų demokrati
ja dar neturėjo niekada. Šian
dien gatves valdo ne žmonės, o 
vaikėzai, narkomanai ir bandi
tai. Vyrauja išgamos ir išnau
dotojai. Jų patogumas yra svar
besnis, negu dirbančiųjų, sąži
ningų žmonių. Jie turi teisę į 
patogų gyvenimą. Tauta privalo 
juos išlaikyti. Terapistai ir biu
rokratai ieško būdų kaip juos 
prikalbėti į dorą, etišką elgesį - 
bet visą tai stengiasi padaryti 
savo dogmos rėmuose - be tikėji
mo į aukštesnį gėrį, į Dievą.

Paminėti Dievą viešoje mokyk
loje ar valdžios salėje yra pavojin

kos armiją, kuri yra gera superjė- 
gai, bet ne mums", - sako Helme.

Einseln prieštarauja, jog būtent 
tokios armijos ir reikia Estijai, 
kuri niekada negalės laimėti prieš 
Rusiją. Jos tikslas - išsilaikyti iki 
tol, kol Vakarai suteiks pagalbą.

Einseln didžiausias gerbėjas yra 
Estijos prezidentas Lennart Meri. 
"Aš pasirinkau Einseln, kadangi 
Napoleonas yra miręs, o Einsleln 
yra sekantis po jo", - juokauja 
Meri.

Einseln tikisi po dviejų metų 
grįžti į JAV, ir jis sakosi esąs 
amerikietis. Keletą kartų per 
metus jis nuvyksta į savo namus 
Californijoje. O šiandien Alek
sander Einseln dirba Estijoje, nes 
nori jai padėti tapti demokra
tine šalimi.

pagal AP 

ga. Ne tik mokytojas ar darbuo
tojas praras darbą, bet gali ir 
finansiniai ar net kalėjimu būti 
nubaustu.

Tą tuštumą išnaudoja daug kas, 
bet gal daugiausiai informacijos 
tinklai. Didžioji spauda, TV ir 
filmų industrija vengia atsa
komybės prieš tautą. Viskas, kas 
pritraukia dolerį, yra priimtina. 
Tuo, kapitalistinis egoizmas - 
materializmas yra panašus į ko
munistinį materializmą. Tiesa ir 
universalūs principai nėra pri- 
pažystami. Tiesa yra reliatyvi. 
Jeigu meluodamas gali parduoti 
prekę, įkalbėti pirkėją, melas yra 
pateisinamas - kaip ir komu
nistinėje sistemoje melas tampa 
įrankiu, be kurio sistema sustotų 
veikus.

Net M. Gorbačiov žinojo, kad 
neatstačius moralinių normų, 
Sovietų Sąjunga negalės išbristi 
iš komunistinio šiukšlyno. Tik 
M. Gorbačiov nesuprato, kad 
negalima leisti tautai truputį tikė
ti. Negali būti truputis teisybės, 
kaip kad negali moteris būti tru
putį nėščia. Pravėrus duris į tei
sybę, leidus tikėjimui reikštis per 
Bažnyčias, komunizmas jau ne
begalėjo nesubyrėti. Komunizmo 
pamatai jokiu būdu negali to
leruoti teisybės ar tikėjimo.

Brazauskas - Šleževičius - dar
biečiai žino, kad tikintieji yra 
jiems nepatikimi. Bažnyčia yra 
pavojinga. "Buvusiesiems" reli
giniai, moraliniai standartai yra 
didis baubas: jokiu būdu neto
leruojama.

Organizuota religija bando 
plėsti tikinčiųjų skaičių, paža
dinti užšalusias sielas ir sąžines. 
Taip negali būti. Nei anais "gerais 
laikais", nei šiandien - bent ne 
tol, kol "buvusieji" gali tą žmonių 
opiumą varžyti.

Jei mums tokia nauja vieša 
partiečių kova prieš tikėjimą 
nesuprantama, tai tik dėl to, kad 
mes nenorime suprasti, matyti 
tikrų "buvusiųjų". Mums yra 
daug patogiau kritikuoti tuos, 
kurie nukentėjo nuo anų "gerų 
laikų" biurokratinės sistemos, 
nuo komunistinės nomenklatū
ros. Jie, o ne Sibirą iškentėję ir 
tikintieji išmoko atrodyti vaka
rietiškai, paversti rublius į švei
cariškų banko sąskaitų derlių. Ne 
anie sibiriečiai, tremtiniai ir ta 
"tamsioji" masė, o jie mums yra 
priimtinesnį.

Iš "Vokietijos LB Valdybos Informacijos"
Bendras pareiškimas

Dėl Vokietijos Federacinės Respublikos Hesseno žemės 
Kultūros ir švietimo ministerijos ir Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministerijos bendradarbiavimo 
švietimo srityje

Vokietijos Federacinės Respublikos Hesseno žemės kultūros ir 
švietimo ministerija ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 
ministerija, toliau vadinamos šalimis, įsitikinusios, kad bendradar
biavimas švietimo srityje yra itin svarbus papildant Lietuvos Re
spublikos ir Vokietijos Federacinės Respublikos Vyriausybių 1993 
m. liepos 21 d. Bonnoje pasirašytą bendradarbiavimo kultūros 
srityje Sutartį ir skatina draugiškus Santykius tarp Lietuvos ir Hes
seno žemės, pareiškia:

1. Šalys telks pastangas supažindinti savo gyventojus su viena 
kitos švietimo sistema, jos įstatymais ir jų įgyvendinimu.

2. Šalys skatina savo atstovų dalyvavimą kitos šalies rengiamose 
konferencijose, specialistų suvažiavimuose, konkursuose ir kituose 
renginiuose švietimo klausimais.

3. Šalys skatina bendradarbiavimą pradinio ir visų kitų pakopų 
bendrojo lavinimo, taip pat profesinio mokymo srityse, padės 
užmegsti ryšius tarp atskirų mokyklų, mokytojų rengimo ir jų 
kvalifikacijos tobulinimo įstaigų.

4. Šalys bendradarbiaus mokytojų kvalifikacijos tobulinimo sri
tyje, keisis mokymo priemonėmis, metodine literatūra, padės 
užmegzti tiesioginius ryšius tarp šių klausimų sprendimu suintere
suotųjų institucijų, skatins mokyklų inspektorių ir vadovų, moky
tojų ir moksleivių bendradarbiavimą ir mainus.

5. Šalys yra įsitikinusios, kad Lietuvių gimnazija Lampertheime - 
Hūttenfelde ir Vokiečių mokykla Klaipėdoje vaidina itin svarbų 
vaidmenį vystant Lietuvos ir Vokietijos dalykinį ir draugišką ben
dradarbiavimą ir pagal galimybe rems šių mokyklų darbą.

Pasirašyta 1994 m. gruodžio mėn. 20 d. Wiesbadene. Pasirašė:
Hesseno Švietimo ministras Hartmut Holzapfel ir Lietuvos Respublikos 

Švietimo ir mokslo ministras Vladislovas Domarkas.

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

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

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

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

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS JONAS, sav. Winter Gardcn 
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., Aubum, MA 01501. Tel. 508 753-7232

Katalikų 
Bažnyčia 
Lietuvoje

Veiviržėnuose (Klaipėdos ra
jonas) kun. Antanas Zdanavičius 
vasario 15 d. šventė savo 100 
metų amžiaus sukaktį. Šia proga 
parapijos bažnyčioje buvo auko
jamos koncelebracinės mišios, 
kurioms vadovavo ir pamokslą 
sakė Telšių vyskupas Antanas 
Vaičius. Nepaisant darbo dienos, 
bažnyčia buvo pilna tikinčiųjų.

Telšiuose iškiliai paminėta 
Vasario 16-oji. Koncelebradnėms 
mišioms katedroje vadovavo 
vysk. Antanas Vaičius. Pamaldo
se dalyvvo kunigų seminarijos 
auklėtiniai, organizacijos, šauliai, 
savanoriai, daug tikinčiųjų, ypač 
jaunimo.

Aukštesniosios katechetu 
mokyklos 28 absolventams va
sario 28 d. Telšių kunigų semi
narijos salėje iškilmingai buvo 
įteikti diplomai.

Emslando (Vokietija) Maltos 

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

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI 
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

PRISTATOMI I VISAS KAPINES 
NEW YORK, NEW JERSEY 

IR CONNECTICUT VALSTIJOSE.

66-86 80 ST. MIDDLE VTLLAGE, 
QUEENS N.Y. 11379

PHONES (718) 326-1282 ; 326-3150
■ TAI M0SU VIENINTfcLĖ VIETA -

■ GAUSI PASODU SALE -

VYTIS 
KELIONIŲ IR TURIZMO 

AGENTŪRA

pagalbos tarnyba Kauno mal- 
tiečiams atgabeno 28 tonas lab
daros. Drabužiai, avalynė, me
dikamentai ir maisto produktai

roautobusą. LKBIC

* LĖKTUVAI
* LAIVAI (CRUISES)
-r TRAUKINIAI (AMTRAK)
* AUTOBUSAI
* NUOMOJAMOS MAŠINOS
* VIEŠBUČIAI
*• ĮDOMIŲ VIETŲ LANKYMAS 
GRUPINĖS KELIONĖS Į 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
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PALAIKOME ČEČĖNIJOS ŽMONIŲ TEISĘ
Lietuvos Seimo narės Romual- utinių stebėtojų. Iš 72% atėjusiųjų

Lietuvai reikia išeivijos. Kokios?

V
is labiau Lietuvoje suprantama, kad išeivijos Vakaruose 
rezistencinė - politinė veikla per okupacijos dešimtme
čius palaikė Lietuvos lietuvių išsilaikymo viltį, gaivino 
pasipriešinimo sovietizacijai dvasią, pristabdė okupanto brutalumą 

ir palengvino kelią į Kovo 11-osios Lietuvos Respublikos nepriklau
somybės atkūrimo aktą. Kurie visus 50 metų išeivijoje idealistiškai 
Lietuvos laisvei dirbo, dabar neskuba sau garbės vainikų pinti. 
Garsintis veržiasi, kurie nepripažino išeivijoje rezistencinės prasmės 
ir "kultūrinį bendradarbiavimą" su Maskvos statytiniais laikė vie
ninteliu lietuvybės išeivijoje išsilaikymo pagrindu.

Nežiūrint, kad Lietuvoje ir išeivijoje garsėja balsai, skelbią oku
pacijos metus Lietuvos "aukso amžiumi", kada Lietuvos lietuvių 
dvasinė-kultūra pakilusi prie pasaulinių standartų ir intelektualiniu 
elitu toli pralenkusi išeiviją, penkeri Lietuvos nepriklausomybės 
metai įtikino, kad Lietuvai išeivijos vis tik reikia.

_ Kol Lietuvoje valstybingumo sąmonė dar nebuvo pabudusi, Lie
tuvos Veikėjai nejautė išeivijos pagalbos reikalingumo. Iš antros 
pusės, pirmaisiais nepriklausomybės metais gal ir iš išeivijos nevie
nas skubėjo ten medžiaginio godulio ir garbės potroškio skatina
mas, todėl pirmieji kontaktai ir neišsivystė į produktyvų bendradar
biavimą. Vėliau, kai pradėjo pasirodyti pirmieji valstybingumo 
daigai, ėmė kurtis ideologinės organizacijos ir formuotis politinės 
partijos, demokratine krašto evoliucija susirūpinę žmonės suprato 
išeivijos talkos Lietuvai reikšmę, ir pradėjo ieškoti talkininkų. Bet 
būkime atviri - Lietuva išeivijos Vakaruose nepažino.

Sunkumų pasirinkti talkininkus išeivijoje neturėjo ideologinių 
organizacijų, k. t. ateitininkų ir skautų Lietuvoje atkūrėjai. Labdaros 
ir specifinių tikslų organizacijų, k. t. JAV - Baltijos fondas, APPLE, 
veiklos Lietuvoje iniciatyva ateina iš išeivijos, Lietuvoje nesutinka 
sąmoningai statomų kliūčių ir nekelia kontroversijų. Veiklos sėkmę 
Lietuvoje lemia tų organizacijų vadovų sugebėjimai, ištvermė ir 
tikėjimas siekiamų tikslų~svarba. —
"’Tcttfr tifcrą riziką'tenka pHsiirfitt'šefiųfŲpdtitinfTf partijtiLietūvoje 
atkūrėjais ir naujų organizatoriais,'’raP'rfenkasi talkininkus iš 
išeivijos. Juk vieša paslaptis, kad vienos tos pačios organizacijos dvi 
šakos Lietuvoje ir išeivijoje turi skirtingas pažiūras ir į LDDP, ir Kazį 
Bobelį, ir į "Atsišaukimą dėl Lietuvos saugumo". Kai kurios kitos, 
turinčios atitikmenis Lietuvoje ir išeivijoje, savo nusistatymus de
rina lengviau. Sunkiausia toms politinėms partijoms, kurios naujai 
kuriasi, bet talkininkų išeivijoje ieško. Jos darytų klaidą, jei pini
gines labiau vertintų už darbais įrodytą idealizmą. Storos piniginės 
dažnai yra nuoroda į oportunizmą. Trumpalaikiai laimėjimai il
gesnėje distancijoje atneštų apsivylimą.

Vienas rezistencinis - politinis sąjūdis išeivijoje, Lietuvių Fronto 
bičiuliai, atitikmens Lietuvoje neturi. Jis iki šiol vis vengė sprendi
mo su kuria politine jėga Lietuvoje suartėti. Bet sprendimo laikas 
artėja. Jis turėtų būti padarytas visuotiniame sąjūdžio suvažiavime 
gegužės 20 - 21 dienomis Chicagoje. Jeigu suvažiavime bus padary
tas vieningas sprendimas, tai turėtų tam tikro atgarsio susilaukti ir 
Lietuvos politiniame gyvenime.

dos Hofertienės kalba, kurią 
pasakė 1995 kovo 11 Los Angeles 
Latvių bendruomenės centre, priė
musi Amerikos Baltų Laisvės lygos 
Čečėnijos prezidentui Džochar 
Dudajev skirtą 1994-ųjų metų lais
vės žymenį.

- o -
Esu sujaudinta jūsų organiza

cijos man suteikta garbe ir paro
dytu pasitikėjimu priimti Balti
jos Laisvės žymenį Čečėnijos 
Respublikos Prezidento Džocha- 
ro Dudajevo vardu.

Džocharas Dudajevas - prezi
dentas, pasipriešinęs žiauriai so
vietinio pragaro mašinai, padėjęs 
atgauti laisvę Estijai, išvyko va
duoti gimtosios žemės.

Sovietinio generolo Dudajevo 
pasipriešinimas Maskvos įsaky
mui ir atsisakymas pravesti kru
vinus įvykius 1991 Estijoje buvo 
didžiulė parama ne tik estams. 
Nežinia, kaip toliau būtų klostę- 
sis Lietuvos ir Latvijos likimas, 
jei Dudajevas būtų pasielgęs taip, 
kaip su jo tauta dabar elgiasi kiti 
sovietinio palikimo generolai.

Rusija nenustoja lieti Čečėni
jos gyventojų kraujo pačiais 
žiauriausiais metodais. Kliudo
ma netgi teikti humanitarinę 
pagalbą. Lietuvai pasisekė gele
žinkeliu nugabenti jau dvi Lie
tuvos žmonių suaukotas siun
tas. Per Lietuvą du vagonus hu
manitarinės pagalbos nuvežė 
Latvijos Raudonasis Kryžius. Mė
gina tai padaryti estai.

Maža ir narsi čečėnų tauta 4 
metus de facto buvo nepriklau
soma. 1991 spalio 27 d. čečėnai 
išrinko Džocharą Dudajevą savo 
prezidentu laisvuose rinkimuose, 
kurie buvo patvirtinti tarptau- 

Romualda Hofertienė (centre) Los Angeles su savo globėjais 
- vertėja Milda Mikėniene ir Jonu Matulaičiu.

balsuoti, už prezidentą Dudajevą 
pasisakė 90.1% rinkėjų. Tuo 
pačiu laiku buvo išrinktas par
lamentas ir priimta konstitucija.

Primenu kelis Čečėnijos istori
jos faktus:

1859 Rusija pavergė Čečėniją;
1917 rugpjūčio 17 d. ir 1918 

gegužės 11d. čečėnai atkūrė savo 
nepriklausomybę;

1920 Čečėniją užkariavo bolše
vikai;

1944 Stalinas visus čečėnus 
ištrėmė iš savo krašto.

Todėl mes palaikome Čečėni
jos žmonių teisę spręsti savo tau
tos teisę, spręsti savo likimą ir 
pripažįstame paskelbtą Čečėni
jos nepriklausomybę.

1994 vasarą Rusija sukčiausiais 
būdais dėjo pastangas nuversti 
teisėtą Čečėnijos valdžią. Nepa
sisekus, 1994 gruodžio 11 Rusi
jos kariuomenė įsiveržė į šią mažą 
šalį ir pradėjo sistematingą šios 
narsios, laisvę mylinčios tautos 
naikinimą. Rusijos valdžia iki šiol 
tęsia žiaurų kolonijinį karą prieš 
čečėnų tautą, naudodama net 
chemines ir adatines bombas. Jau 
išžudyta tūkstančiai gyventojų. 
Gruodžio 22 d. žuvo Amerikos 
žurnalistė Cynthia Elbaum.

Čečėnijoje jau žuvo apie 800 
vaikų. Pusė jų - rusų tautybės. 
Dauguma jų mažiau negu 11 
metų. Dalis vaikų žuvo su gink
lu rankose, kovodami už savo 
krašto laisvę. Pabėgėlių stovyk
lose vien vaikų dabar apie 900. 
Jų niekas negydo, neturi maisto 
nei aprangos. Pabėgėlius priima 
kaimyninė Ingušija. Jos 100,000 
gyventojų sostinė priėmė 
150,000 čečėnų.

Praėjusių metų rugsėjo mėnesį

Atvykusi į Californiją, Lietuvos Seimo narė Romualda Hofer
tienė susitiko su įvairiomis losangeliečių grupėmis. Iš k.: 
Elena Kojelienė, Aldona Brazdžionienė, poetas Bernardas 
Brazdžionis, Romualda Hofertienė, dr. Zigmas Brinkis, rašy
toja Alė Rūta. Edmundo Arbo nuotrauka

Čečėnija atšventė trečiąsias Ne
priklausomybės metines. Tačiau 
Kremliaus aukščiausios politinės 
vadovybės nurodymu rusų gink
luotosios šaudo masiškai čečėnų 
tautybės jaunuolius. Jau žinoma, 
kad sušaudyti 84 čečėnų paaug
liai ir jaunuoliai 12 - 20 metų 
amžiaus. Virš 10,000 čečėnų - 
moterys, vaikai ir seneliai - lai
komi specialiuose koncentracijos 
lageriuose ir žiauriai kankinami. 
Tai rodo, kad Rusija Čečėnijoje 
vykdo etninio valymo politiką.

Perduodu jums Čečėnijos vy
riausybės kreipimąsi į pasaulio 
bendruomenę, į visas pasaulio 
laisvę mylinčias tautas ir orga
nizacijas, kurios dar išsaugojo 
teisingumo jausmą ir pasiruošė 
jį ginti ir už jį kovoti.

Baltų Laisvės Lyga nepasidavė 
klaidinimams, drąsiai išreiškė 
savo poziciją, apdovanodama 
prezidentą Džocharą Dudajevą. 
Tai didžiulė moralinė ir politinė 
parama kovojančiai čečėnų tau
tai. Ačiū Amerikos Baltų Laisvės 
Lygos tarybai, jos prezidentui ir 
kiekvienam šios organizacijos 
nariui už teisingumo jausmą ir 
politinės išminties parodymą. 
Tegu jūsų kilniu pavyzdžiu pase
ka pasaulio vyriausybės, orga
nizacijos ir visi geros valios žmo
nės.

Konferencijos dalyviai R. Ho
fertienės kalbą palydėjo gausiais 
plojimais ir ją pagerbė atsisto
jimu.

Čečėnijos Respublikos 
Ičkerija Vyriausybės 

kreipimasis
Dėl masinių čečėnų tautybės 

jaunuolių naikinimo.

Čečėnijos Respublikos Ičkerija 
Vyriausybė per masines infor
macijos priemones kreipiasi į 
pasaulio bendruomenę, į visas 
pasaulio šalis, tautas ir organiza
cijas, kurios dar išsaugojo teisin
gumo jausmą ir pasiruošę už jį 
kovoti bei ginti.

Rusijos okupacinė kariuomenė 
tiesioginiu Kremliaus aukščiau
siosios politinės vadovybės nu
rodymu Grozne masiškai šaudo 
čečėnų tautybės jaunuolius. Šian
dien jau žinomi 84 paauglių ir 
jaunų žmonių nuo 12 iki 20 
metų sušaudymo atvejai. Virš 10 
tūkstančių čečėnų, tame skaičiuje 
moterys, vaikai ir seneliai laikomi 
specialiuose konclageriuose Rusi
joje, Šiaurės Osetijoje, Nadtere- 
čnyj rajone Čečėnijos Respub
likoje Ičkerija ir Grozne, kur jie 
žiauriai kankinami ir iš jų tyčio
jamasi. Rusijos vadovybė ir as
meniškai ponas B. Jelcinas Če
čėnijoje vykdo etninio valymo 
politiką.

Čečėnijos Respublikos Ičkerija 
Vy^įusybė kreipiasi į pasaulio 
bendruomenę su raginimu viso
mis priemonėmis paveikti Krem
lių, kad būtų sustabdytas pradė
tas naujas čečėnų tautos genoci
das.

Čečėnų tauta pasilieka sau teisę 
ginti savo gyvybę visomis įma
nomomis jai priemonėmis.

Čečėnijos Respublikos 
Ičkerija Vyriausybė
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- Ne fleita, - dar kartą paneigė nepažįstamasis ir lyg kūdikį 
priglaudė prie krūtinės juodą nubrizgusią dėžę. - Ką ten fleita!

Jis tiriamai pažvelgė į mane. Rimtomis humoristo akimis atlai
kiau j<r žvilgsnį.

- Šiaurė futliare, - su didesniu pasitikėjimu kalbėjo jis, - sudėtas, 
heperdė3ant, visas mano gyvenimas. Čia guli išradimas, kuriam 
paaukojau dvidešimt šešerius metus. Šį rytą kaip tik jį užbaigiau. - 
Jis triumfuodamas pakėlė akis i viršų, bet, prisiminęs kaštonus, greit 
jas nudelbė.

- Pasakokite, - paraginau. - Man neaišku.
- Tuoj paaiškės, - pažadėjo ir atsegė futliarą. - Manau, kad 

neprašoviau, paaukojęs šiam išradimui visą savo sąmoningą gyveni
mą.
' Jis atidarė futliarą, ir aš nustebusi surikau. Dėžės dugne, ant juodo 
satino, gulėjo ranka. Žmogaus ranka - normalaus ilgio, su visais 
penkiais pirštais, trumpai nukirptais nagais ir taukuotu smiliumi. 
Atrodė kaip gyva, tarsi prieš porą sekundžių būtų buvusi nuplauta 
ramiai srėbusiam kopūstienę piliečiui. Vėl spigtelėjau.

- Nesibaiminkite, - šyptelėjo nepažįstamasis, - ranka dirbtinė, 
fačiupinėkit.

Slėpdama pasibiaurėjimą, paliečiau ranką. Ji buvo šalta, kieta ir 
slidi, ",

- įsidėmėkite, - pabrėžė išradėjas, - kad tai dešinė ranka. - Jis 
reikšmingai patylėjo. - Dabar suprantate?

- Deja.
- Nesuprantate? Keista. - Nepažįstamasis atrodė nusivylęs.
Jis uždarė futliarą.

' - Ką gi, - atsiduso, - paaiškinsiu... Kaip tik dabar aš einu į 
ataskaįtinį susirinkimą. Ilgas valandas turėčiau jame sėdėti ir žiovauti 
vfen tik tam, kad pabaigoje, pasigirdus klausimui "kas už"?, pa

keičiau dešinę ranką. Šis išradimas, - jis paglostė juodą dėžę, - 
išvaduos mane; o ilgainiui ir mus visus, nuo tos formalios pro
cedūros.

- Kokiu būdu?
- Užuot patys vykę, siusime į susirinkimus, konferencijas, pasita

rimus ar suvažiavimus savo dirbtines rankas. Jose įmontuoti akus
tiniai įtaisai. Nuskambėjus klausimui "kas už"?, ranka automatiškai 
pakyla ir laikosi vertikalioje padėtyje iki "kas prieš"? O jeigu, - jis vėl 
meiliai patapšnojo futliarą, - jeigu ten stovi urna, tai reikė; tik 
padėti ant urnos magneto gabalą. Rankos pačios prišliauš prie urnos 
ir įmes biuletenį. Paskui kurjeris ar valytoja surankios jas ir išsiun
tinės savininkams. Štai kaip viskas paprasta... Jūs įsivaizduojate, 
kiek šis išradimas sutaupys žmonėms laiko, o valstybei - lėšų?!

Išradėjas nutilo. Tylėjau ir aš. Perkūnai rimo. Angelų plenumas 
ėjo į pabaigą. Vėl pajutau, kaip man į šonkaulį stuktelėjo juodasis 
futliaras. Akies krašteliu žvilgtelėjau į išradėją. Stovėjo įsitempęs, su 
kaštono dygliais galvoje, įsmeigęs skvarbias kaip lazeriai akis j 
nematomus tolius. Ką jis ten regėjo? Turbūt, milžinišką salę su visu 
mišku rankų, dirbtinių rankų. Ir štai jos visos kaip viena pakyla...

- Aš tikiuosi, - kukliai pripažino išradėjas, - esu įsitikinęs, kad
susilauksiu deramo atpildo. ~ ’

- Be abejo, - patvirtinau, žvelgdama j dyglius jo pakaušyje, - be 
abejo!

Malonės prašymas
Gerbiamas Prezidente!
Kreipiuosi į Jus, prašydamas malonės. Teismas nuteisė mane 

septyneriems metams laisvės atėmimo. Esu apkaltintas sistemingu 
valstybinio turto grobstymu iš Duonos kombinato. Mano kaltė 
įrodyta, aš prisipažinau kaltas, man paskyrė rūsčią bausmę.

Bet aš labai prašau gerbiamą Prezidentą sušvelninti man bausmę, 
atsižvelgiant į tą svarbią aplinkybę, kad mano tikras tėvas pasiauko
jamai kovojo prieš fašistinius okupantus ir buvo kankinamas kon
centracijos stovykloje, todėl per anksti neteko sveikatos ir jėgų.

Kovodamas su ginklu rankoje prieš hitlerinius pavergėjus, mano 
tėvas, gerbiamas Prezidente, rodė narsumo ir pasiaukojimo stebuk
lus. Buvę jo draugai atsiliepia apie jį su didžiausia pagarba ir meile, 

kaip apie taurų bičiulį, kuris ir paskutinius marškinius nusivilkęs 
atiduotų kitam. Toks buvo mano tėvas, gerbiamas Prezidente! O 
koncentracijos stovykloje! Vos paeidamas iš bado, jis dalindavosi 
paskutiniu duonos kąsneliu su silpnesniais už save... Gi sunkiais ir 
šiurpiais pokario metais jis nuėjo į patį pavojingiausią darbo barą: 
dirbo grūdų paruošų agentu kaime. Kiek kartų, gerbiamas Preziden
te, jis rizikavo gyvybe, kad mūsų brangi valstybė būtų aprūpinta 
duona! Už šią pasiaukojamą veiklą, atsidavimą liaudžiai mano tėvas 
buvo ne kartą apdovanotas, apie jį rašė laikraščiai. Jo medalių bei 
ordinų sąrašą ir iškarpas iš laikraščių pridedu prie savo prašymo 
kaip dokumentinį priedą.

Todėl prašau gerbiamą Prezidentą atsižvelgti į mano mylimo tėvo 
nuopelnus kaip į lengvinančią aplinkybę ir sušvelninti man bausmę 
už sistemingus grobstymus Duonos kombinate. Ateityje pasižadu 
sistemingai negrobstyti. Su pagarba,

Julius Kiela, s. Julijono

Humoreska apie nieką
Kai žmogus neturi apie ką rašyti, gali rašyti apie nieką. Kiek 

turime eilėraščių, romanų, straipsnių, disertacijų, atsiminimų apie 
nieką! Tik humoreskos apie nieką dar nebuvo. Metas užpildyti šią 
mažytę spragą. Tuo labiau, kad niekas mūsų gyvenime užima 
reikšmingą vietą ir turi savo gražias, tvirtas tradicijas.

Pradėsime nuo tokio dialogo:
Jis (apkabindamas ją). Jau ir mėnulis už debesio užlindo. Niekas 

mūsų nemato.
Jis. Ir netrukdo niekas.
Ji. Niekas.
Jis. Tai atsakyk: viskas arba niekas?
Kam jai niekas? Suprantama, ji pasirenka viską. O kai vėliau 

pareiškia, kad tarp judviejų nėra nieko (teisingai, yra viskas), ji 
pavadina jį niekingu niekšu. Keista!

Niekas painiojasi mums kiekviename žingsnyje. Jeigu tau iškūlė 
langą, gali nė nesiteirauti: tai padarė niekas. Jeigu iš sandėlio 
dingsta prekės, jų neėmė niekas. Niekas nežino, kur toji skundų 
knyga. Niekas neatsako, jeigu iškirto mišką. Niekas nekaltas, jei tave

(nukelta j 4 psl.)
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□ Baltarusijos prezidentas Alek- 
sandr Lukašenko kovo 21 d.
pasakė, kad jis paleisiąs parla
mentą, nes ši^blokuoja ekono
mines reformas ir bando su
varžyti jo teises. Jis paskyrė nau
jus parlamentinius rinkimus, ku
rie įvyks gegužės 14 d. ir pasakė, 
kad per savaitę laiko visi parla
mentarai turi atsistatydinti. Ša
lia rinkimų bus pravestas ir refe
rendumas, kuriuo bus nustato
mas oficialus rusų kalbos statu
sas, šalies vėliava ir emblema bei 
glaudesni ryšiai su Rusija.

□ JAV Valstybės Sekretorius 
Warren Christopher kovo 22 d. 
Ženevoje susitiko su Rusijos už
sienio reikalų ministru Andrei 
Kozyrev. Sunkiausiu klausimu 
pokalbyje buvo Čečėnija. Chris
topher aiškiai pasakė, kad Rusija 
turi vykdyti tarptautinius įsipa
reigojimus ir įsileisti tarptauti
nius stebėtojus į Čečėniją. Chris
topher susitikimas su Kozyrev 
buvo tik JAV Prezidento kelio
nės į Maskvą gegužės mėnesį 
planavimo pradžia.

□ Policija Ukrainos sostinėje 
Kijeve kovo 22 d. suėmė du Rusi
jos kareivius ir jų bute surado 13 
svarų praturtinto urano granu
lių, - pranešė vidaus reikalų mi
nisterijos atstovas. Šis uranas ne
tinka atominių bombų gamybai. 
Rusijos valdžia kelis kartus yra 
pranešusi apie vagystes jos ato- 
mininėse elektrinėse.

D Mokslo ir Visuomenės inte
resų gynimo centras (CSPI) pa
skelbė sumuštinių tyrimo rezul
tatus. Pasirodo, kad dauguma 
Amerikoje valgomų sumuštinių 
yra prisotinti riebalų, druskos ir 
kalorijų. Rezultatai skelbia, jog 
nei vištiena, nei tuną čia nėra 
kalta. Sumuštinis skęsta majo
neze, kurio arbatinis šaukštelis 
tui 100 kalorijų ir 11 gramų rie
balų (65 gramai riebalų yra die
nos norma). Pavyzdžiui, "Reu- 
ben" sumuštinis turi 50 gramų 
riebalų, "turkey club" - 34. Spe
cialistai pataria atsinešti sumuš
tinius iš namų ir, juos gami
nant, vengti sūrio bei majonezo.

Lietuvos valstybinės operos solistai kovo 5 dieną lankėsi 
Clevelande ir atliko gražią programą. Iš k.: solistas Br. 
Tamašauskas, solistė Vitalija Šiškaitė ir pianistas akomp. R. 
Bekionis. Vlado Bacevičiaus nuotrauka

Kauno "Žilvičio" ansamblis 
lankėsi Floridoje

Kauno miesto ansamblis "Žil
vitis", iš viso 37 asmenys, šių 
metų vasario pabaigoje ir kovo 
pradžioje dviems savaitėms buvo 
atvažiavę į JAV ir pasirodė Flori
doje. Jis vieną savaitę išskirtinai 
koncertavo Epcot Centre Orlan- 
do mieste, o vieną dieną pa
sirodė ten pat esančiame Disney 
World - pasaulinio garso pra
mogų miestelyje. Čia kauniečių 
šokių, muzikos ir dainų klausėsi 
dešimtys tūkstančių žmonių ne 
vien tik iš Amerikkos, bet ir kitų 
pasaulio kraštų.

Šiai prieš 40 metų susikūrusiai 
grupei vadovauja Danutė Pet
rauskaitė, o orkestrui diriguoja 
Romanas Urniežius. Kiti šio vie
neto vadovai - J. Mintauskienė 
(vadovauja kanklininkėms) ir R. 
Paulavičienė (dainininkų vado
vė). Prie ansamblio priklauso 
daugiau negu 60 narių, iš kurių 
Floridon atvyko 37 asmenys, 
kurie patys turėjo užsimokėti 
kelionę. Amerikiečiai pirmąją 
savaitę jiems parūpino viešbutį 
ir išlaikymą.

Antrąją savaitę kauniečiai jau 
buvo lietuvių globoje ir koncer
tavo lietuviams. Kovo 4 d. jie 
atliko programą Daytona Beach 
lietuvių klube Ormond Beach 
mieste. Kovo 5 d. jie atliko pro
gramą St. Petersburg, FL, lietu
vių klube. Abiejose vietose žiū
rovai netilpo salėje. Žiūrovai 
buvo sužavėti jaunųjų atlikėjų 
pasirodymu ir kiti sakė, kad tai 

buvo pats įdomiausias koncer
tas, kokį tik jiems yra tekę maty
ti. Kauniečiai čia tikrai buvo geri 
Lietuvos ambasadoriai.

Svečių globojimu rūpinosi A. 
Šumanas, N. Kreivėnas ir kiti 
tautiečiai. Iš jų buvęs Cicero 
gyventojas N. Kreivėnas pas save 
priglaudė net šešias "Žilvičio" 
šokėjas.

Floridos lietuviai dar tebegyve
na gražiais atsiminimais apie 
"Žilvičio" ansamblio koncertus. 
Kiti juos įamžino video juostose, 
kad galėtų tuos įspūdžius prisi
minti visą laiką.

NJ.K.

Daytona Beach, FL

Kovo 4-tą čia netikėtai apsi
lankė Kauno tautinių šokių, dai
nų ir muzikos ansamblis "Žil
vitis". Skubiai suruoštas jų kon
certas Daytona Beach lietuviams 
paliko labai gerą įspūdį, tik gai
la, kad apie "Žilvičio" gastroles 
nebuvo pranešta iš anksto.

Kovo 9-tą priešvelykinį ap
lankymą padarė vyskupas Pau
lius Baltakis, OFM. Išklausęs 
išpažinčių ir atlaikęs mišias, vys
kupas vietinės parapijos salėje 
pabendravo su Daytona Beach 
apylinkės tautiečiais. Pakviestas 
kalbėti, vyskupas išsamiai pa
pasakojo apie Lietuvių Katalikų 
Religinės Šalpos veiklą. Jis pa
stebėjo, kad mūsų pastangos

Jūrininkas, generolas, 
ministras, pedagogas..

Greta generolų Nagevičiaus, 
Raštikio, Adamkevičiaus, Dir- 
manto, Liatuko ir kitų garsių Že
maitijoje gimusių ir išaugusių 
Lietuvos pirmosios nepriklauso
mybės laikų aukštų kariškių, 
ryškiai išsiskiria Teodoro Dau
kanto asmenybė. 1994 metų rug
sėjo 20 d. (pasak giminaičių, pats 
T. Daukantas savo gimtadienius 
švęsdavo pagal senąjį stilių - rug
sėjo 8 d.) sukako 110 metų, kai 
gimė šis generolas, karo mokslų 
specialistas, diplomatas, žymus 
visuomenės veikėjas.

Teodoras Daukantas buvo tre
čios kartos garsiojo Simono Dau
kanto giminaitis, reto sudėtingo 
likimo žmogus. Vaikystę ir jau
nystę praleido su tėvais Peter
burge. Po jūreivystės mokyklos, 
kurią baigė su apdovanojimu, 
nepaprastų gabumų žemaitis 
1914 m. sidabro medaliu dar 
baigė Peterburgo jūrų akademiją 
ir buvo paskirtas į Baltijos karo 
laivyną. Čia jį ir užklupo Rusijos 
imperijos žlugimas, jos pri
spaustų tautų atgimimo banga. 
T. Daukantas 1917 m. vasarą 
Helsinkyje suburia tautiečius į

Laisvo žodžio centras Lietuvoje 
Iniciatyvinės grupės pranešimas

Kovo 2 d. Lietuvos radijo ir 
televizijos asociacija, Lietuvos 
periodinių leidinių leidėjų aso
ciacija, Lietuvos Žurnalistų drau
gija ir Lietuvos žurnalistų sąjun
ga pasirašė susitarimą dėl "Lais
vo žodžio centro" Lietuvoje stei
gimo. šio steigiamo centro (LŽC) 
tikslas - telkti ir organizuoti 
visuomenės jėgas ir specialistų 
pastangas, kad Lietuvoje būtų 
sukurtas demokratiškas įstatymų 
pagrindas laisvam visuomenės 

remti Lietuvos jaunimo religinį 
- moralinį auklėjimą jau atneša 
vaisių. Nežiūrint pesimistinių 
nuotaikų, dabar auganti jaunoji 
karta pradeda suprasti ir tikėti, 
kad ne vien materialinė, bet ir 
dvasinė gerovė yra svarbi žmo
gaus ir tautos atgimimui.

Susirinkę telkinio lietuviai dos
niai aukojo Religinei Šalpai ir 
vyskupo fondui. Laisvu laiku 
vyskupas turėjo progą susitikti 
su bičiuliais, anksčiau gyvenu
siais New Yorko apylinkėje.

Alg. Š. 

lietuvių Vyčio draugiją, tampa 
jos pirmininku. Be gimtosios, 
gerai mokėdamas rusų, anglų, 
vokiečių bei kitas kalbas, trejus 
metus (1919 -1922) dirbo įvairų 
darbą Kaukaze, Kryme, Turkijo
je, olandų laivo kapitonu plau
kiojo Juodojoje jūroje.

1922 m. rugpjūtį, vos grįžęs į 
Lietuvą, pradeda dirbti Vytauto 
Didžiojo karininkų kursų mok
slo dalies vedėju, - vėliau karo 
mokslų skyriaus viršininku, o jau
1924 m. paskiriamas krašto ap
saugos ministru. Juo buvo iki
1925 m. rugsėjo 26 d., o antrą 
kartą -1927 -1928 metais. Prieš 
antrąją ministro kadenciją dirbo 
Vyriausiojo kariuomenės štabo 
viršininku. Ir būdamas minist
ru, ir vėliau, turėdamas docento 
vardą kelis metus dėstė geografi
ją universitete, buvo Valstybės 
tarybos narys. Ketvirtąjį dešimt
metį pasiunčiamas atstovauti Lie
tuvos interesams Lotynų Ame
rikoje, buvo valstybės jūrų ins
pektorius Klaipėdoje.

Be tiesioginių pareigų, šis stip
rus žemaitis nuolat buvo užimtas 
visuomenine veikla; įvairiu metu 

informavimo priemonių funkci- 
jonavimui. Vienas iš LŽC už
davinių bus bet kokio monopo
lio visuomenės informavimo sri
tyje panaikinimas, laisvos ir 
teisingos konkurencijos skatini
mas, palankių ekonominių są
lygų visuomenės informavimo 
įmonių vystymuisi kūrimas, taip 
pat visuomenės informavimo 
įstatymo projekto, kuri parengė 
LR Seimo valdybos nutarimu 
sudaryta bendra darbo- grupė, 
pristatymas, svarstymas ir priė
mimas Seime, tokiu būdu, kad 
jis atitiktų Lietuvos Respublikos 

"Aušros” stovykla
Nukryžiuotojo Jėzaus seserų iniciatyva eilę metų vyksta lietuvių 

vaikų stovyklos gražioje "Aušros" stovyklavietėje Pocono kalnuose, 
Elmhurst, PA, apie 10 mylių į šiaurę nuo Scranton, PA.

Šiemet stovykla veiks liepos 9 - 22 dienomis. Mokestis $115 už 
savaitės pragyvenimą. Vaikai lietuviškoje dvasioje tobulinasi lietu
vių kalbos vartojime, lavinasi lietuviškų dainų ir tautinių šokių 
atlikime. Netrūksta ir sportinės veiklos, o vakarais vyksta talentų 
pasirodymai. Tris kartus savaitėje stovykloje aukojamos mišios ir 
ugdomas religinis susipratimas.

Registracijos reikalais kreiptis: Sister M. Angelą, CJC, 25 South 
Broad Mountain Avė., Frackville, PA 17931.

buvo Skautų ir šaulių sąjungos 
pirmininkas, žurnalo "Trimitas" 
redaktorius. Generolo leitenan
to Teodoro Daukanto plunksnai 
priklauso daugelis straipsnių, ats
pausdintų "Santaroje", "Karde", 
"Lietuvos Aide", "Trimite", "Kos
mose" ir kituose to meto Lietu
vos periodiniuose leidiniuose. T. 
Daukantas parašė knygas "Pietų 
Brazilija ir išeivijos perspektyvos" 
(1931) ir "Kelio į Vilnių beieš
kant". Nespėjęs pasitraukti į Va
karus, nuo 1940 m. pabaigos iki 
nacių okupacijos buvo bolševikų 
kalinamas, karo metais dėstė Vil
niaus universitete.

Pokaris T. Daukantą, kaip ir 
daugelį Lietuvos patriotų, nu
bloškė į Vakarus. Jis gyvenimą 
baigė eidamas 76-uosius metus, 
1960 m. tolimoje Argentinoje. 
Bet ir išeivijoje aktyviai dalyva
vo lietuvių spaudoje, buvo Euro
pos tautų išlaisvinimo sąjungos 
Argentinos skyriaus pirmininku.

Vytauto Didžiojo karo muzie
juje šio žymaus Lietuvos veikėjo 
gimimo jubiliejaus proga atidary
ta paroda supažindina su jo 
gyvenimo ir veiklos įvairiais as
pektais.

Steponas Gečas
Vytauto Didžiojo karo muziejaus 

direktoriaus pavaduotojas, 
istorijos daktaras

konstituciją, demokratijos ir lais
vos spaudos ir laisvos rinkos bei 
spaudos ir žodžio laisvės princi
pus. LŽC steigimą ir veiklos or
ganizavimą remia JAV - Baltijos 
Fondas (U. S. Baltic Foundation). 
Analogiškos visuomenės insti
tucijos numatomos steigti ir 
Latvijoje bei Estijoje.

1995 m. balandžio 26 - 28 
dienomis Laisvo Žodžio Centras 
ir U. S. Baltic Foundation numa
to surengti konferenciją Vilniu
je. Bus priimta LŽC veiklos pro
grama bei principai.

N. Songaila
LŽC steigimo Lietuvoje inicia

tyvinės grupės narys, Lietuvos Radi
jo ir televizijos asociacijos direkto
rius

KARUSELĖJE
(atkelta iš 3 psl.)

stuktelėjo savivartė. Jeigu išgersi šimtą gramų, taip pat nieko 
neatsitiks. Niekam neužklius, jeigu ką susikombinuosi. Ir labai 
gaila, kad nieko neišdegė.

Niekui būdingas kuklumas. Todėl taip dažnai girdim: nieko 
negalim padėti, nieko nežinom, kreipkitės į kitą... Dievaži, koks 
kuklumas! Jis jaudina iki siejos gelmių, kai nusikaltimo liudininkai 
tikina: nieko nematėm, nieko negirdėjom...

O kam neteko turėti reikalų su nieku, kuris gali viską!
Tu įeini į to nieko kabinetą. Nieko nelaukdamas, jis tave išklauso 

ir sako:
- Niekai. Aš viską sutvarkysiu. Man tai niekas nereiškia.
Kai antrą kartą užeini, jis sako:
- Buvau užmiršęs. Niekas man nepriminė.
Trečią kartą kelią pastoja sekretorė:
- Neikit, nieko nepriima.
- O kada priims?
- Nieko nesakė.
Nieko kito ir vėliau nepeši.
Labai įdomu stebėti, kaip iš daikto padaromas niekas. Taip iš 

odos, audeklo, popieriaus gaminami batai, kurių niekas nepirks, 
rūbai, kurių niekas nedėvės, knygos, kurių niekas neskaitys...

Jeigu apie tai išsižiosi, tau atrėš:
- O jūsų niekas neklausia!
Bet dar įdomiau pasekti, kaip iš nieko atsiranda viskas. Gyvena 

toks kuklus, beveik nieko neuždirbantis pilietis. Ir, žiūrėk, iš to 
nieko jis pasistato namą, du namus, įsigyja mašiną, su visa šeimyna 
mėnesiais mirksta jūroje... tai gyvas atkirtis materializmui, teigian
čiam, kad iš nieko negali kas nors atsirasti. Dar ir kaip!

Ir jau visi pastebėjote, kad tasai, kuris mėgsta kartoti: "Man nieko 
nereikia", griebia viską.

Nieko nepadarysi - niekas apima visas mūsų gyvenimo sritis. 
Susirgęs vėžiu, išgirsi iš gydytojo, kad "nieko tokio". Išsikalbėjęs su 
aktorium, dailininku, muziku, sužinosi, kad jų niekas nevertina. 
Chuliganas taip pat turi pretenzijų, kad jo nieką neauklėja. Net ir 
meškeriotojas burba, kad niekas nekimba... Be nieko - nė žingsnio.

Taip be niekur nieko ir baigsiu humoreską apie nieką.
Jeigu man prikišite, kad ji niekam tikusi, atsakysiu, kad nieko 

neišmanote.

Kodėl šypsosi sfinksai
Tūkstančius metų Egipto dykumoje stūkso milžiniškos sfinksų 

figūros. Jos žiūri kažkur į tolį ir šypsosi didžiulėmis akmeninėmis 
burnomis. "Kodėl sfinksai šypsosi"? - suka sau galvas archeologai ir 
niekaip neįstengia įminti šios amžių mįslės.

Be reikalo jie, tie archeologai kamuojasi. Niekada, niekada jie šios 
mįslės neįmins. Ją atskleisti lemta tik humoristams.

ligoje faraonų dinastijoje, valdžiusioje Egipto šalį, savitą vietą 
užima mažai kam žinomas Zamris VII. Šis valdovas tarėsi esąs 
ypatingai sumanus ir visažinis. Zamris VII buvo tvirtai įsitikinęs, 
kad visoje šalyje gyvena vieni kvailiai bei neišmanėliai ir tų buka
pročių pagailėję dievai atsiuntę jį, vienintelį išminčių visoje Nilo 
žemėje. O kadangi palaižūnų netrūko ir prieš mūsų erą, tai šiai 
kukliai faraono nuomonei pritarė ir jo aukštieji valdiniai.

- 0 faraone, - choru šaukdavo jie, - tu vienintelis po saule, kuris 
niekada neklysti! Nuo tavo išminties spindulių mums raibsta akys! 
Kiekvienas tavo žodis - šventas ir neginčijamas, nes tu - neklystan- 
tysis! Tu - genijų genijus! J

Zamris VII nesitenkino panegirikomis. Jis ryžosi konkrečiais dar
bais parodyti savo genialumą ir kitų kvailumą. Vieną rytą įsakė jis 
į Sfinksų aikštę sukviesti visus šventyklų ir piramidžių statytojus.

- Aš sukviečiau jus todėl, - prabilo valdovas į minią, - kad 
pamokyčiau statybos meno. Nemokate jūs savo amato! Žinokite, - 
pakėlė jis žiedais apmaustytą ranką, - statyti reikia ne nuo apačios, 
o nuo viršaus. Eikite ir dirbkit, kaip mano paliepta!

- Eikit ir dirbkit taip, kaip liepė visažinis, neklystantis faraonas! - 
suspiegė Zamrio parankiniai, iškėlę bizūnus.

Netrukus po to Zamris sušaukė žemdirbius.
-Jūs sodinote į Nilo dumblą ryžius, - tarė jiems valdovas. - Nuo 

šiol sodinsite tik arbūzus. Gausite tokį neregėtą derlių, kad per 
neįtikimai trumpą laiką mes pavysime ir pralenksime Etiopiją!

-...ūzus! - sušvyrato bizūnai.
Norom nenorom žemdirbiai turėjo Išrauti ryžius ir pasodinti 

arbūzus, nes tie kurie nepaklausydavo, būdavo įmetami į Nilą 

krokodilams. Visi arbūzai dar neužsimezgę supuvo dumble.
Dabar faraonas nusprendė savo beribės išminties paskolinti ir 

amatininkams.
- Argi čia darbas? - paniekinamai nubloškė jis puikius audeklus. - 

Argi tai audimas? Aš jus, neišmanėliai, pamokysiu, kaip šitai daro
ma kur kas sparčiau ir tobuliau!

Šitaip neklystantysis Zamris VII mokė kailialupius, kaip kailius 
lupti, puodžius - kaip puodus žiesti, net skalbėjos gavo šūsnį 
vertingų patarimų. Faraonas su savo svita galop tiek ir teveikdavo, 
kad be paliovos mokydavo. Visas kraštas tik ir karpė ausimis, 
laukdamas naujų nurodymų, o jei kas neuoliai juos pildė, tuoj 
atsidurdavo krokodilo nasruose. Tai buvo auksinis laikmetis aliga
toriams: jie taip nutuko, kad vos bepavilkdavo baltus pilvus.

Neklystančio ir labai konkretaus vadovavimo vaisiai netruko 
prinokti. Užėjo badas ir epidemijos, žmonės neturėjo kur gyventi ir 
kuo dėvėti. Visas kraštas išrodė tartum po baisaus gaisro ar karo.

Bet faraonas nematė viso to, kas dėjosi jo šalyje: jis, neatitrauk
damas akių, stebėjo dangaus šviesulius. Jam gimė idėja pertvarkyti 
dangaus kūnų judėjimą.

Nežinia, kiek dar būtų visa tai trukę, jei kartą faraonas pusryčiams 
nebūtų gavęs tik trijų ryžių grūdelių. Keista, bet ši mikroskopinė 
porcija privertė valdovą atitraukti dėmesį nuo kosmoso problemų. 
Tada jis išgirdo, jog šalyje toks skurdas, kad ant jo auksinio stalo 
veikiai nebus ir pusės ryžio grūdelio.

Susirūpino faraonas. Reikėjo skubiai ko nors griebtis.
Ir vėl susirinko į Sfinksų aikštę jo šalies gyventojai. Atslinko, vos 

pavilkdami kojas, o jų išdžiūvę kūnai prašėsi balzamuojami. Zamris 
VII didingai išėjo pro rūmų vartus, sėdo į atneštą sostą ir tarė:

- Ilgai mes jus mokėm, daug mokėm, ir pagrindinė mūsų vado
vavimo linija buvo teisinga ir neklystanti.

- Neklystanti, - pakartojo nusilpusiais balsais svita.
- Tačiau, - nuleido balsą faraonas, - šalies gyvenimas, nežiūrint 

mūsų uolaus rūpinimosi, gerokai smuko, ir mums reikės ištaisyti 
kai kurias neklystamai vadovaujant padarytas klaidas...

- štai šią akimirką akmeniniai sfinksai neišlaikė. Jie visi kaip 
susitarę prasišiepė. Ir šypsosi ligi šiolei...

(Bus daugiau)



Mišių aukos kunigai ir patarnautojai iš k.: Aidas Gedeika, 
kun.T. Burkauskas, kun. A. Gudaitis, Rimas Viliamas. Gin
tautas Stirbys. Rimo Gedeikos nuotrauka

Švento Kazimiero šventė, 
rekolekcijos Philadelphijoje

Kovo 4 d. šv. Kazimiero vardo 
diena ir, tuo pačiu laiku Phila
delphijos, Šv. Andriejaus lietu
vių parapijoje buvo metinių re
kolekcijų pradžia.

Šeštadienį, 4 vai. popiet pamal
dos ir pirmas pamokslas. Po pa
mokslo pasikalbėjimas kleboni
joje su rekolekcijų vadovu, kun. 
A. Gudaičiu, svečiu iš Lietuvos,

kuris šiuo metu studijuoja kata
likų kolegijoje Bostone. Pasikal
bėjimas religijos temomis, prie 
lengvų užkandžių, kuriuos pa
ruošė Philadelphijos sesės skau
tės.

Kovo 5 d. šv. KazimierC'Tventė 
praėjo pakilioje nuotaikoje. Da
lyvių buvo daug. 10:30 vai. mišių 
auką atnašavo kun. Algis Gu-

New Brifain, CT

Laisvės šventė
Jau eilė metų, kai LB apylinkės Antrą vai. po pietų, didžiojoje 

valdyba rengia Lietuvos Ne- parapijos salėje, susirinko gana 
priklausomybės atkūrimo minė- geras pusšimtis tautiečių. Minė
jimą. Taip ii šiemet jos dėka at- jirg£ keliais žodžiais pradėjo apyl. 

./jiyeĮUėme šią brangią dieną'. Vą- . pirmininkas Romas Butrimas. Jis 
sąriQ..12-tą H yal. mišias už žu-t,n jp^pi^ė Juozą Raškį pravesti šios 
vusius dėl Lietuvos laisvės auko- dienos minėjimą. Klebonas su- 
jo Šv. Andriejaus parapijos klebo- kalbėjo invokaciją, o Kathy Šal
nas kun. Jonas Rikteraitis. Jspū- ka perskaitė rezoliuciją, kurią

JAV Rep. Nancy Johnson. Ji dau
gelį metų neatsisako dalyvauti 
mūsų minėjimuose ar renginiuo
se. Sveikinimo žodyje ji trumpai 
apibrėžė kas yra Amerikos vai* 
džios daroma šiuo metu dėl Lie
tuvos ir bendrai Rytinės Europos

susirinkimas vieningai priėmė. 
Ji bus pasiųsta atitinkamoms

dingą eisena su vėliavomis, ku
rias įnešė choristai, pasipuošę

gi trispalvė ten plevėsavo net
giedojo mišių metu. Nenuostabu, kad mus aplankė
tautiniais drabužiais, o vėliau valdžios įstaigoms.

US Rep. Nancy Johnson New Britain LB apylinkės vieno parengimo 
metu. 1-oje eilėje iš kairės sėdi: jos vyras dr. J. Johnson, US Rep. Nancy 
Johnson, apylinkės pirmininkas Romas Butrimas, klebonas kun. Jonas 
Rikteraitis. 2-oje eilėje kiti valdybos nariai: Juozas Liūdžius, Vladas 
Butrimas - iždininkas, Lidija Strazdienė - sekretorė, Virginija Liūdžiūtė- 
Osbome, Irena Leiberytė-Bellanger ir Juozas Leiberis.

visą savaitę. Koks gražus vaizdas. 
Taip pat sveikino Connecticut 
valstijos atstovas D. Pudiin, bei

Apie Š. Marčiulionį krepšinio žurnale
JAV leidžiamas populiarus krepšinio žurnalas "Hoop" (oficialus 

NBA leidinys) 1995 m. kovo mėnesio numeryje įdėjo savo nuola
tinio bendradarbio Chris Ekstrand pasikalbėjimą su Šarūnu Marčiu- 
lioniu. Šis rašinys, kuris turi gana ilgą ir plačią įžangą apie patį 
Marčiulionį, užima net 4 puslapius ir yra pailiustruotas 5 nuo
traukomis. Vienoje iš jų matoma visa Lietuvos olimpinė komanda 
apdovanojimo metu, kitoje pats Marčiulionis su Lietuvos rinktinės 
uniforma. Poroje iš nuotraukų Šarūnas vaizduojamas jo naujojo 
klubo ’Sonics’ uniformoje rungtynių metu.

Pats rašinys yra labai įžvalgus ir jis apima daug sričių. Čia 
iškeliama Šarūno veikla ne tik krepšinio aikštelėje, bet ir jo pastan
gos suburti Lietuvos krepšinio rinktinę, kuri olimpiadoje iškovojo 
bronzos medalius. Taip pat pabrėžiamas jo noras padėti Lietuvai ir 

' lietuviams ne vien tik krepšinio aikštelėje, bet vaikų krepšinio 
mokyklos suorganizavimas ir kt.

į klausimą - ką jis darys, kuomet ip diėnos, kaip krepšinio žaidėjo, 
. pasibaigs - ar jis imsis trenerio/darbo Amerikoje ar Europoje, 

Šarūnas atsakė: "Krepšinis yra mano darbas ir mano mieliausias 
pomėgis ir viskas kartu. Dėl to aš pradėjau su vaikais ir todėl aš 
dabar esu Lietuvos Krepšinio/Lygos komisijonieriumi. Praėjusiais 
metais, kuomet aš buvau sužeistas, aš stengiausi galimai daugiau 
patirti iš NBA, kaip reikia vešų NBA tipo lygą lietuviškoje aplinkoje. 
Mums gerai pasisekė Lietuvės Lygoje ir mes net susilaukėm žaidėjų 
iš JAV, kurie atvyko žaisti/i Lietuvą. Aš tikiu, kad ir toliau liksiu 
ištikimas krepšiniui. Bet/aš nežinau, ar galėčiau būti treneriu. 
Galbūt aš viską imu per daug asmeniškai. Man būtų labai sunku".

Ed. Šulaitis

miesto pareigūnas ir buvęs pa- 
rapietis Juozas Šilinga. Programos 
vedėjas Juozas Raškys padarė 
apžvalgą praeitų metų įvykių 
Lietuvoje. Uždarymo žodį tarė 
klebonas Jonas Rikteraitis, pri
mindamas, kad nors Lietuva da
bar yra laisva, jai reikia ne tik 
daug pagalbos, aukų, o ir ypa
tingai maldų.

Po pertraukos parapijos choras 
padainavo keletą dainelių. Pia
ninu palydėjo mūsų energinga 
vargonininkė - chorvedė Geral- 
dina Sintautaitė - Ganzer. Minėji
mas užbaigtas Lietuvos himnu.

Toliau visi persikėlėme į kitą 
salės galą, kur laukė šeimininkės 
su kavute ir gausiai apkrautais 
vaišėmis stalais. Apylinkės valdy
ba dėkojo visiems svečiams, ku
rie dalyvavo ir aukojo šios die
nos proga.

Juozas Liūdžius

daitis ir kun. Timotiejus Burkauš- 
kas. Taip pat ir rekolekcijoms 
puikų pamokslą pasakė kun. 
Gudaitis. Skaitymus skaitė moky
toja Jūratė Krokytė - Stirbienė, 
patarnavo ir auką nešė jaunučiai 
ateitininkai. Mišių metu dvi gies
mes solo gražiai pagiedojo Vio
leta Bendžiūtė. Mišių intencija 
užprašyta Philadelphijos ateiti
ninkų sendraugių, buvo "Už dva
sinį žmonių atgimimą Lietuvo
je".

Po pamaldų parapiečiai susirin
ko į Šv. Andriejaus parapijos salę. 
Čią pasivaišinus, kun. Gudaitis 
padarė trumpą objektyvų pra
nešimą apie religinį atgimimą 
Lietuvoje. Tai buvo daugumoje 
statistiniai duomenys apie lietu
vių katalikų, kunigų, vienuolių, 
vienuolynų ir katalikiškų mo
kyklų skaičius. Jam klausytojai 
pateikė daugelį klausimų, į ku
riuos jis atsakė išsamiai, objek
tyviai. Pav. "Kiek kainuoja moks
las mokiniui metams katalikiško
je Jėzuitų gimnazijoje Lietuvoje"? 
Pasirodo - mokslas nemokamai, 
nes mokytojams algos mokamos 
iš valstybės iždo. Arba "Ar yra 
lenkų kalbos įtaka Vilniaus
kunigų seminarijoje"? Atsaky
mas: "Visur viskas dėstoma tik 
lietuvių kalba".

Programai salėje vadovavo Da
nutė Gedeikienė. Vaišes, prane
šimą ir atsisveikinimą su reko
lekcijų vedėju organizavo Phila
delphijos ateitininkai sendrau
giai.

A.T.P.

Los Angeles, CA
"Atsinaujinkite dvasine proto gelme!", cituodamas Šventojo 

Pauliaus laišką Efeziečiams, kun. Ričardas Mikutavičius ragino Los 
Angeles Šv. Kazimiero parapijos tikinčiuosius, rekolekcijų pabaigoje 
sekmadienį, kovo 19 d. Jis visus kvietė savo žemiškąja kančios galia 
jungtis su Kristaus kančia ant kryžiaus, tikėti ne tik išoriniais 
ženklais ar vaikišku pamaldumu, bet įsisąmonintu tikėjimu, kuris 
mus padarys Dievo taikos nešėjais šiame pasaulyje.

Poetas kun. Ričardas Mikutavičius, Kauno įgulos bažnyčios klebo
nas, čia iškviestas prelato Jono Kučingio pastangomis, pravedė 
keturių dienų rekolekcijas plačiai išsisklaidžiusiems Los Angeles 
apylinkių lietuviams. Sekmadienį ypač gausiai suvažiavę tikintieji, 
po mišių pabendravo su pamokslininku prie užkandžių parapijos 
salėje.

Savo baigiamajame pamoksle kun. R. Mikutavičius kvietė visus, 
vykstančius šią vasarą į Lietuvą, aplankyti Kauną birželio vidury, 
kada įgulos bažnyčioje bus minima 55 metų trėmimų į Sibirą 
sukaktis. Klebonas dr. prel. Algirdas Olšauskas padėkojo rekolekcijų 
vadovui visų parapiečių vardu.

Balandžio mėn. įvyks sekantys parengimai:
Balandžio 2 d., 12:30 p.p. - Profesorės Marijos Gimbutienės 

pagerbimas Šv. Kazimiero par. salėje. Ruošia Lietuvių Bendruomenės 
Vakarų apygarda.

Balandžio 9 d., Verbų sekmadienį, 1:30 p.p. - Religinis koncer
tas, Šv. Kazimiero bažnyčioje. Bus atliekama Theodore Dubois 
kompozicija "Septyni paskutiniai Kristaus žodžiai".

Išpildys Šv. Kazimiero parapijos choras, vadovaujamas muziko 
Viktoro Ralio ir jo kviesti Los Angeles Music Center Operos solistai: 
sopranas Donna Marie Covert, tenoras Mallory Walker ir bosas 
Michael Gallup. Prie vargonų - Mark Robson.

Birutė Prasauskienė

Chicaąo, IL

Grįžo į Lietuvą
Režisierius Juozas Ivanauskas, kuris pernai rudenį buvo atvykęs į 

Chicagą, čia dirbo vietiniame "Vaidilutės" teatro kolektyve ir pa
ruošė dvi vienaveiksmes komedijas lapkričio pabaigoje surengtam 
Amerikos ir Kanados lietuvių teatro festivaliui, jau sugrįžo atgal į 
namus Lietuvoje. Jis, vykdamas iš Chicagos, šių metų pradžioje dar 
buvo sustojęs New Yorke, kur prieš metus buvo pastatęs vieną

IŠ VISUR

veikalą amerikiečių teatre.
Rež. J. Ivanauskas Chicagoje "Vaidilutės" teatre darbavosi jau 

antrą kartą. 1990 m. jis čia pastatė dvi pjeses - Keturakio "Ameriką 
pirtyje" ir K. Ostrausko "Šaltkalvį". Su šiuo pastarųjų veikalu 1991 
m. buvo gastroliuota Lietuv<?je ir rež. J. Ivanauskas prisidėjo prie šių 
gastrolių pasisekimo.

Šie yra "Vaidilutės" teatro sukaktuviniai metai, nes mini savo 
dabartinės padėties. New Britai^ veiklos dešimtmetį. Nors šiaip jau žmogaus gyvenime toks laikotar- 
mįesto burmistre Linda Blogo* pis nėra labai ilgas, tačiau lietuviškų scenos vienetų istorijoje, tai 
slawsld visus sveikino ir persy jau neeilinis reiškinys. Ilgiau negu dešimtmetį Chicagoje, turbūt, 
kaitė šiai progai išleistą miesto nebuvo išsilaikęs joks tradicinis teatro kolektyvas (kiti teatro viene-
proklamaciją. Ji taip pat patarė tais gal laiko ir humoro grupę "Antrąjį kaimą" ir lietuvių operą), 
ir kartu davė sutikimą iškelti Kaip žinome, šis teatras buvo įsteigtas 1985 m. dr. Petro Kisieliaus 
mūsų vėliavą miesto centre. Tai- ir Onos Šulaitienės iniciatyva. Šiuo metu jo tolimesnis likimas nėra

aiškus, nors dar yra vilčių, kad jis gyvuos ir ateityje.

"Lituanicos" futbolo klube
Kovo 12 d. užsibaigė salės (mažojo futbolo) pirmenybių rung

tynės "Metropolitan" vardo lygoje, kurios tęsėsi 9 sekmadienius 
Chicagos šiaurės vakariniame priemiestyje - Vilią Park miestelyje. 
Paskutiniąją pirmenybių dieną "Lituanica" gavo pylos (8-1) nuo 
"Pegasus" klubo futbolininkų. Žaidžiant aukščiausioje divizijoje, 
"Lituanica" čia nelaimėjo nė vieno susitikimo ir tik vieną baigė 
lygiomis. Kitą žiemą "Lituanicos" vyrai jau rungtyniaus I divizijoje, 
panašiai kaip ir pirmenybėse lauke. Ten jiems bus gerokai lengviau.

Kovo 19 d. klubo nariai ir rėmėjai buvo kviesti į metinį klubo 
susirinkimą, įvykusį Lietuvių Centre Lemonte. Čia apsvarstyta 
praėjusi klubo veikla, išklausyti pranešimai, nutarta - kas bus 
daroma šiemet. O šie metai gana aktyvūs - bus vykstama į Pasaulio 
lietuvių sporto žaidynes Lietuvoje, bus paminėta klubo 45 metų 
sukaktis. Iš artimesniųjų įvykių - buvo pakalbėta apie Lietuvos 
jaunių komandos priėmimą, kuris bus balandžio 4 dieną, kuomet 
svečiai iš Lietuvos atvažiuos į Chicagą ir čia praleis tris dienas 
pakeliui į tarptautinį futbolo turnyrą Dalias, TX.

Taip pat buvo renkama ir nauja klubo valdyba bei revizijos 
komisija, bet dauguma pareigūnų pasiliko tie patys, kaip ir ank
sčiau.

Jau ne vieną metą klubui vadovauja iš Argentinos atvykęs darbš
tus vyras - Albertas Glavinskas. Jam daug talkina Gediminas Biels- 
kus, Leonas Jūraitis ir kiti. Ed. Š.

- Amerikos Lietuvių Tary
bos centro valdybos patalpose 
kovo 17 d. posėdyje, be kitų or
ganizacinių reikalų, buvo svarsty
ti Karaliaučiaus krašto reikalai. 
ALTo valdyba patvirtino dr. Jono 
Valaičio pasiūlytą Karaliaučiaus 
krašto reikalams komisiją, kuri 
yra tokios sudėties: - dr. Jonas 
Valaitis, Jonas Damauskas, Algis 
Regis, Vilius Petraitis, Ramūnas 
Buntinas ir Algimantas Gureckas. 
Komisijos pirmasis tikslas yra 
Karaliaučiaus krašto klausimu pa
ruošti memorandumą, kurį, 
ALTo valdybai patvirtinus, nu
matyta įteikti Amerikos vyriau
sybei.
- Detroit, MI, Šv. Antano 

parapijoje priešvelykinis susikau
pimas - rekolekcijos vyks kovo 
31 ir balandžio 1-2 dienomis. 
Susikaupimui vadovaus Kauno 
įgulos bažnyčios klebonas kun. 
R. Mikutavičius.
- ALTo valdybos posėdyje 

kovo 17 d. padaryta praėjusių 
Lietuvos Nepriklausomybės mi
nėjimų apžvalga. 1995 m. vasa
rio 16-osios proga Amerikoje bu
vo surengtas 31 minėjimas, iš 
kurių 4-is surengė ALTo skyriai, 
6-is surengė ALTas kartu su Lie
tuvių Bendruomene, 12 surengė 
Amerikos Lietuvių Bendruomenė 
ir 9 minėjimus - kitos organiza
cijos bei klubai.
- Raimundas Katilius, vir

tuozas smuikininkas, akompa
nuojant pianistui Leonid Dorf- 
man, sutiko atlikti labdaros kon
certą, skirtą paremti vargstan
čius vaikus Lietuvoje. Koncertas 
įvyks Chicagos Jaunimo Centre 
balandžio 8 d., šeštadienį, 4 vai. 
popiet.
- Kanados Lietuviu Fon

das praneša, kad anketos sti
pendijoms gauti turi pasiekti 
fondo raštinę ne vėliau kaip 1995 
m. gegužės 15 d. Ne Kanadoje 
gyvenantiems prašymus galima 
rašyti laišku. Apie stipendijos 
paskyrimą ar atmetimą bus pra
nešta raštu. Paskirta stipendija 
bus išmokėta prasidėjus mokslo 
metams, Kanados Lietuvių Fonde 
gavus pažymėjimą iš mokslo 
įstaigos, kad ji lankoma.

- Kun. K. Ambrasas, SJ, 
pastoviai besidarbuojąs Mont- 
realio Aušros Vartų lietuvių pa
rapijoje, šios Gavėnios metu lan
ko Vakarų Kanados tautiečius 
vietovėse, kur nėra lietuvio kuni
go.
- Ramutės Plioplytės Ve

lykinė paroda veikia Balzeko lie
tuvių kultūros muziejuje (6500 
South Pulaski Road, Chicagoje). 
Parodoje: Velykiniai medžiai, iš
marginti pakabinami tuščiavi
duriai kiaušiniai, pergręžto lukš
to kiaušiniai, Velykų paukščiai. 
Ramutė Plioplytė seną lietuvišką 
margučių tradiciją išvystė į iki 
šiol nematytą techninio ir me
ninio tobulumo lygį. Paroda ati
daryta kasdien nuo 10 vai. ryto 
iki 4 vai. po pietų. Publikos ir 
žurnalistų susitikimas su autore 
įvyks penktadienį, balandžio 7 
d., 7 vai. vakaro Balzeko mu
ziejaus Mažojoje galerijoje.
- Kanadoje gyvenanti kraš

totyrininkė O.Vakselytė - švarc 
Lietuvoje atgavo jai priklau
siusius dvaro rūmus (Jurbarko r., 
Veliuona). Tuos pačius, kur įsi
kūręs Kraštotyros ir rašytojo Pet
ro Cvirkos muziejus. Taigi ir atsi
ėmimas būsiąs tik simbolinis: 
savininkė pasiliksianti pusę pa
talpų ir atgabensianti savo su
rinktas kolekcijas.



Dar sovietų laikais Kaune pradėtas statyti didžiausias viešbutis, liko be šeimininko. Seni viešbučiai 
taip pat pustuščiai. Kas dabar pirks šią nebaigtą statybą, kurios nebereikia? Tačiau š.m. balandžio 1-ąją 
dieną atsirado pirkėjas - JAV prezidentas Bili Ciinton, kuris sakė esąs nepaprastai sužavėtas viešbučiu 
ir pasiūlė kainą -100,000 litų. Ciinton jau tą pačią dieną sumokėjo grynais ir tapo didžiausio viešbučio 
Kaune savininku. Pasirodo, praėjusių metų balandžio 1-ąją įvykęs A. Brazausko ir B. Ciinton 
susitikimas Vilniuje (kurio nuotrauką patalpino "Darbininkas" 1994 m. balandžio 1 d.) ir buvo skirtas 
šiam biznio sandėriui. Viktoro Kapočiaus nuotrauka

Boksininko nemiga
Nemigos kankinamam boksi

ninkui gydytojas pataria skai
čiuoti avinus. Po kelių dienų bok
sininkas sugrįžta ir sako:

-Jūsų patarimas man netinka. 
Kai tik suskaičiuoju iki devynių, 
neišlaikau ir atsikeliu.

Apie vaistus
-Jonuk, ar buvai pas gydytoją?

ryto iškankintas Petrutis pabel
džia į sieną. įsivyrauja tyla. Po to 
iš už sienos pasigirsta garsus, 
susijaudinęs balsas:

- Pone Petruti, ar jums taip jau 
būtina naktimis kabinėti paveiks
lus?

Apie atstumus
- Tėveli, kaip ilgai reikia va

žiuoti traukiniu nuo Kauno iki 
Šiaulių?

- Greituoju traukiniu apie dvi 
valandas.

- O nuo Šiaulių iki Kauno?
- Neprotingas klausimas. Žino

ma, tiek pat.
- Tai visiškai ne neprotingas 

klausimas, tėveli. Nuo Kalėdų iki 
Naujųjų Metų tėra tikta; septy-

- Tikriausiai per greitai važi
nėjate?

- Ne. Per lėtai vaikštau.

Šeimoje
Sekmadienio popietė. Vyras su 

žmona sėdi svetainėje ir laukia 
svečių. Žmona staiga klausia 
vyrą:

- Ar tu pastebėjai, kad aš šian
dien kuo nors išsiskiriu? Na, esu 
kitokia negu kasdien.

Vyras įdėmiai apžiūri žmoną 
ir netvirtai sako:

- Tavo šukuosena nauja.
- Ne.
- Tai suknelė.
- Ne.
- Tai gal šiandien tavo gimimo

diena? . „ ...... '...........

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.

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

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

Visos knygos gaunamos rašant: 
Darbininkas

341 Highland Blvd. 
Brooklyn, NY 11207

kotino žalą, pakartodamas pabrė
žia:

- Įsivaizduokite! Pora cigarečių 
arklį užmuša, arklį!

Iš salės:
- Taip jam ir reikia! Kur tai 

matyta, kad arklys rūkytų?

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

Prenumerata vieniems metams tik $30!

Sudarydami tetamentus, nepamirškite “Darbininko"

TINKAMIAUSIA VAIKAMS 
DOVANA ŠVENTĖMS

- tai Richard Scarry 
- MANO ŽODYNAS. 
Didelio formato, kie
tais viršeliais knyga, 
su daugybe spalvotų 
iliustracijų. Tai savo
tiškas žodynas, kur 
kiekvienas žodis yra 
parašytas dviejomis 
kalbomis - lietuviškai 
ir angliškai, o virš to 
žodžio arba šalia jo 
yra spalvotas piešinu
kas su to žodžio pras
me. Pvz., spalvotas 
piešinukas vaizduoja 
paršiuką, grojantį 
muzikos instrumen
tu, o po apačia para
šyta: trimitas - trumpet. Knyga suskirstyta į 48 skyrelius, pav.: 
Zoologijos sode; Automobiliai ir sunkvežimiai, Meškiukai apsiren
gia, Kūno dalys; Mes - muzikantai, ir kt. Tai jau ketvirtas šios knygos 
leidimas. Knyga yra tinkama mokytis lietuvių ir anglų kalbų žodžius. 
Gaunama "Darbininko" knygyne, 341 Highland Blvd., Brooklyn, NY 
11207. Kaina 20 dol. , persiuntimui pridėti 1.50 dol.

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

Garantuotas, greitas ir saugus 
siuntinių pristatymas 

nuo DURŲ iki DURŲ
Siuntiniai pasieks gavėją per 6 savaites, 

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

- Buvau vakar. Išrašė nuosta
bių vaistų.

- Nuo ko?
- Nežinau, bet labai padeda.

Tarp rašytojų
Kalbasi du rašytojai.
- Neseniai perskaičiau tavo 

knygą.
- Kurią? Paskutinę?
- Tikėkimės...

Linksmi kaimynai
Petručių kaimynai itin triukš

mingai švenčia šeimos galvos 
gimimo dieną. Trečią valandą

nios dienos, o nuo Naujųjų Metų Ne. 
iki Kalėdų beveik visi metai.

Kam juoktis?
Šefas pasakoja anekdotą. Visi 

juokiasi, išskyrus mašininkę.
- Aldona, kas jums? Nesupra

tote anekdoto?
- Supratau. Tačiau aš vakar 

padaviau pareiškimą išeiti iš šios 
įstaigos.

Avarijos priežastis
- Šią traumą jūs gavote auto

mobilio katastrofoje?
- Taip.

ue uįc'/»b<f»4 į n..
- Tikriausiai šiandien., kokia 

nors mūsų vestuvių sukaktis.
- Ne, ne ir ne, basly tu nelai

mingas! Nejaugi nepastebi, kad 
šiandien aš pirmą kartą užsidėjau 
akinius?

Autobuse
- Vairuotojau, uždarykite duris 

- lauke šalta.
- Jūs manote, kad lauke bus 

šilčiau, jeigu uždarysiu duris?

Paskaitose
Lektorius, kalbėdamas apie ni-

Teisme
Kaltinamasis į teisėjo užklau

simą, ar jis buvo kada nors baus
tas prieš tai:

- Niekad prieš tai; visuomet - 
po to.

B PHARMACY B

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

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

WE DELIVER 
Tel.: 296 - 4130

04/1 SAT 
04/4 TUES

04/6THURS 
04/7 FRID

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

04/20 THURS

AERWPICK-UP SCHEDULE 
BROOKLYN, NY 12-1 PM 
NEW BRITAIN, CT ll-12noon 
NEW HAVEN, CT 2-3 PM 
VVATERBURY, CT 4-5 PM 
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

04/21 FRID

04/27 THURS 
04/29 SAT

KEARNY, NJ 
PATERSON, NJ 
PUTNAM, CT 
NE W ARK, NJ 
BROOKLYN, NY 
NEW BRITAIN, CT 
NEW HAVEN, CT 
VVATERBURY, CT 
PHILADELPHIA, PA 10-12noon 
BALTIMORE, MD ---------
KEARNY, NJ 
PATERSON, NJ 
NEWARK, NJ 
BROOKLYN, NY

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

VILTIS
(HOPE)

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

TEL: (617)269-4455

TIESIOGINIAI SIUNTINIAI 
IŠ BOSTONO J VILNIŲ

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

□ Minimalus mokestis už persiuntimą yra S25.
□ Visi siuntiniai apdraudžiami. Muitu nėra.
□ 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 balandžio 6 d. 4 - 6 vai. p.p
LOWELL, MA balandžio 7 d. 12-1 vai. p.p.
LAWRENCE, MA balandžio 7 d. 2 • 3 vai. p.p.
NASHUA, NH balandžio 7 d. 4 - 5 vai. p.p.
WATERBURY, CT balandžio 8 d. 9.30-11 vai. ryto
HARTFORD, CT balandžio 8 d. 1 - 3 vai. p.p.
CAPE COD, MA balandžio 12 d. 3.30 - 5 vai. p.p.
NORWOOD, MA balandžio 18 d. 5.30 - 6.30 vai. p.p.
PUTNAM, CT balandžio 19 d. 1 - 2.30 vai. p.p.
PROVIDENCE, Rl balandžio 19 d. 4 - 6 vai. p.p.
WORCESTER, MA balandžio 22 d. 11-3 vai. p.p.
BROOKLYN, NY balandžio 22 d. 12 - 4 vai. p.p.

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

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

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 (administr.) 

341 Highland Blvd. 
Brooklyn, NY 11207 

v. -----------------*

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

135 Broad Avė., Palisades Park, N J 07650

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



Dailininko Juozo Bagdono paveikslai Brooklyne pakrauna
mi i sunkvežimi ir išsiunčiami i Lietuvą. Iš k.: dail. J. 
Badonas ir Gintaras Karosas, "Vilties" siuntinių bendrovės 
direktorius.

Poezijos popietė Aušros Vartuose

Kultūrinė popietė Bostone
Jau ^enu°lBcti metai iš eilės Bostono tautodailininkai Verbų 

sekmadieniais rengia Kultūrines Popietes, kurių metu vyksta tauto
dailės ir velykinių margučių parodos, o popietės programos skiri
amos lietuvių kultūrinėms apraiškoms.

Šių metų renginys vyks balandžio 9 dieną, 3 vai. popiet, Lietuvių 
klubo III-čio aukšto salėje, 368 W. Broadway, S. Bostone. Kalbės 
viešnia iš Chicagos, "Draugo" kultūrinio priedo redaktorė Aušrelė 
Liulevičienė. įvyks tautinių juostų paroda, susidedanti iš rinktinių, 
kaišytinių, pintinių ir vytinių juostų rinkinių. Velykinių margučių 
parodoje bus didelis jų pasirinkimas, nes dalyvaus bent penkios šios 
srities menininkės su savo margučiais.

Prie knygų bei leidinių stalo bus galima įsigyti naujai pasirodžiusią 
dr. Stasio Goštauto redaguotą knygą "Čiurlionis: Painter and Com- 
poser".

Po progamos atsilankiusieji bus vaišinami lietuvišku raguoliu.
(S.S.)

Susitikime su poetu iš Lietu
vos Kornelijų Plateliu kovo 12 
d., Aušros Vartų bažnyčios salėje, 
nuotaika buvo puiki, taip kaip Ir 
kituose "Branduolio" renginiuo
se. Vyriausia rengėja pianistė 
Aldona Kepalaitė maloniai šyp
sojosi, slėpė nuovargi, Dalia Bul- 
garytė ir Dalia Bulvičiūtė priimė 
svečius, šnekino. Prie atgaivos 
sukosi Jonas Lostys.

Su poetu Kornelijų Plateliu 
buvo smagu pabendrauti, nes tai 
šiltas žmogus, ramus, lėtakalbis 
žemaitis. Pristatydama ji publi
kai, Alina Staknienė paminėjo, 
kad jis nėra vien tiktai žinomas 
poetas, bet ir vertėjas, eseistas, 
kritikas. Jis taip pat yra P.E.N. 
Klubo, Lietuvių centro pirminin
kas. V. Landsbergio vyriausybėje 
Platelis buvo viceministras kul
tūros reikalams.

Platelis yra išleidęs keturias

VVorcester, MA

Lietuviui sportininkui - aukso medalis
Argentinoje, Mar dėl Plata vietovėje, kovo 18 d. įvyko Pan 

American žaidynių irklavimo varžybos, kuriose Jungtinių Amerikos 
Valstijų rinktinė iškovojo 3 aukso ir 6 sidabro medalius iš 11 
rungčių. Aukso medalį gavusiųjų tarpe yra ir lietuvis Jonas Henris 
Velyvis iš North Adams, MA. Rinktinėje buvo 8 irkluotojai ir 
vairuotojas. Laimėjusi rinktinė neišsiskirstys ir turbūt dalyvaus 
1996 metų vasaros olimpiadoje Atlantoje. Amerikos irkluotojų 
rinktinė pasirinko Trakų ežerą Lietuvoje, kur ji visą mėnesį treniruo
sis, besiruošdama Pasaulio irklavimo pirmenybėms, kurioą bus 
Suomijoje. Sovietų laikais ežerasjjųv^ išvystytas šiam sportui ir yra 
laikomas vienas iš geriausių šiaurės Europoje. Ten Jonas Henris 
turės progą pabendrauti su Lietuvos irkluotojais, kuriuos jis gerai 
pažįsta.

Nors Jonas ir pasirinko sporto šaką, kuri reikalauja daug laiko, bet 
jis baigia mediciną Columbijos universitete New Yorke ir ruošiasi 
būti sportininkų gydytoju ir daryti kojų operacijas. Jis palaikė ryšį 
ir su Brooklyno Lietuvių Atletų Klubu, - su savo jaunesniu broliu 
Petru dalyvavo 1993 m. lietuvių krepšinio žaidynėse New Yorke.

.5= apie LIETUVĄ "Kristoforai" numa-
----- !------ --------------------------- tomi teatralams, de- 

LU — Menininkų ru- šimtasis - kino kūrėjui.
mnose Vilniuje pirmą
syk viešai pristatytas 
naujasis Kino ir teatro 
fondas, beje, jau spėjęs 
surengti įdomių rengi
nių. Fondo prezidentas 
- Lietuvos teatro sąjun
gos pirmininkas akto
rius J. Budraitis, kiti jo 
steigėjai - kostiumų dai

lininkė Z. Gustienė, kino opera
torius J. Gricius. Teatro sąjungos 
pirmininko pavaduotojas A. Bal- 
čėtis. Fondas ketina remti ir pla
tesnes kultūros programas. Bene 
artimiausias iš būsimų renginių 
- Teatro diena. Teatralai bus ap
dovanojami "Kristoforo" statu
lėlėmis (autorius - skulptorius S. 
Kuzma), savotišku JAV kino aka
demijos premijos "Oskaras" ati-

- Panevėžio 7-ajai viduri
nei mokyklai suteiktas teatro 
įkūrėjo ir ilgamečio režisieriaus 
Juozo Miltinio vardas. Mokykla 
nuo 1990-ųjų yra pasirinkusi 
humanitarinių mokslų profilį, 
palaiko nuolatinitis ryšius su 
teatru, 10-ojoje klasėje dėstomas 
teatrologijos kursas. Skelbiama, 
kad 90% apklaustų šios mokyk
los mokinių ir jų tėvų pageida
vo, kad ji būtų pavadinta žino
mo režisieriaus vardu.

- Klaipėdos jūrininkų li
goninėje, kardiochirurguos sky
riuje, atlikta 75-oji operacija. 
Klaipėdos žurnalistai praneša, jog 
širdies kraujagyslių rekonstravi
mo operacija truko ilgiau negu 
įprasta: mat 60-mečio ligonio 
širdis - ne kairėje, o dešinėje

Mirė Emilija Putvytė
Kovo 22 d., trečiadienį, 5 v. v. Matulaičio slaugos namuose mirė 

Emilija Pūtvytė, buvusi mokytoja, šaulių ir skautų žymi veikėja. 
Palaidota kovo 25 d. vienuolyno Dangaus Vartų kapinėse Putname.

Ji buvo šaulių įkūrėjo ir žinomo visuomenininko Vlado Pūtvio 
dukra, gimusi 1910 m. balandžio 5 d. šilo - Pavėžupio dvare, 
Šaukėnų vis., Šiaulių aps. Buvo baigusi Vytauto Didžiojo univer
sitetą 1939 m. Kaune. Studijavo istoriją, mokytojavo gimnazijose, 
veikė šaulių ir skautų organizacijose.

Pasitraukus iš Lietuvos, Mūnchene organizavo lietuvių gimnaziją 
ir buvo jos inspektorė. I Ameriką atvyko 1949 m. ir pradžioje 
apsigyveno New Yorke. Čia įsitraukė į skautų veiklą, buvo skautų 
tuntininkė. Nuo 1952 m. dirbo Hartforde. VVorcestery studijavo 
istoriją ir baigė čia unversitetą. Fall River, Ma, kolegijoje dėstė 
vidurinių amžių istoriją.

Pradėjus organizuoti lietuvišką koloniją Sunny Hills, FL, ji viena 
iš pirmųjų ten įsigijo namus, kuriuose išgyveno 10 metų. Iš ten 
persikėlė pas savo giminaičius Aldoną ir Juozą Rygelius Ir pas juos 
gyveno pusantrų metų. Susilpnėjus sveikatai, gyveno Matulaičio 
slaugos namuose Putname, kur ir mirė.

poezijos knygas, o šiais metais 
pasirodys jo 400 psl. poezijos 
rinktinė: "Prakalbos upei".

Kaip Alina Staknienė pastebė
jo, poetas kuria daugiausia mo
dernia literatūrine kalba, bet yra 
sukūręs ir puikių klasikinių so
netų, kurių kelis paskaitė šioje 
popietėje. Taip pat buvo paprašy
tas Kovo vienuoliktai pagerbti, 
paskaityti gilios minties labai 
gražų eilėraštį iš knygos "Luoto 
kevalas" - "Parašas po eilėraščiu".

Iš Bostono atsilankė dr. Stasys 
Goštautas, kuris atsivežė Lietu
voje išleistą savo naują, 560 psl. 
knygą "Čiurlionis: Painter and 
Composer". Jis buvo paprašytas 
apie šią knygą papasakoti. Tai 
mokslinių straipsnių rinkinys, 
kurį sudaryti ir išleisti truko apie 
10 metų (vienas straipsnių jo 
paties).

Ne tiktai Plateliui, bet ir Goš-

Lietuvos Vyčių centro 
valdybos suvažiavimas

Lietuvos Vyčių Centro Valdy
bos ir komitetų pirmininkų posė
dis š. m. kovo 25 d. vyko Worces- 
ter,MA. Dalyvavo Centro Valdy
bos nariai iš Illinois, Maryland, 
Massachusetts, Michigan, New 
Jersey, New York, Ohio, Penn- 
sylvania ir Rhode Island valstijų, 
suvažiavimą globojo 26 kuopa. 
Susirinkimas vyko Maironio par
ko patalpose.

Susirinkimą pradedant, dvasios 
vadas kun. Juozas Anderlonis 
sukalbėjo maldą. Lietuvos Vyčių 
26 k-pos vardu pasveikino Ann 
Leseman ir Ruth Sarafinas. Po
sėdžiui vadovavo C. V. pirmi
ninkė Evelyna Oželienė. Kalbėjo 
viešnia Seselė Ignė Marijošiūtė, 
kuri neseniai grįžo iš Lietuvos. Ji 
aplankė Lietuvos mokyklas iri 
apibūdino katalikišką mokymą 
vaikų klasėse. Pasakojo, kad da
bar yra 12 mokyklų, kurios yra 
laikomos katalikiškomis. Religi
nis auklėjimas priklauso nuo 
mokyklos direktorių iniciatyvos. 
Katalikiškos mokyklos atsako-

mingos Švietimo Ministerijai. 
Visos mokyklos turi tikybos ar 
etikos instrukcijas. Seselė nurodė, 
kad mokykloms reikia įvairių 
knygų su angliškais tekstais ir 
paaiškinimais. Seselė Ignė Mari
jošiūtė susitiko su seselėm Aušra 
Garliauskaitė ir Dolorita Butkute.

Pirmininkė Oželienė supažin
dino narius su nauja "Vyties" 
redaktore Maryte Abbott ir su 
administratoriumi Richard Nied- 
vares. Vincas Boris, Lietuvos rei
kalų komiteto pirmininkas trum
pai apibūdino apie dalyvavimą 
Lietuvių - Amerikos kongrese at
stovaudamas ALT-ui praėjusių 
metų spalio 219 d. Robertas Bo
ris, "Pagalba Lietuvai" vadovas, 
papasakojo apie susitikimą su 
Catholic Medical Mission Board 
direktoriais, New Yorke, š. m. 
kovo 24 d. Pranešimas buvo per
duotas apie pasiruošimus 85-tam 
seimui kuris įvyks š. m. rugpjūčio 
9-13 dienomis Novi Hilton 
viešbutyje, Novi (Detroito prie
miestyje), MI.

tautui teko atsakyti į daugelį 
klausimų, nes publikoje buvo 
gyvas susidomėjimas. Kun. R. 
Mikutavičiui teko pakalbėti apie 
įgulos bažnyčios restauravimą.

į klausimą, ar Lietuvoje valsty
bė pakankamai remia kultūrą, 
Platelis atsakė, kad remia, bet 
nepakankamai. O vis tiek Lietu
voje gausu įvairių kultūros insti
tucijų, palyginus su didesnėmis 
valstybėmis.

A. S.

Ieškoma vadovybė 
savanorių įstaigai 
Lietuvoje

Nuo 1993 m. Lietuvoje veikia 
Faith in Action International 
(FIA) katalikų pasauliečių orga
nizacija su centru Vilniuje. Sa
vanoriai pasauliečiai stengiasi 
įvairiais būdais padėti Lietuvos 
katalikams, kaip, pav., dėstant 
anglų kalbą katalikiškose mokyk
lose, talkinant katekizacijoje ir 
t.t. Šios organizacijos vadovė Re- 
becca Martin, po dviejų metų 
darbo Lietuvoje ir Lietuvai (tobu
lai išmoko lietuvių kalbą) grįžta 
į JAV tęsti studijų.

Ieškoma nauja vadovybė. Suin
teresuoti asmenys gali rašyti ar 
kreiptis faxu adresu: Rosemarie 
Chybik, Director, 7600 S. Coun- 
try Line Rd., Ste 2, Burr Ridge, IL 
60521. Tel. 708 789 - 9768. Fax 
708 789 - 9762.

5 vai. vak. mišios buvo auko
jamos Šv. Kazimiero bažnyčioje. 
Koncelebravo kun. klebonas Vin
centas Parulis ir kun. dr. Juozas 
Anderlonis. Po mišių visi susirin
ko Maironio Parko patalpose kur 
šeimininkės paruošė gardžią va
karienę. Maldą prieš vakarienę 
sukalbėjo kun. Anderlonis. Po 
vakarienės kun. Parulis sveikino 
Centro valdybą ir palinkėjo sėk
mingo posėdžio. Tolimesnėje 
posėdžio eigoje buvo aptarti 
dabartiniai reikalai, vyko diskusi
jos, svarstymai ir nutarimai. Po
sėdis baigtas malda, kurią sukal
bėjo kun. Juozas Anderlonis.

Ateinantis Centro valdybos po
sėdis numatytas šaukti birželio 3 
d. Novi Hilton viešbutyje.

Regina Juškaitė

Naujieji ateiviai buriasi
Naujai atvykusių koordina-

cinčs grupės pasitarimas įvyko 
kovo 24 d. Kultūros Židinyje, 
Brooklyn, NY. Nuspręsta, kad 
koordinacinė grupė rinksis kiek
vieną penktadienį Kultūros Židi
nyje. Grupė nutarė iki kovo 31 
d. paruošti organizacijos nuo-

pusėje. Beje, ir kepenys šio klai
pėdiečio ne kaip visų - kairėje 
pusčje.

- Iš 1242 tauragiškių sa
vininkų, galinčių atsiimti savo 
žemą, natūra*nori ją gauti tik 
737. Vis dažniau pageidaujama 
piniginės kompensacijos. Tam 
tikslui vien Tauragės rajone rei
kėtų bemaž 4 mln. litų. Ukmer
gės rajone -14 mln. O valstybė, 
pavyzdžiui, ukmergiškiams kol 
kas teskyrė 14 tūkst. litų.

- Pakruojo rajone, Juozo
Paukštelio gimtinėje (gimė 1898 
m. kovo 2 d. Titonyse), kas antri 
metai skiriama literatūrinė pre
mija už prozos kūrinį kaimo te
matika. Šiemetiniu Juozo Paukš
telio premijos laureatu tapo Al
gimantas Zurba už romaną 
"Savūnė".

-- Pasiskelbęs laikraš
čiuose, kad parduoda arklį, 
anykštėnas iš Surdegio kaimo A 
Vala netrukus sulaukė ir tar
pininkų, ir pirkėjų - Kavarsko 
bei Ukmergės čigonų. Bet džiau
gėsi neilgai: mokėdami 1300 litų, 
pirkėjai įsiūlė dvi JAV dolerių 
šimtines. Kitądien paaiškėjo, jog 
čigonų doleriai - padirbti. Ma
noma, jie atvežti iš arabų kraštų'. 
Policijos pranešimuose dažni at
vejai apie apgavytes su padirbtais 
doleriais.

statų projektą, o iki vasaros pra-
džios sukviesti steigiamąjį su
sirinkimą. Nutarta kviesti visus 
prijaučiančius lietviškai veiklai, 
burtis į organizuojamą bendriją, 
kuri visiems naujai atvykusioms 
būtų naudinga kultūrinių ir bui
tinių reikalų sprendime.

Pirmas tos grupės renginys bus 
balandžio 29 d., šeštadienį, 7

v.v. Kultūros Židinyje. Numato
ma linksma vakaronė ir paben
dravimas. Visi kviečiami daly
vauti. Paremkime šiuos naujuo-
sius lietuvaičius, kad jie sėkmin
gai įsijungtų į New Yorko lietu
višką judėjimą.

Šią koordinacinę grupę suda
ro: pirmininkas dr. Algis Pliura, 
Albina Banienė/f’etras Lauciškis, 
Robertas ^Meškauskas, Gintas 
Ivaška, Modestas ir Viktoras Ži- 
kai.

KELIONĖS J LIETUVĄ 1995

Birž. 1-rugp. 31į Vilnių iš Bal. 1-geg. 31

Chicago $655 $765
Cleveland 731 927
Detroit 739 891
Los Angeles 865 1,017
Miami 725 925
New York 630 740
San Francisco 900 1,025
Tampa 759 911

Plius mokesčiai. Kainos turi apribojimų.
Teiraukitės dėl kainų iš kitų miestų.

1995 m. grupinių kelionių į Lietuvą brošiūra 
jau paruošta. Kreipkitės. Atsiųsime. 
Grupių organizatoriams teikiamos 

specialios nuolaidos.

VYTIS TRAVEL 
40-24 235 St 

Douglaston, NY 11363 
Tel.: 718 423-6161; 1-800-77-VYTIS 

FAX.: 718 423-3979

IŠ VISUR
— Pianistas Gytis Cinaus- 

kas, šiuo metu gilinąs muzikos 
studijas Austrijoje, Graco aukš
tojoje muzikos mokykloje, su 
savo partneriu violončelistu Eric 
Hūtter yra pakviesti koncertuoti 
Kanadoje Austrijos ambasados ir 
McGill universiteto muzikos 
fakulteto. Balandžio 9 d.,Verbų 
sekmadienį, po pietų Toronto 
Lietuvių Namų didžiojoje salėje 
jų dviejų kamerinės muzikos 
rečitalį rengia Baltiečių moterų 
tarybos lietuvių skyrius ir Lietu
vių Namų kultūros komisija.

— Didžiosios Britanijos Lie
tuvių Sąjungos ir Lietuvių Namų 
Bendrovės suvažiavimas įvyks 
balandžio 22 - 23 dienomis Lon
done.

— Aurelijos M. Balašai- 
tienės, rašytojos ir žurnalistės, 
o taip pat "Darbininko" bendra
darbės, trečioji grožinės lite
ratūros knyga - romanas "Žarijos 
ir pienai" 1995 m- vasario mėn. 
išleista Kaune. Balandžio mėn. 
ten pat bus išleistas dar vienas 
jos romanas "Praradimų ženkle".

— Albertas Hofmanas, kuris 
uoliai talkina "Lietuvos Vaikų 
Vilties" organizacijai, padėdamas 
vežioti ir prižiūrėti jaunuosius 
ligonius, sutiko atlikti dar vieną 
paslaugą Lietuvos žmonėms - jis 
partizanų ir tremtinių dainos 
vieneto "Šilo" grupę iš Chicagos 
nuveš į Clevelandą ir kitur, kad 
vietos lietuviai galėtų pasigrožėti 
įspūdingais koncertais.

— Kanados lituanistinių 
mokyklų ir kursų mokytojų su
važiavimas įvyko kovo 25 d., 
šeštadienį, Anapilio parodų sa
lėje, Mississauga, Ont. (Prie To
ronto). Rengė Kanados LB Švie
timo komisija.

— Kun. Stasys Neimanas, 
Lietuvių Evangelikų Reformatų 
Bažnyčios JAV generalinis valdy
tojas, mirė kovo 17 d.

— Dr. Dalios Kučėnienės 
knygos "Žemaitė Amerikoje" su
tiktuves surengė JAV LB Švieti
mo taryba kovol9 d. Chicagoje, 
Balzeko Lietuvių kultūros mu
ziejaus patalpose.
- 1955 m. Š. Amerikos lie

tuvių šachmatų pirmenybės 
įvyks gegužės 20-21 dienomis 
Dievo Motinos (Our Lady of Per- 
petual Help) lietuvių parapijos 
patalpose, 18022 Neff Rd., Cleve- 
land, OH. Tel. 216 531 - 4263. 
Vykdo Clevelando LSK "Žaibo" 
šachmatų sekcija, kuriai vado
vauja Vytautas Nasvytis.

— Birutei Nagienei - Vait- 
kūnaitei 1995 m. vasario 23 d. 
buvo suteiktas Teisiųjų medalis 
už nacių laikais išgelbėtą iš geto 
mokslo draugę žydaitę Yelena 
Berman, kuri dabar gyvena Izrae
lyje. Iškilmė įvyko Montrealio 
"Holocaust" centre. Po šio cent
ro vadovo kalbėjo Izraelio kon
sulas Montrealyje M. Daniel Gal 
ir įteikė medalį. Jis priminė, kad 
Birutės pavardė bus įgraviruota 
Teisiųjų sienoje Yad Vashem. Tą 
patį vakarą iškilmės buvo rodo
mos per televiziją, pranešta per 
radiją, o kitą dieną aprašyta spau
doje. Birutė Nagienė yra "Ne
priklausomos Lietuvos" redak
torė. ,
- Nauji "Darbininko" skai

tytojai: užsakė kitiems: Walter 
Balnys, Wildwood, NJ, užsakė V. 
Balniui New Baltimore, NY; P. 
Shugrue užsakė A. Palaimai, Ken- 
nebunkport, ME; užsisakė sau: 
Aušrelė Sakalas, Omaha, NE; 
Charles Shulz, Houston, TX; Dia
na Maslauskas, Bell m ore, NY; 
Stan Aizinas, Forest City, CA. 
Sveikiname naujus skaitytojus, 
o užsakytojams tariame nuoširdų 
ačiū.
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Lietuvių Bendruomenės 
Queens apylinkės metinis narių 
susirinkimas šaukiamas balan
džio 2 d.,3:00 vai. p. p. Kultūros 
Židinyje. (Žiūr. skelb. šiame psl.)

Kornelijus Platelis, poetas 
ir visuomenininkas, buvo atvy
kęs j New Yorką ir čia praleido 
savaitę. Kovo 14d., lydimas Arū
no Kulikausko, lankėsi "Dar
bininko" redakcijoje, papasako
jo apie rašytojų ir PEN klubo 
veiklą Lietuvoje. Jis yra lietu
viškojo PEN skyriaus pirminin
kas. Į Lietuvą išskrido kovo 20 d. 
Kornelijus Platelis gyvena Drus
kininkuose.

Dali. Juozas Bagdonas per 
"Vilties" siuntinių agentūrą į Lie
tuvą išsiuntė 160 savo paveiks
lų. Birželio mėnesį jo kūrinių 
parodą Kaune numatoma su
rengti Žilinsko vardo galerijoje, 
kuri priklauso Čiurlionio meno 
muziejui. Pats dail. J. Bagdonas į 
Lietuvą vyksta gegužės mėn., kad 
galėtų laiku parengti savo pa
veikslus parodai.

Dail. V. K. Jonynas Vilniaus 
dailės akademijai padovanojo 
savo privačią biblioteką ir dabar 
rūpinasi, kaip ją pervežti į Lietu
vą. Dail. V. K. Jonyno galerija 
yra suorganizuota ir jau veikia 
Druskininkuose.

Vytis Travel, kelionių biuras, 
kuriam vadovauja Romas Kezys, 
išleido gražų 12 puslapių infor
macinį leidinį apie jo organi
zuojamas keliones į Pabaltijo 
kraštus, Suomiją ir Rusiją. Lei
dinys spalvotas, jame sutelkta 
daug informacinės medžiagos 
įdėta ir būdingų nuotraukų iš 
Baltijos kraštų, Rusijos bei Suomi
jos.

Tarptautinė tekstilės au
dinių paroda vyko kovo 20, 21 
ir 22 dienomis didžiuliame Javits 
centre Manhattane, NY. Parodo
je iš Lietuvos dalyvavo net 8 
firmos, kaip "Drobė", "Audėja"ir 
kt. iš Alytaus, Ukmergės, Jona
vos. Jos išstatė audinių, kilimų, 
linų ir vilnų dirbinius. Gaila, kad 
iš anksto nebuvo informuota lie
tuviška visuomenė, todėl lietu
vių lankytojų šioje parodoje kaip 
ir nebuvo. Nei iš Washingtone 
įsikūrusios Lietuvos ambasados, 
nei iš konsulato New Yorke iš 
anksto nieko nebuvo pranešta 
lietuviškai spaudai apie numa
tomą įvykį. O juk tikriausia 
abiejose įstaigose yra tam tiks
lui atsakingų darbuotojų.

Papildome
Praeitame "Darbininko" nu

meryje, aprašant Ellis Island 
Medai of Honor, medalius ga
vusiųjų tarpe buvo praleista dr. 
Vytauto Bieliausko pavardė.

Už a.a Emiliją Sandana- 
vičienę antrosiose mirties meti
nėse mišios bus aukojamos ba
landžio 2 d., šį sekmadienį, 11 
vai. ryto Apreiškimo parapijos 
bažnyčioje. Draugai ir pažįstami 
prašomi už velionę pasimelsti.

LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS - QUEENS APYLINKĖ 
maloniai kviečia visus lietuvius j metinį susirinkimą 

1995 m. balandžio 2 d., sekmadieni, 3 vai. popiet 
Kultūros Židinio posėdžių menėje, 
361 Highland Blvd., Brooklyn, NY.

Tą pačią dieną veiks
KULTŪROS ŽIDINIO KAVINĖ 

nuo 12 vai. iki 5 vai. popiet. 
Skanūs pietūs, gardumynai, atgaiva.

— Savo apsilankymu prisidėsite prie Kultūros Židinio išlaikymo —

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

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.)

"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.

Iš Metropolitan operos 
rūmų balandžio 1 d., šį šeštadie
nį, 1:30 vai. popiet New Yorko 
laiku per radiją bus transliuoja
ma Giacomo Puccini opera "To- 
sca". Pagrindiniai solistai: Eliza- 
beth Holleąue, Luciano Pavarot- 
ti, Juan Pons. Diriguoja Daniel 
Oren. Ateinantį šeštadienį, ba
landžio 8 d. bus transliuojama 
Claude Debussy opera "Pelleas 
et Melisande".

Valentina Ūselienė, sulau
kusi 88 metus, gyvenusi Flush- 
ing, NY, mirė kovo 18 d. Ve
lionė ilgai ir sunkai sirgo. Buvo 
pašarvota M. Shalins laidojimo 
namuose. Pagal velionės pagei
davimą atsisveikinime dalyvavo 
tik jos šeima. Buvo palaidota 
kovo 22 d. Liko vyras Zenonas 
Ūselis, dailininkas, dukra Giedrė 
Montvilienė, dailininkė, žentas 
Vidmantas Montvila, anūkai 
Darius ir Audrius. Ankstesniais 
laikais velionė kaip dailininkė 
dalyvavo parodose, buvo ak- 
varelistė. Taip pat rašė ir eilėraš
čius, apysakas, buvo laimėjusi 
net premijų. Jos kūrinių buvo 
spausdinta ir "Darbininke". Va
lentina Ūselienė pasireiškė ir kaip 
vertėja, buvo išvertusi iš rusų 
kalbos Dostojevskio "Nuskriaus
tieji ir pažemintieji" ir kt. veika
lus.

LB Queens apylinkė, kuriai 
pirmininkauja Ramutė Česna- 
vičienė, gegužės 7 d. rengia neei
linį vakarą - Šiaulių miesto teat
ro spektaklį. Šią grupę papildys 
ir keli aktoriai iš Hamiltono teat
ro, Kanados. Viso atvyksta 16 
asmenų.

Auksė Jankauskaitė ir 
Ch^i Warz kovo 13 d. susi
laukė pirmagimės dukrelės Ele
nos Kotrynos. Jie gyvena Ches- 
terfield, VA. Auksė yra Algio ir 
Vidos Jankauskų dukra.

Vytauto Kernagio koncer
tą rengia skautai akademikai ge
gužės 12 d., penktadienį, 8 vai. 
vakare Kultūros Židinio mažojoje 
salėje.

Rinkimų į savivaldybes 
Lietuvoj*e rezultatai

Kaip pranešė ELTA, rinkimuo
se į savivaldybes, kurie įvyko 
kovo 25 d., dalyvavo apie 43% 
visų rinkimų teisę turinčių gy
ventojų. Du trečdalius visų vietų 
savivaldybėse laimėjo taip vadi
namosios dešiniosios jėgos. Tė
vynės Sąjungos kandidatai gavo 
426 mandatus, LDDP - 297, 
Krikščionys Demokratai - 247, 
Valstiečių partija - 105, Centro 
Sąjunga - 74, Socialdemokratų 
partija - 72. Lietuvos lenkų rin
kimų akcija vietos valdžioje gaus 
68 mandatus, Politkalinių ir 
tremtinių sąjunga - 56, Lietuvių 
tautininkų sąjunga - 49, Libera
lų sąjunga - 40, Lietuvių naciona
linė partija "Jaunoji Lietuva" - 
16, Tautos pažangos partija -14, 
Demokratų partija - 9, Laisvės 
sąjunga - 6, Respublikonų parti
ja - 5, Nepriklausomybės partija 
- 2 mandatus. Savivaldybių tary
bose savo atstovų neturės tik 
Žalioji partija.

SLA 126 kuopos 
susirinkimas

SLA centrinės 126 kuopos su
sirinkimas įvyko kovo 26 d. sek
madienį, 2 v. popiet Kultūros 
Židinio posėdžių menėje. Kuo
pai pirmininkauja Kęstutis Mik- 
las. I susirinkimą atsilankė ir 
ambasadorius Anicetas Simutis 
su žmona, Pildomosios Tarybos 
sekretorė Genovaitė Meiliūnienė, 
kuri taip pat yra ir šios kuopos 
narė. Praėjusio susirinkimo pro
tokolą perskaitė finansų sekre
torė Živilė Jurienė. Susirinkime 
negalėjo dalyvauti kuopos sekre
torius Romas Kezys, tai šio su
sirinkimo protokolą surašė ar
chitektas Antanas Vytuvis. Kuo
pa yra įsteigta 1906 m. balandžio 
8 d. Svarstyta, kaip paminėti šią 
90 metų sukaktį. Nutarta kitais 
metais balandžio mėn. cen
trinėse SLA patalpose surengti 
minėjimą su paskaita ir kultūrine 
programa. Živilė Jurienė padarė 
pranešimą apie finansinę padėtį. 
Kalbėta apie SLA 38 kuopos 
likimą. Sumažėjus kuopos narių 
skaičiui, norima kuopą sujungti 
su 126 kuopa. Pravesti rinkimai 
į SLA Pildomąją Tarybą. Buvo 
išdalinti lapeliai ir susirinkusieji 
balsavo, kaip reikalauja Susivie
nijimo konstitucija.

SLA 65-tas seijnas šiemet bus 
liepos mėnesį Clevelande. Kuo
pai atstovauti išrinktas Kęstutis 
Miklas. Susirinkime buvo ne
didelė kultūrinė dalis. Rašytojas 
Paulius Jurkus priminė Mairo
nio du kūrybinius jubiliejus - tai 
110 metų, kaip Mairionis 1885 
m. "Aušroje" išspausdino pirmą 
eilėraštį "Miškas ūžia" ir 100 metų 
nuo kūrybingiausio Maironio 
laikotarpio pradžios. Tada jis 
išleido "Pavasario balsų" pirmą 
laidą ir poemą "Per skausmus į 
garbę". Eilėraščių rinkinyje buvo 
47 eilėraščiai, kurie ir šiandien 
visiems žinomi, pvz. "Jaunimo 
giesmė".

Po susirinkimo buvo paben
dravimas prie vaišių ir kavutės, 
kurią paruošė Živilė Jurienė.

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

VVashington, DC 
ieško darbininkų pjauti 

žolę. Pastovus darbas, lietuviška 
firma. Pradinė alga 8 doL į val
andą; būtinai reikia turėti darbo
leidimą (work permit). Parū
pinsiu! nemokamą butą gyventi- 
kartu su kitu lietuviu. Skubiai 
kreiptis.: Aleksas, tel. (202) 244- 
2373. (sk.)

Lietuvos generalinio prokuroro pavaduotojas Artūras Paulauskas vasario viduryje lankėsi New Yorke ir 
Vasario 16-osios minėjime Kultūros židinyje pasakė kalbą. Ta proga jis aplankė ir amerikiečių įstaigas.
Nuotraukoje iš k.: Brooklyno vyriausias prokuroras Charles J. Hynes sveikina Artūrą 
Paulauską. Šalia stovi specialus tyrinėtojas Peter Grinenko ir Brooklyno vadas kovai su 
organizuotu nusikalstamumu Eric Seidel (dešinėje). Rasos Razgaitienės nuotrauka

Gavėnios skatikas vaikų
priešpiečiams

Velykos ir pavasaris, bet ne 
visiems. Ar Jūs žinote, kad var
ganą gyvenimą pakeliantys tėvai, 
skaudžiai išgyvena duonos ne- 
dateklių savo vaikams? Lietvoje 
yra vaikų, kurie negali nusinešti 
sumuštinio į mokyklą, nes ne
turi iš ko. Lietuvoje yra šeimų, 
kurios neišgali vaikams duoti 
pinigų nusipirkti mokyklinės vir
tuvės maisto.

Mitybos trūkumas silpnina vai
ko protini imlumą, o visa alka
no vaiko dvasinė būklė tampa 
kliūtimi pažangai moksle. Todėl 
Lietvių Katalikų Religinė Šalpa 
Amerikoje skelbia Gavėnios ska
tiko pagalbą Lietuvos katalikiškų 
mokyklų vaikų, priešpiečiams.

Kreipiamės į visuomenę ateiti 
į pagalbą alkaniems vaikams, su

Elizabeth, NJ
Švenčiant Šv. Petro ir Povilo 

lietuvių parapijos šimtmetį, kovo 
12d., sekmadienį, mišias parapi
jos bažnyčioje koncelebravo Ne- 
warko arkivyskupas Theodbre E. 
McCarrick su parapijos klebonu 
kun. Alfredu T. Žemeikiu ir kitais 
kunigais. Šimtmečio iškilmių 
dvasioje balandžio 2 d., šį sek
madienį, nuo 12:30 iki 3:30 vai. 
popiet parapijos salėje vyks lie
tuviško maisto festivalis. Įėjimas 
nemokamas.________________

KELIONĘ J LIETUVĄ 
organizuoja Antanas Gudonis iš 
St. Petersburg Beach, FL. Tai 
grupinė kelionė, todėl SAS lini
jos lėktuvo bilietai bus papigin
ti. Išskrendame liepos mėn. 10 
d., sugrįžtame rugpjūčio mėn. 7- 
tą d. A. Gudonis vadovaus ir 
padės aerouostuose ir kelionėje. 
Lietuvoje bus galima prisijungti 
prie 10-ties dienų autobusu eks
kursijos po Lietuvą. Reikės mo
kėti tik už maistą ir nakvynę, o 
autobusą duoda Lietuvos Šaulių 
Sąjunga nemokamai. Registruotis 
kaip galima greičiau, nes papigin
tos vietos yra ribotos, skambi
nant tel. 813-360-4388 arba ra
šant Antanui Gudoniui, 197 Lido 
Dr., St. Petersburg Beach, FL. 
33706. (sk.)

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

Reikalingas vyras dirbti 
durų gamybos dirbtuvėje. Pa
tyrimas dirbti su instrumentais 
būtinas. Skambinti: (718) 782- 
8295. Prašyti George, (sk.)

TALPINTUVAI PER TRAN- 
SPAK siaučiami kas savaitę. 
Skubius siuntinius siunčiame
AIR CARGO. TRANSPAK, 
2638 W. 69th Street, Chicago, 
IL 60629. Teief. 312 436-7772. 
C0NNECT1CUT valstijoje 203 
232-6600. (sk.)

Gavėnios skatiku. Tebūna mūsų 
"kvoteris" - dvidešimt penki cen
tai - tuo kasdien atidedamu ska
tiku šiam reikalui. Tas kvoteris 
lygus litui, o vienas litas vaiką 
pasotina dienai.

Tegul šios Gavėnios skatiku, 
pradėta pagalba Lietuvos katali
kiškų mokyklų vaikams tęsiasi 
tol, kol ateis tikras Lietuvos pri
sikėlimas iš buitinio ir dvasinio 
skurdo.

Gavėnios skatikas skubiai reika
lingas - dabar! Siųskite savaiti
nius, ar mėnesinius skatikus Lie
tuvių Katalikų Religinei Šalpai 
adresu: 351 Highland Blvd., 
Brooklyn, NY 11207, nurodant 
"vaikų priešpiečiams". Tel. (718) 
647 - 2434. Religinė Šalpa atitin
kamai paskirstys Lietuvoje.

New Britain, CT, Lietuvių 
Bendruomenės apylinkės 
valdyba, per Juozą Liūdžiu at
siuntė "Darbininkui" peremti 20 
dol. čekį. Nuoširdžiai dėkojame 
už paramą.

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.

"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, Wiliow- 
brook, IL 60514. TeČ 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.)

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.

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.)

Geriausios 
dovanos

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

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

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

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

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

Visos knygos gaunamos rašant: 
Darbininkas

341 Highland Blvd.
Brooklyn, NY 11207

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