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SAVIVALDYBIŲ RINKIMAI IR MES

— Sovietinio laikotarpio 
pogrindžio leidinys "Lietuvos Ka
talikų Bažnyčios Kronika" prista
tytas Nobelio taikos premijai. 
Aukštam apdovanojimui šį lei
dinį pateikė Lietuvos Jungtinių 
Tautų asociacija ir Lietuvos kata
likų mokslo akademija. Gautas 
pranešimas, jog pristatymas pri
imtas. Jau yra gauta Nobelio tai
kos laureato poeto Česlovo Mi
lošo rekomendacija. Antrosios 
reikalingos rekomendacijos lau
kiama iš Tibeto dvasinio vadovo 
Dalailamos.
- Lietuvos Vyskupu Kon

ferencija kovo 31d. paskelbė pa
reiškimą dėl Religinių bendrijų 
teisės į išlikusį nekilnojamą tur
tą atkūrimo tvarkos įstatymo. 
Konferencija, rašoma dokumen
te, apgailestauja, kad Seimas vie
našališkai jau trečią kartą priima 
įstatymą, reglamentuojantį Re
liginių bendruomenių teisių į 
išlikusį nekilnojamą turtą atsta
tymo tvarką. Pareiškime taip pat 
sakoma, kad Lietuvos vyskupams 
kelia nerimą ir besitęsianti an
tireliginė kampanija spaudoje, 
pavienių Seimo narių tenden
cingi pasisakymai, iškreiptai in
terpretuojantys Bažnyčios intere
sus ir jos siekius.
- Astuoni iš 1488 į savival

dybių tarybas išrinktų narių at
sisakė mandatų. Vyriausioji rin
kimų komisija patenkino jų pra
šymus. Trys iš atsisakiusiųjų nu
siskundė sveikata, o kitų nepa
tenkina darbo sąlygos bei atlygi
nimai.

— Nauja institucija - Seimo 
kontrolierių įstaiga oficialiai pra
dėjo veikti kovo 31 dieną. Penki 
Seimo kontrolieriai tirs piliečių 
skundus dėl valstybės ir savi
valdybių pareigūnų piktnaudžia
vimo ir biurokratizmo.
- Mišios už žuvusius 76 par

tizanus kovo 26 d. aukotos Spi
rakių bažnyčioje, Panevėžio ra
jone. Po mišių buvo aplankytos 
Dragonių kapinaitės, kuriose il
sisi partizanų palaikai. Renginius 
organizavo Lietuvos Politinių ka
linių ir tremtinių sąjungos Pa
nevėžio skyrius.

— Lietuvos Krašto apsaugos 
ministras Linas Linkevičius in
formavo, kad iš valstybės biu
džeto pervesta 1.5 milijono litų, 
už kuriuos aprengti ir į tarnybos 
vietą pristatyti pašauktus jau
nuolius. Šį pavasarį į privalomąją 
karinę tarnybą dvylikai mėnesių 
bus šaukiami 1976 metais gimę 
jaunuoliai, kuriems šaukimo me
tu bus sukakę 19 metų.

— Tarptautini M. K. Čiur
lionio pianistų ir vargonininkų 
konkursą planuojama surengti 
šių metų rugsėjo mėnesį. M. K. 
Čiurlioniui skirti pianistų kon
kursai Lietuvoje kas ketveri me
tai buvo rengiami nuo 1967 me
tų. Tarptautiniu pianistų ir vargo
nininkų konkursu jis tapo 1991- 
aisiais, kai jame kartu su Lietu
vos atlikėjais dalyvavo JAV, Izrae
lio ir kitų šalių muzikantai. įgi
jęs tarptautinį pripažinimą, kon
kursas 1994 m. balandžio 30 die
ną buvo priimtas į Pasaulio Tarp
tautinių muzikos konkursų fede
raciją ir tapo 94-uoju jos nariu.
- Daugiausiai Lietuvoje va

sario mėnesį uždirbo bankų tar
nautojai - vidutiniškai 1393 li
tus. Palyginti su sausiu jų atly
ginimas padidėjo 29%.

Dr. Algimanto Kabailos pa
skaita, skaityta Tėvynės Sąjun
gos Sydnėjaus skyriaus popietėje 
vasario 26 d., Lietuvių Namuo
se, Bankswtown. (Red. pastaba - 
paskaita, skaityta prieš rinkimus, 
kurių rezultatus jau paskelbėme 
praėjusiame numeryje, tačiau ši 
paskaita, neprarado savo vertės 
ir padės geriau suprasti šių rin
kimų svarbą.)

- o -
Prieš pradedant kalbėti apie 

rinkimų reikšmę ir kokį vaid
menį mes galime juose turėti ar 
neturėti, verta pristatyti rinkimų 
grafiką: kas renkama, kada ren
kama ir kaip renkama.

Jurgis Razma TS Informaci
niame biuletenyje nr. 1 taip nu
sako rinkimus:

Kovo 25-tą dieną pirmą kartą 
vyks rinkimai (į savivaldybes) 
pagal proporcinę sistemą. Nors 
Tėvynės Sąjungos konservatorių 
frakcijos nariai siūlė, kad rinki
mai vyktų pagal mažoritarinę 
sistemą, arba bent seniūnus būtų 
leista žmonėms išrinkti tiesio
giai, tačiau kaip įprasta, šie pasiū
lymai LDDP seimo daugumos 
buvo atmesti.

Kodėl LDDP taip suinteresuo
ta, kad rinkimai vyktų pagal pro
porcinę sistemą? Niekam ne pa
slaptis, kad šiuo metu LDDP 
rėmėjų skaičius yra labai suma
žėjęs, todėl vargu ar rasime nors 
vieną apylinkę, kur LDDP atsto
vas galėtų surinkti daugiau balsų 
negu dešiniųjų partijų iškelti 
kandidatai. Nelengva jiems būtų 
rasti žmonių, kurie sutiktų balo

Pasienio punktas ties Medininkais šalutiniame kelyje visada tuščias.
Viktoro Kapočiaus nuotrauka

POLITINIS PRIEGLOBSTIS LIETUVOJE

Vyriausybė skyrė lėšų 
kultūriniams projektams

Kovo 28 d. ITAR-TASS kores
pondentas Vladas Burbulis pra
nešė, kad du Rusijos kareiviai, 
tarnavę Kaliningrado srityje pa
bėgo iš kariuomenės į Lietuvą ir 
pasiprašė politinio prieglobsčio. 
Abu kareiviai pasiuntė pareiški
mus Lietuvos Seimui ir Vyriausy
bei, prašydami politinio prie
globsčio todėl, kad jie nesutinka 
su Rusijos karine politika Čečėni
joje. Tą pačią dieną abu karei
viai buvo perduoti migracijos de
partamentui, kuris ir spręs dviejų 
Rusijos karių likimą.

Bėgliai, Aleksandr Vasilkov iš 
Kazanės ir Ruslan Kruglikov iš 
Kemerovo regiono Sibire, buvo 
sulaikyti Panerių geležinkelio sto
tyje, netoli Vilniaus.

Dešiniosios opozicinės Lietu
vos jėgos greitai reagavo į šį įvykį. 
Jie pasiuntė laišką parlamento 
vadovui bei premjerui, kuriame 

tiruotis po susikompromitavu
sios LDDP vėliava. O renkant 
pagal proporcinę sistemą, jie gali 
tikėtis įveikti 4 barjerą ir, išnau
dodami dešiniųjų susiskaldymą, 
daryti didelę įtaką savivaldy
bėms. Kaimiškose apygardose 
buvę LDDP nariai gali į savi
valdybių tarybas patekti per Val
stiečių partijos sąrašą.

Proporcinę sistemą sudaro gali
mybė pasireikšti silpnoms parti
joms... Patekus daugelio partijų 
atstovams į savivaldybės tarybą, 
bus nelengva suformuoti stabi
lią koaliciją ir išrinkti savivaldy
bės vadovus. To nepadarius per 
du mėnesius - atitinkamoje savi
valdybėje bus įvedamas tiesiogi
nis valdymas.

Lietuvos teritorijoje suformuo
tos 56 savivaldybės. Rinkimams 
vykdyti kiekvienos savivaldybės 
teritorijoje sudaroma viena dau- 
giamandatinė rinkimų apygar
da. Į savivaldybės tarybą, priklau
somai nuo gyventojų skaičiaus, 
bus renkama nuo 21-no iki 51- 
no nario (Vilniuje 51). (Citatos 
pabaiga)

Iš viso bus išrenkami 1488 
savivaldybių nariai. Kadangi 
rinkimai vyks proporcine siste
ma, panašiai, kaip rinkimai į 
Australijos senatą, tad partijų 
koalicijos prieš rinkimus nėra itin 
reikšmingos. Mažoritarinėje sis
temoje ("first past the post" arba 
sistemoje, panašioje į Australijos 
"House of Representatives" rinki
mus), koalicijų sudarymas būtų 
daug svarbesnis, nes be jų sudary
mo įvyktų dešiniųjų partijų joms 

reikalaujama šį įvykį svarstyti 
parlamente.

Lietuva dar neturi politinio 
prieglobsčio įstatymo. Jis dabar 
yra ruošiamas ir svarstomas Sei
me.

Tuo tarpu Rusijos ambasada 
Vilniuje taip pat skubiai reagavo 
į šį įvykį. Rusijos ambasados kon
sulinio departamento vadovas 
Sergei Zagriadski pasakė žurna
listams: "Bėgliai yra politiniai 
nusikaltėliai ir jie turi būti nu
bausti Rusijos Federacijoje".

Rusijos valdžia tuo tarpu sku
biai nesikreipė išduoti bėglius, 
tačiau manoma, kad tai įvyks 
artimiausioje ateityje.

Rimantas Markauskas, Seimo 
Žmogaus teisių komiteto pir
mininko pavaduotojas, pasakė, 
kad abu Rusijos kareiviai ryžosi 
pabėgti ir prašyti politinio prie
globsčio po to, kai jie sužinojo,

kenksmingos tarpusavio varžy
bos. Tad balsuojama bus ne už 
asmenis, o už partinį sąrašą.

O kaip partijos ruošėsi bal
savimui? Tėvynės Sąjunga (Lie
tuvos konservatoriai) kėlė kan
didatų sąrašus visuose 56-iuose 
miestuose ir apygardose. Savo 
sąrašuose partija visur pateikė 
tiek kandidatų, kiek buvo nu
matyta rinkti savivaldybių tary
bos narių. Skirtinguose miestuo
se ir apygardose buvo sudaro
mos įvairios koalicijos su Tau- 

• tininkų, Politinių kalinių ir trem
tinių sąjungomis bei su Demok
ratų partija. Šiuo metu Tėvynės 
Sąjungai priklauso apie 18,000 
narių.

Krikščionių demokratų partija 
kandidatus kėlė visuose 56 mies
tuose ir apygardose. Savo kandi
datus krikščionys demokratai 
kėlė tik savarankiškai, nesijung- 
dami į jokias koalicijas. Kaip jau 
minėjau, prieš rinkiminių koali
cijų sudarymas proporcinio bal
savimo sistemoje nėra toks svar
bus, kaip mažoritarinėje. Gal būt, 
kad Krikščionys demokratai jau
čiasi pajėgūs patys vieni įveikti 
LDDP. Tai nelabai drąsinanti 
perspektyva ateinantiems Seimo 
rinkimams, nes dešiniųjų jėgų 
koalicija ten bus daug svarbesnė.

Lietuvos Tautininkų Sąjunga 
nutarė dalyvauti 11 rinkimų 
apygardų. Dar dešimtyje apyg
ardų LTS sudaro bendras koalici- 

<jas su dešiniųjų partijų atstovais.
Lietuvos kalinių ir tremtinių 

sąjunga kėlė kandidatus 25-iose
(nukelta į 2 psl.)

Akcijoje "Darbo, duonos, teisingumo" kovo 16 d. Vilniaus 
Savivaldybės aikštėje dalyvavo tūkstančiai žmonių.

Viktoro Kapočiaus nuotrauka

Lietuviškas "Oscar" - "Kristoforas"
Kovo 28 d. vakare Vilniaus operos ir baleto teatre vykusiame 

iškilmingame tarptautinės Teatro dienos minėjime tradiciškai pa
skelbti teatrinio sezono laureatų vardai.

Geriausio sezono režisieriaus titulą pelnė Rimas Tuminas už 
spektaklio "Nusišypsok mums, Viešpatie" režisūrą Vilniaus mažajame 
teatre. Geriausia dramos teatro aktore išrinkta Eglė Mikulionytė, 
sukūrusi Elizabet Fogler vaidmenį spektaklyje "Persona" akademi
niame dramos teatre. Geriausio dramos teatro aktoriaus titulas 
atiteko Gediminui Girdvainiui už Avnerio Rozentalio vaidmenį 
spektaklyje "Nusišypsok mums Viešpatie". Šiems ir kitiems geriau
siais pripažintiems aktoriams, scenografams, teatro kompozito
riams šokėjams ir vokalistams šiemet pirmąkart įteiktos skulpto
riaus Stanislovo Kuzmos sukurtos "Kristoforo" statulėlės.

Vakaro metu savo ir rusų dainininkės Irinos Ponarovskajos pini
ginę premiją Operos ir baleto teatro veteranų fondui perdavė 
Lietuvoje artistinę karjerą pradėjęs šokėjas Borisas Moisejevas. Rusi
jos estrados artistai fondui paaukojo gastrolėse Lietuvoje surinktas 
lėšas. ELTA

Lietuvoje avarijose žūsta 
daugiau žmonių nei Europoje

Kas penkta autoavarija Lietuvoje baigiasi žmogaus mirtimi, tuo 
tarpu Europoje žūva apytiksliai tik kas trisdešimtas į avariją patekęs 
žmogus. Lietuvos susisiekimo ministro Jono Biržiškio nuomone, 
tokia situacija Lietuvoje yra dėl to, kad per 50 okupacijos metų 
mūsų žmonės buvo įtikinti, kad visais atvejais jais privalo pa
sirūpinti... valstybė.

Kovo 28 d. Lietuvos mokslų akademijoje surengtoje kelių eismo 
saugumo aktualijoms skirtoje mokslinėje konferencijoje buvo 
pažymėta, kad ir avarijų Lietuvoje padaroma daugiau nei civilizuo
tose šalyse. I konferenciją susirinkusių Vyriausybės atstovų, mok
slininkų, kelių policininkų bei gamybininkų nuomone, dėl to kalta 
žema mūsų vairuotojų bei kitų eismo dalyvių kultūra. ELTA

jog jų karinis dalinys bus perves
tas į Čečėniją. Abu kariai, pasak 
Markausko, nelaiko savęs bėg
liais, priešingai, jie sako, jog nori 
tarnauti Rusijos armijoje, tačiau 
ne Čečėnijoje, nes jie nesutinka* 
su ten vykdoma Rusijos karine 
politika.

Markauskas pabrėžė, jog abu 
Rusijos kareiviai yra šiuo metu 
Lietuvoje laikinai, tačiau nėra 
įstatyminių pagrindų spręsti 
klausimą apie politinio prieglobs
čio jiems suteikimą. Per arti
miausius du mėnesius manoma, 
kad Seimas priims politinio prie
globsčio įstatymą. Markauskas 
pasakė, kad Lietuva darys viską, 
kad abu kareiviai jokiu būdu 
nenukentėtų. Praėjusiais metais 
Lietuvoje buvo sulaikyta 440 
nelegalių imigrantų, tame tarpe 
11 kurdų.

pagal UPI, TASS

Lietuvos Vyriausybė nutarė skirti Kultūros ministerijos Kultūros 
vertybių apsaugos departamentui 1,600 tūkstančių litų, iš kurių 
didžioji dalis - 1,300 tūkstančių litų teks Lietuvos laisvės gynėjų 
memorialo sostinės Antakalnio kapinėse statybai. Likusioji dalis - 
300 tūkstančių litų skiriama sumokėti už Vilniaus arkikatedros 
skulptūrų atstatymo darbus.

Minėtos lėšos skiriamos iš Vyriausybės rezervo fondo. Tuo pačiu 
nutarimu iš minėto fondo skirta 2,050 tūkstančių litų Baltarusijos 
lietuviškų salų - Gervėčių krašto lietuvių kultūros bei švietimo 
centro statybai.

Vilniaus miesto valdybai Vyriausybė skyrė 2,400 tūkstančių litų, 
iš kurių 1,300 tūkstančių litų bus panaudota dailininko Kazimiero 
Žoromskio kūrybinės dirbtuvės - galerijos Vilniuje statybai. Paskirta 
lėšų ir Užugirio Antano Smetonos mokyklos remonto darbams.

ELTA

Velykų džiaugsmo ir paguodos 
visiems lietuviams!

T. PLACIDAS BARIUS, OFM 
Pranciškonų Provincijolas

DARBININKO Redakcija ir Administracija

KRISTAUS PRISIKĖLIMO ŠVENTĖJE 

mieliems mūsų skaitytojams, bendradarbiams ir 
rėmėjams linkime skaidraus Velykų džiaugsmo 

ir geriausios sėkmės.



Jonava. Šalia Neries upės tolumoje matosi "Azoto" gamykla. Viktoro Kapočiaus nuotrauka

SAVIVALDYBIŲ RINKIMAI IR MES
. (atkelta iš 1 psl.) 

apygardose. Koaliciją sudarė su 
Lietuvių tautininkų sąjunga ir 
Demokratų partija, o kai kur 
dalyvavo savarankiškai. Sąjungai 
vadovauja Balys Gajauskas. Joje 
yra apie 85,000 narių.

Politinių kalinių sąjunga nėra 
politinė organizacija, todėl jos 
atstovų pavardės įtrauktos į kitų 
partijų sąrašus. Apie 10 šios vi
suomeninės organizacijos atsto
vų pavardžių buvo įtraukta į 
Tėvynės sąjungos ir į Krikščio
nių demokratų sąrašus. Politinių 
kalinių sąjunga turi apie 2,500 
narių, jos pirmininkas yra Anta
nas Stasiškis. Stasiškio nuomone, 
"daugelio naujai įsikūrusių par
tijų tikslai visai neaiškūs ir tik 
klaidina rinkėjus. ... Jų nariais 
tampa buvusieji nomenklatūros 
atstovai.... LDDP autoritetas 
smukęs, todėl jie persimeta į kitą 
partiją".

-'-"LDDP, žinoma, dalyvavo rin
kimuose. Jai buvo daug galimy
bių paveikti rinkėjus per valsty
bės kontroliuojamas viešosios 
nuomonės reiškimo priemones: 
TV, radijo ir dauguma laikraščių. 
Nežiūrint LDDP susikompromi
tavimo, jų "nurašyti", deja, nega
lima.

Sąjūdis, laimėjęs Aukščiausio
sios Tarybos rinkimus, savivaldy
bių rinkimų nepajėgė laimėti. 
Savivaldybėse paliko senieji val
dytojai ir jie ten galėjo tęsti savo 
pragaištingą darbą. Prisimenu 
vieno mūsų bičiulio vaizdingą 
patirtį Lietuvoje, viename vals
čiuje. Jis pasiskundė valdininkei, 
kuri ramiai skaitė romaną, ne
žiūrint to, kad iš toli atvykęs 
tautietis laukė patarnavimo. Šla
jam pasiskundus, kad nesilaiko
ma Aukščiausiosios Tarybos pot
varkių, ponia tarnautoja atrėžė: 
"Jei nori, lėk skųstis pas Lands
bergį. O kas jis man, o kas man 
ta Aukščiausioji Taryba..." Aukš
čiausioji Taryba galėjo leisti įsta
tymus, gi savivaldybės galėjo 
juos vykdyti ar nevykdyti. Iš viso, 
esant įtemptai padėčiai, krašte 
siaučiojant desantininkams ir 
OMONui, visos jėgos, visa en
ergija buvo sudėta Lietuvos išsi
vadavimo pastangoms. Reikia 
prisiminti, kad tik po Maskvos 
perversmo prasidėjo tikras Lietu
vos valstybės nepriklausomas 
gyvenimas.

Visas jėgas į tą išsivadavimą 
sudėjęs Sąjūdis, buvo silpnėjimo 
stadijoje. Anksčiau visi prisidėję 
prie Sąjūdžio koalicijos, pradėjo 
eiti savo keliu. Gal pirmiausia 
Socialdemokratai, vėliau ir cen
tristai. Tuo tarpu tiek LDDP, tiek 
savivaldybės trukdė, šmeižė ir 
sabotavo. Ypač bjauriai ir mela
gingai buvo drebiamas purvas 
Landsbergio link. Kurį laiką jis 
atlaikė spaudimą, nors daugu- 
mos AT jau nebebuvo. Pagaliau 
Sąjūdis neišlaikė tolesnių poli- 

' tinių bandymų ir nepraėjus nei 
pusantrų metų, turėjo perduoti 
valstybės vairą "buvusiesiems", 
šmeižto akcija prieš V. Lands
bergį buvo tokia sėkminga, kad 

jis netgi ryžosi nedalyvauti prezi
dento rinkimuose. Jei jis būtų 
dalyvavęs, greičiausiai tai nebūtų 
esminiai pakeitę rinkimų rezul
tatų. Bet tas išgarsinimas, kurio 
susilaukia prezidentiniai kandi
datai, dabar būtų padėję jo 
įvaizdžiui, kaip opozicijos lyde
rio. Asmuo, turįs pavydėtinius 
kredencialus ne tik politikoje, 
pasiryžęs ir visad rodęs toleran
tiškumą, buvo apšmeižtas neva 
esąs diktatoriumi. Nežiūrint į tai, 
kad jo sąžiningumas daug sykių 
patikrintas, ir toliau skleidžiami 
gandai, neva jis prisiplėšęs tur
tų. Mums gana juokingai atro
do, kai tokiose apkalbose sako
ma, kad jis turįs turtus Australi
joje...

Kai paminiu, kad Lietuvoje 
susidarė du visuomenės sluoks- 
niai, turtuolių ir vargšų, tuo tarpu . . liūliuoti Liętuyps^ bąlsuotojus. 
nėra vidurinės (buržuazinės) kla- Piliečiai patikėjo, kad partiečiai 
sės, kairiejijpiądęda aiškinti, kad yra patyrę,' b dešinieji pasimetę. T 
tai esą padarę dešinieji. Keistas ir “^Babar jie gyvena gerai, o kraštas * kaip žemė dirbama
nelogiškas aiškinimas. Per pusę 
šimtmečio komunistai kūrė vi
soje Sovietų Sąjungoje ir Lietu
voje savo rojų, tempė ant savo 
kurpaliaus. Dabar ir vėl jau antri 
metai, kaip jie ir vėl taip pat 
tempia, turėdami, kad ir nekon- 
stituciniai sudarytą, absoliučią 
Seimo daugumą, o visas negan
das bando suversti vos ne vos iš 
sovietinio jungo išbridusiai Są
jūdžio koalicijai. Nors Sąjūdis va
dovavo vos 18 mėnesių po tikro
jo išbridimo, kai problemomis, 
netgi neturint aiškios daugumos 
Aukščiausiojoje Tarnyboje, kai
rieji įkyriai kartoja, kad visi 
negandai Sąjūdžio ir dešiniųjų 
sukelti. Kartoja ir kartoja... .

Ar Lietuvoje stiprėja demo
kratija?

Kalbėti apie rinkimus ir praeitį, 
bet nepasvarstyti ateities, būtų 
neprotinga. Apie išorinius pavo
jus daug kalbėti neverta, nes mes 
į juos labai daug įtakos ne
turėsime. Betgi svarbu, kur da
bar Lietuva eina, svarbu ar Lie
tuvoje ekonomika ir demokrati
ja stiprėja. Žinia, be demokrati
jos ekonomika ir toliau rėplios 
sovietiniais mastais ir pagal so
vietišką susikompromitavusią 
metodiką. Tad demokratijos stip
rėjimas - ar nestiprėjimas - yra 
nepaprastos svarbos klausimas, 
turįs plačias pasekmes. Apie tai 
gana įžvalgiai kalbėjo advokatas 
Povilas Žumbakis viename iš jo 
savaitinių radijo pokalbių (cituo
ju):

Ar Lietuvos demokratija stiprė
ja? Ar jos laisvė yra užtikrinta 
prie dabartinių sąlygų?

štai keletas įvykių, verčiančių 
susimąstyti:

Viešame laiške ministrui pir
mininkui A. Šleževičiui Lietuvos 
kunigai klausia ar nėra klaidinga 
vadinti Katalikų Bažnyčią Lietu
voje kultu? Ar tai nėra sena bolše
vikinė - komunistinė tradicija, 
senas marksistinės filosofijos reiš
kinys? Kuo skiriasi A. Šleževičiaus 
išsireiškimas "Lietuvos pilietį tru
pučiuką stebina, kai kurių 
bažnyčios kulto tarnų pozicija..." 

(...) Jei po 2000 metų Bažnyčia 
tėra tik kultas, tai gal galima ją 
atmesti, sudrausminti, o jos veik
lą apriboti, kaip ir kitų madingų 
ir laikinai egzistuojančių kultų? 
O ar tai galima daryti su Konsti
tucijos tikybos laisvės garantija? 
(Reikia pastebėti, kad darbie- 
čiams Konstitucija maždaug taip 
pat pastovi, kaip ir sovietams, 
kurie perrašydavo savo puikiai 
skambančias konstitucijas kas 
dešimt metų!)

Ekonominė padėtis Lietuvoje 
yra pasiekusi tolerancijos ribas. 
LDDP administracijos dėka kraš
to žmonių gyvenimas, išskyrus 
mažą dalį prekybininkų ir, ži
noma, didžiąją dalį nomenkla
tūrininkų, yra vos virš bado ri
bos ir jų gyvenimas kas dieną vis 
blogėja. (...) LDDP mokėjo už- 

skursta, kaip ir "anais gerais lai
kais". Net valdžios ponų nuotrau
kos, kuriose jie ilgais odiniais 
paltais, pasipuošę (medžiokli
niais) šautuvais, primena abiejų 
okupantų pareigūnus, viešpata
vusius mūsų krašte okupacijos 
metais. (Kažkodėl okupantų sau
gumiečiai buvo pamilę tuos 
nelemtus odinius paltus...?)

įvairūs nusikaltėliai, gatvių 
chuliganai ir, žinoma, mafijozai 
smaugia ne tik ekonominį vys
tymąsi Lietuvoj, bet veržiasi į 
aukščiausius valdžios sluoksnius, 
bankus, net į spaudą.

O ką mūsų rinkti ir paskirti 
vadai daro Vakaruose? Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės valdyba 
aiškina, kad ji neremia jokios 
ideologijos, jokios partijos. Lie
tuvos valdžia yra išrinkta tautos 
žmonių, reikia tvarkyti svarbius 
reikalus su ja. Negalime neben
dradarbiauti su valdžia. ...

Mums, atrodo, rūpi daugybė 
mums aktualių problemų, ku
rios palyginus su principiniais ir 
esminiais Lietuvos klausimais, 
yra antraeilės", (citatos pabaiga)

Taip apibūdina žymus teisinin
kas, lietuvis, lietuvių bendruo
menės veikėjas padėtį Lietuvoje 
ir mūsų veiksnių baudžiaunišką 
reakciją į Lietuvos dabartinių 
valdovų komunistinius istorijos 
perrašinėjimus ir akių muilini
mą, bei nuolat kartojamas mela
gystes.

Ar mums dera dalyvauti Lietu
vos politiniame gyvenime?

Atrodytų, kad gal ir to klausi
mo nereiktų kelti. Australijoje 
gyvendami esame pripratę daly
vauti šio krašto politikoje. Nepa
tinka valstybės vadovas - Aust
ralijos ministras pirmininkas, 
mes jį kritikuojam. Patinka, re
miam. Taip yra ir taip turi būti. 
Betgi, kai pradedame kalbėti apie 
Lietuvą, įvyksta kokis tai lūžis. 
Atseit, remkime savąją valdžią, 
ji rinkta, gi Lietuvai gresia viso
kie išoriniai pavojai. Nenorėčiau 
manyti, kad toks galvojimas yra 
tik noras įtikti valdžiai, kokia ji 
bebūtų. Manau, kad tai daugiau 

noras matyti Lietuvą per rožinius 
akinius - "vrishful thinking": vis 
tiek lietuviai valdo, tad turi būti 
geri žmonės. O kas tie valdan
tieji?

Daug aukštų Lietuvos ponų 
stačiai užsigauna, jei juos kas 
pavadina komunistais. Girdi, 
mūsų valdančioje partijoje, 
LDDP, jokių komunistų nėra, 
nebuvo ir nebus. Tiesa sakant, 
ne baisus čia dalykas, ar komu
nistas ar LDDP-istas. Daug svar
biau, kokie valdančiosios parti
jos instinktai. Apie partijos vardą 
gana aiškiai ir vaizdingai iš
sireiškė ponas Česlovas Juršėnas, 
kai buvo svarstomas naujas par
tijos vardas. Man regis jis buvo 
iš tų tarpo, kuriems būtų mie
liau partijos vardo nekeisti ir to
liau palikti LKP, o ne LDDP. Bet
gi, bendram partijos labui jis sakė 
taip: "Dauguma, atrodo, norėtų 
pakeisti partijos vardą. Vardas, 
galų gale, nesvarbu - svarbu, kad 
PARTIJA būtų stipri. Aš, senas 
partijos aparatčikas, paklusiu 
partinei drausmei, nežiūrint, kaip 
ji vadintųsi".

Šį pono Juršėno pareiškimą 
LKP - LDDP pirmajame su
važiavime cituoju iš atminties, 
betgi neiškreipdamas pareiškimo 
prasmės.

Gi dabar LDDP sukūrė Lietu
voje du sluoksnius - turčių ir 
beturčių. Beturčiai, kurių yra 
dauguma, vargsta, vos galą su 
galu suveda. Turčiai, važinėja 
importuotais automobiliais, kal
basi bevieliais telefonais ir iš vis 
paraduoja savo turtus akivaiz
džiau nei bet kokie kapitalistinių 
kraštų turtuoliai. Už kiekvieną 
tokį importuotą ištaigingą auto
mobilį, galima būtų Lietuvoje 
pastatyti bent vienus našlaičių 
namus ar mokyklą ar šiek tiek 
pagerinti ligonines.

Iš kitos pusės, įkurta maža
žemių klasė, turinti 3 hektarus 

Rezoliucija Karaliaučiaus klausimu 
JAV kongrese ’

Kongresmanas Christopher Cox (R - Calif.) kovo 28 d. Atstovų 
rūmams pateikė rezoliucijos projektą, kuris aukščiausiajame Ameri
kos politiniame forume pirmą kartą iš esmės pajudina Karaliaučiaus 
problemą. Rezoliucija siūlo JAV Kongresui priimti nutarimą, kad 
Rusijos federacija turi išvesti visas karines pajėgas iš Karaliaučiaus, 
o srities administraciją perima tarptautinė organizacija.

Įžanginėje dalyje nurodoma, kad Karaliaučius prieš karą priklausė 
Vokietijai, o Potsdamo konferencijoje ta teritorija laikinai buvo 
pavesta administruoti Sovietų Sąjungai. Nors 1990 na." Vokietija 
atsisakė teisių į Karaliaučių, bet srities suverenumas nebuvo perves
tas jokiai kitai valstybei. Nuo 1945 sovietai sunaikino ne tik 
vietinius gyventojus, bet ir istorinius paminklus, pakeitė vieto
vardžius ir sritį stipriai militarizavo. Rusijos karinė jėga tapo grėsmė 
ne tik Baltijos erdvei, bet visai Europai ir Amerikos interesams.

Oficialus rezoliucijos pavadinimas: House Concurrent Resolution 
51. (H. Con. Res. 51). Rezoliucija Atstovų rūmams pateikta Ameri
kos Baltų Laisvės lygos rūpesčiu. Tariamasi su senatoriais, kad 
analogiška rezoliucija būtų pateikta ir Senatui.

Amerikos Baltų Laisvės lyga prašo visus Amerikos lietuvius kreipt
is į savo kongresmanus ir prašyti, kad taptų H. Cofi. Res. 51 
rėmėjais. Papildomą informaciją teikia Lygos vicepirmininkė An
gelė Nelsienė, tel.: 714 - 526 - 3648, fax.: 714 - 680 - 3269.

Akciją veda latviai ir estai.

RUSIJOJE NUŽUDYTI AMERIKIEČIAI
Amerikiečių pora buvo nužudyta savo bute Rusijos Tolimuo

siuose Rytuose, Chabarovske. Lee Chu Kwan, 60 metų amžiaus, ir 
jo žmona Lee Kee Vol, 59 metų, kūnai buvo rasti kovo 28 dieną. 
Policija pranešė, kad vyras buvo pasmaugtas, o moteris mirė nuo 
galvos sužeidimų. Amerikiečių pora atvyko į Chabarovską pagal 
akademinių pasikeitimų programą ir dirbo Chabarovsko institute 
nuo 1993 metų vasaros. pagal AP

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

žemės. Kas kada nors yra matęs,
* ' ... galį.

ma užauginti, žino, kad iš tokio 
"ūkio" išgyventi labai sunku. Tad 
sukurta ir nauja vargšų klasė, 
kuri taip kaip ir turtuoliai, turėtų 
būti ištikimi valdančiajai parti
jai, nors jžėl kitų priežasčių.

0 partija, kaip ir visais gerais 
laikais, kuria mitus. Mitų turinys 
keičiasi, bet jų kūrimas vis tas 
pats. Dabartinis mitas - ne Sąjū
dis ir ne tautos dvasinis atgimi
mas, o Lietuvos Komunistų Par
tija (LKP) iškovojo Lietuvai Ne
priklausomybę.

Pagal tą mitą, Nepriklausomy
bę iškovojo ne Baltijos tautos, 
rankomis susijuosusios per Bal
tijos kelią tarpe Vilniaus ir Tali
no, ne masinės demonstracijos, 
nebojusios virš galvos ūžiančių 
okupantų karinių lėktuvų, me
tančių grasinančius atsišauki
mus. Ir net ne prie Televizijos 
bokšto kritusios aukos, ar masi
niai susibūrę Parlamentą saugoti 
beginkliai žmonės, pasiruošę 
paaukoti savo gyvybę už išsiva
davimą ir Nepriklausomybės 
paskelbimo simbolį.

Pagal tą visur kišamą mitą, tik 
dėkto, kad LKP drįso atsiskirti 
nuo Maskvos TSKP, buvo atsiek
ta Nepriklausomybė.

Kodėl mes, penkiasdešimtį 
metų kovoję prieš Lietuvos oku
pantus rusus ir prieš visokio plau
ko komunistus, turėtume dabar 
gėdytis pasakyti, kad dabartinė 
Lietuvos vyriausybė nesugeba ir 
nesugebės nei Lietuvos ginti nuo 
išorinių priešų, nei atkurti Lietu
voje gerbūvį, nes jie, kaip tas 
miško paukštis, kurs į girią žiūri, 
vis per petį žiūri į Maskvą ir 
kraštą bando tvarkyti pagal savo 
sovietišką kurpalį? Kelti viešu
mon korupciją, nėra kovos prieš 
korupciją silpninimas, o at
virkščiai - tai yra viena iš efek
tingiausių kovos prieš korupciją 
priemonių. Atkreipti dėmesį į 
Lietuvos dabartinių valdovų so
vietinius įgūdžius, tai nėra Lie
tuvos silpninimas, o jos stiprini
mas.

Nesibijokime sakyti teisybę, 
nors ji kai kam ir "neskani".

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

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

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

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

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

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

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

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

PHONES (718) 326-1282; 326-3ISO
■ TAI MOSU VIENINTELE VIETA -

- GAUSI PARODU SALE -

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI 
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

PRISTATOMI J VISAS KAPINES 
NEW YORK, NEW JERSEY 

IR CONNECTICUT VALSTIJOSE. 
ĮSTAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIU.

VYTIS 
KELIONIŲ IR TURIZMO 

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

MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 
JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMĄ 

PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

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

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



KRYŽIAUS BAIME?

Mieli Broliai, Sesės!

D
augelis mūsų Kristaus prisikėlimo džiaugsmą išgyvename 
tik Velykų dieną. Mes tikime, kad Kristus, nugalėjęs 
nuodėmę ir jos pasėką - mirtį, garbingai prisikėlė ir grįžo 
į dangišką garbę "paruošti mums vietos" (Jn. 14:1-2), tačiau pa

mirštame, jog jis savo Dvasios galia pasiliko su mumis ir čia žemėje, 
kad dalyvauja mūsų kasdieniniame gyvenime. "Štai aš esu su jumis 
per visas dienas iki pasaulio pabaigos". (Mt 28:29)

Daugeliui mūsų kasdieninis, realus gyvenimas nėra joks džiugus 
velykinis aleliuja, o greičiau vargingas darbas, įtampa šeimoje, 
rytdienos netikrovė - asmeninė ar tautos. Daugelis krikščionišką 
gyvenimą suvokiame kaip atsidavimą Dievo valiai, kantriai nešti 
savo kryželį, kad galėtume išganyti sielą. Bet tai yra klaidinga 
krikščioniška laikysena, nes pabrėžiama tik negatyvi Gerosios Nau
jienos pusė.

Kristaus pergalė prieš nuodėmę ir mirtį, jo grįžimas į dangiškąją 
garbę ir sykiu pasilikimas su mumis čia žemėje (cfr. Jn 14:17) turėtų 
mums būti nuolatinio džiaugsmo, paguodos ir krikščioniškos vilties 
šaltiniu. įsikėlęs Kristus yra visuomet su mumis, mus guodžiąs, 
stiprinantis, įprasminantis kiekvieną mūsų gyvenimo skausmą ir 
džiaugsmą. Savo Guodėją, Šventąją Dvasią jis mums teikia ne vien 
per Krikšto ir Sutvirtinimo sakramentus, bet nuolatos kiekvieną 
dieną "jis yra pas mus ir su mumis" (cfr. Jn 14 - 17). Parafrazuojant 
žymųjį Anglijos rašytoją filosofą Chesterton, ne krikščionybė yra 
kalta, kad tiek mažai velykinio džiaugsmo mūsų gyvenime, o mes 
patys, kadangi niekuomet nebandėm pasinaudoti mums palikta 
prisikėlusio Kristaus galia.

Sekmadienį po sekmadienio Bažnyčia mums primena apaštalo 
Pauliaus žodžius: "Trokštu pažinti jį, jo prisikėlimo galybę ir ben
dravimą jo kentėjimuose" (Fil 3:10).

II Vatikano susirinkimas, siekdamas išryškinti prisikėlusio Kristaus 
palaimintąją galią mūsų kasdieniniame gyvenime ne vien sielai, bet 
ir kūnui, sakramentą "Paskutinis patepimas" pavadino ligonių sakra
mentu. Švento aliejaus patepimu ir kunigo malda Bažnyčia paveda 
ligonį kentėjusiam ir išaukštintam Viešpačiui, prašydama, kad Kris
tus palengvintų jo skausmus, prikelti^ Iš ligos' lovos ir jį išganytų. 
Prisikėlusio Išganytojo gydomąja galia Bažnyčia kviečia pasinaudoti 
ne vien, sunkia fizine liga sergančius, bet ir kiekvieną "sveiką" 
krikščionį.

Gydytoja Birutė Žemaitytė, jau 17-tus metus dirbanti Alytaus 
ligoninėje reanimacijos skyriuje, ką tik atspausdintame dienoraš
tyje "Palydėsiu į tėvo namus" iš kasdieninio gyvenimo ligoninėje 
paimtais pavyzdžiais aprašo, kaip Ligonių sakramentas sergančiam 
grąžina ne tik sielos ramybę, bet labai dažnai padeda nugalėti ir 
fizinę ligą. "Gydanti Viešpaties galybė, rašo ji, aplankė ne tik šį 
(mirštantį, P.B.), bet ir kitą ligonį. Nuostabu! Stebuklas. Ligonis 
akyse ėmė gerėti... Didelis buvo jo džiaugsmas ir dėkingumas. 
Kiekvieno aplankymo metu jis dėkojo už pagalbą, o ypač už 
sudarytą galimybę gauti sakramentinį sustiprinimą. Ligonį prašiau: 
"Kai grįšit į savo aplinką, aiškinkit visiems žmonėms, kad Kristus 
pas ligonį ateina jo sustiprinti arba pagydyti". (37 p.)

Jei tiek mažai velykinio džiaugsmo mūsų kasdieniniame gyveni-

Pagal įsigaliojusį paprotį, be
sibaigiant gavėniai, Didžiojoje 
Britanijoje anglikonų, metodis
tų ir baptistų religinės bendruo
menės paštu siunčia savo tikin
tiesiems velykinius sveikinimus 
ir ragina Velykų šventėje apsi
lankyti bažnyčioje ir maldos na
muose.

Šiemet, siunčiant tokius sveiki
nimus ir raginimus, nutarta ne
benaudoti kryžiaus ženklo - pa
kaks ką nors bendra su Vely
komis turinčio šūkio ir ilius
tracijos. Kaip teigia tarpreliginis 
judėjimas "Churches Advertising 
Netvvork" - lietuviškai maždaug 
reikštų "Bažnyčių reklamos agen
tūra" - kryžius yra perdaug krikš
čioniškas simbolis. Nenaudojant 
kryžiaus, tikimasi pasiekti ir as
menis, nesidominčius Bažnyčia 
ar krikščionybe. Norima į juos 

Velykinė kompozicija. R. Kisieliaus nuotrauka

me gal būt todėl, kad mes gyvename tikėjimu, kurį išpažįstame 
lūpomis. Būti krikščioniu - tai gyventi prisikėlusio Jėzaus Kristaus 
dvasia. "Aš gyvenu, tačiau nebe aš, o gyvena manyje Kristus", 
skelbia apaštalas šventas Paulius (Gal 2:20).

Džiugaus, visą mūsų kasdienini gyvenimą apimančio velykinio 
aleliuja linkiu visiems, gyvenantiems išeivijoje ir Tėvynėje.

Vysk. Paulius A. Baltakis, OFM

prabilti taip, kad jų nenugąsdintų 
stereotipai, į kuriuos mažai kas 
bekreipia dėmesio. Tradiciniai 
krikščioniški simboliai turi nusi
stovėjusią kultūrinę reikšmę, o 
nuolat kartodami Šv. Rašto cita
tas, niekada nepralaušime ne
tikėjimo ledų, - sako velykinės 
kampanijos organizatoriai.

Tokia nuostata, savaime su
prantama, iš karto susilaukė 
stiprios kritikos. Žymus istorikas 
Henry Chadwick pareiškė: "Ban
dau suprasti ir tokį požiūrį, tačiau 
manau, jog atvirukų siuntinėji
mo vajaus organizatoriai pasiro
dytų išmintingesni sveikinimuo
se ir raginimuose įkomponuo
dami bent mažą kryželį. Jeigu iš 
velykinių sveikinimų išmesime 
kryžių ir kitus vadinamus senus 
krikščioniškus simbolius, tai kas 
gi beliks? Kažin ar pasiteisins: 

visa kas įprasta ir sena atmesti ir 
stengtis nustebinti adresatą kokia 
nors ekstravagantiška fraze ar 
kitu išraiškos būdu".

_____________________ VRLS

Atsiųsta 
paminėti

Algirdas Landsbergis - DU 
UTOPIŠKI VAIDINIMAI. "Ko
mediantai", trijų veiksmų utopiš
ka pasaka; "Idioto pasaka", dviejų 
veiksmų pjesė, Dostojevskio ro
mano motyvais. Išleido Algiman
to Mackaus knygų leidimo fon
das. Aplankas dail. Zitos Sodeikie- 
nės. Spaudė M. Morkūno spaus
tuvė. 139 psl. Kaina nenurody
ta. Atspausta 600 egz. įrišta į 
kietus viršelius. Išleista skonin
gai ir gražiai.

VARPAS, 1994 m. nr. 29, 
leidžia Varpininkų filisterių drau
gija, redaktorius - Antanas Kučys, 
administratorius - Grožvydas 
Lazauskas.

Numeryje rašo: A. Kučys - 
"Siekiant gerovės Lietuvai"; dr. 
K. Karvelis - "Švietimas atkurtoje 
Lietuvoje"; J. Daugėla - "Skaudi 
išvyka iš tėvynės ir sunkūs keliai 
atgal"; J. Jūragis - "Tarp jūros ir 
dangaus" (eil.); prof. dr. Albr. 
Rosinas - "Kalbos ugdymas Lie
tuvoje"; Alb. Zalatorius - "Mes ir 
Kudirka"; V. Daujotytė - "Ne sau 
aš kuriu, ieškau"; Alf. Nyka Ni- 
liūnas - "Žiema vaikystėje" (eil.) 
J. Daugėla - "Išeivijos politinė 
veikla ir tauta"; S. Pečeliūnas - 
"Revoliucija - nauja Rusijos im
perializmo forma ar komuniz
mo renesansas"; dr. K. Karvelis - 
" Spauda - Lietuvos partizanų 
ginklas"; H. Nagys - "Vaikystė" 
(eil.); "Kazio Griniaus palaikai jau 
ilsisi tėvynėje"; Liūne Sutema - 
"Beržai" (eil.); Aleks. Šidlauskas - 
"Iš praeities į ateitį"; H. Nagys - 
"Grįžimas" (eil.); B. Raila - "Pri
siminkim rašytoją Kazį Borutą"; 
J. Daugėla - "Penkmetis be Liud
viko Šmulkščio"; "Neišėjo be liku
sio ženklo", kur A. Kučys rašo 
apie a. a. Antaną Masionį ir a. a. 
Balį Dundulį; A. Šidlauskas - "Ne
nugalėtos Lietuvos kančia"; N. 
Pliūraitė - Andrejevienė - "Kai 
žmonės susitinka"; A. Kučys - 
Alfonso Eidinto "Kazys Grinius"; 
A. Kučys - E. Laumenskaitės "Vla
das Jurgutis"; A. K. - "Anatolijaus 
Kairio Istorinis romanas"; Red. - 
Dvidešimt penktasis "N. Vilties" 
numeris; Viršelyje dail. M. K. 
Čiurlionio paveikslas "Piramidžių 
sonata - alegro". 199 psl. Nume
rio kaina 5 dol.

□ Kinijos vicepremjeras ir už
sienio reikalų ministras Qian 
Qichen nuo kovo 29 iki balan
džio 15 dienos aplankys Latviją, 
Slovakiją, Moldovą, Bulgariją ir 
Islandiją. Jis sako, kad vizitas yra 
skirtas išplėsti ryšiams su nedi
delėmis Europos valstybėmis, nes 
jos lygiai taip pat svarbios Kini
jai kaip ir didžiosios.

□ Švedija ir Vokietija pasirašė 
naują oro ir jūros gelbėjimo susi
tarimą kovo 27 d. Švedijos sos
tinėje. Susitarimas padės page
rinti dideles abiejų šalių gelbėji
mo operacijas, pvz tokias kaip 
po Estijos kelto nuskendimo.

□ Mokslininkai įspėja, kad led
kalnių tirpimas Antarktikoje su
kels temparatūros kilimą ir pa
greitins globalinį potvynį visame 
pasaulyje. Neseniai ledkalnio ga
balas dydžio 48x22 mylių atski
lo nuo Larsen ledo šelfo. Šiuo 
metu jis dreifuoja į šiaurę ir, 
manoma, kad ištirps šiltesniuose 
vandenyse. Argentinos Antark- 
tikos instituto geologas Rodolfo 
dėl Valle pasakė, kad neseniai jis 
matė ledo gabalus, iškylančius į 
paviršių iš 666 metrų gylio, kur 
jie buvo 20,000 metų.

□ Rusijos prezidentas Boris Jel- 
cin kovo 25 d. įsakė pradėti nai
kinti visą Rusijos cheminio gink
lo arsenalą. Pagal 1993 metų Pa
ryžiaus cheminio ginklo konven
ciją iki 2005 metų Rusija yra 
įsipareigojusi sunaikinti visą savo 
cheminį ginklą.

□ Estija praėjusią savaitę de
portavo iš šalies Rusijos Liberalų 
Demoratų (V. Žirinovskij vado
vaujama partija) atstovą Piotr 
Rozhok už tai, kad jis aktyviai 
dirbo prieš Estijos konstitucinę 
santvarką ir skatino tautinį nepa
kantumą. Nors Rozhok yra Rusi
jos pilietis, jis yra gimęs Ukraino
je. Maskva iš karto panaudojo 
Rozhok atvejį, kad vėl šauktų 
visam pasauliui, jog rusai yra 
skriaudžiami ir net deportuoja
mi iš Estijos. Estijos užsienio 
reikalų ministerijos atstovai pa
neigė šiuos kaltinimus ir pasakė, 
jog yra labai gaila, kad Rusija 
naudoja šį atveji propogandai.

KARUSELĖJE
Vytautė Žilinskaitė

8

Esminiai klausimai
Kai su pirmaisiais svečiais iš kosmoso buvo užmegztas kalbinis 

ryšys, tuoj pat užsimota supažindinti juos su žemiškosios civilizaci
jos lobiais (nesavanaudiškai tikintis, kad mainais bus gauta 
nežemiškų lobių).

Atvykėlius vedžiojo po elektrines ir kavines, nuvežė į parodomąjį 
kolūkį ir pavyzdinį autoūkį, suteikė jiems progą iš arti pasižiūrėti, 
kaip remontuojami skėčiai ir kemšamas į gilzes tabakas. Svečius 
nulakino ir prie restauruotų senovės paminklų, net prievarta užtempė 
kopėčiomis į aukštą bokštą. Vakarais jie sėdėdavo teatrų ložėse; tai 
jie nė karto nekostelėjo per visą nacionalinę dramą ir nebėgo paltų, 
vos įpusėjus tėvyninei operai. Žinoma, jiems buvo parodytos geriau
sios saviveiklos jėgos, nežymiai papildytos profesionalais, leista 
pasigėrėti "Žalgirio" futbolininkų meistriškumu, kilstelėtų keliais 
vyrukais iš CASK (buvusios sovietų krepš. komandos - red. past.'). 
Jiems užangažavo stalą "Neringoj" su eršketu drebučiuose ir fta- 
lazolu - kas ten žino, kokios jų dvylikapirštės. Nėra kalbos, kad 
atvykėliams buvo surengti ir iškilmingi vyriausybiniai pietūs, praėję 
draugiškoje abipusio supratimo dvasioje, pasikeičiant nuomonėmis 
visiems rūpimais, bet niekam nežinomais klausimais.

Deja, svečius iš kosmoso išpaikino mūsų vaišingumas, ir jie ėmė 
kaišioti trišnerves nosis kur reikia ir kur nereikia. Jiems rūpėjo ir 
migracija, ir spekuliacija, jie įkyriai teiravosi apie televizorių re
montą ir apie kapitalistinių laikų atgyveną - socialistinio turto 
grobstymą. Vienas jų net išsipėrė pirtyje, kad palygintų mūsų 
vantas su saviškėmis. Kitas tuo tikslu išmaukė pusę litro, bet į 
blaivyklą nebuvo įleistas, nors ir labai atkakliai brovėsi. Ir šį savo 
pasiekimą Žemės gyventojai nusprendė laikyti už užtrenktų durų. 

įsismaginę ir įkaušę svečiai būtų dar toliau nuėję, hm, bet, laimė, 
atsirado kas prilaikytų juos už skvernų. Ypač jie veržėsi susipažinti 
su vandenilinės bombos struktūra ir butų skirstymo metodais. Bet 
ir čia atmušė nosis.

Vėl ir vėl nosimis atsimušę, svečiai lyg susitraukė, o jų nosys 
gerokai sutrumpėjo. Po to jie ėmė uždavinėti visai protingus ir 
deramus klausimus.

Antai įėję į Viešosios tvarkos apsaugos ministeriją, jie taip kreipėsi 
į ministrą:

- Sakykite, kaip kabinate apsiaustus: ant vąšo ar pakabos?
į šį klausimą ministras ir jo pavaduotojai atsakė be galo išsamiai 

ir dalykiškai.
Sėdėdami nusikaltėlių kolonijos raudonajame kampelyje, svečiai 

tepasiteiravo.
- O... jūsų tualetuose nuspaudus kas bėga: vanduo ar oro srovės? 
Ir čia jiems buvo suteikta vertinga konsultacija.
Sriubčiodami kavutę dienraščio redakcijoje, jie gyvai pasidomėjo:
- O būna, kad oro prognozę spausdinat ir ne nonparelio šriftu?
Gamykloje, kurios veiklą gaubė nepermatomas gaubtas, jie sutel

kė dėmesį į batų šluostes prie durų.
- Per kiek laiko jos susidėvi, jei ne paslaptis?
Atsakymai biro kaip iš kiauro maišo: vienas malonumas dalintis 

patirtimi su svečiais, kurie žino, kur Ir ko klausinėti!

Paskutinis mohikanas
Ateities kalėjimas, nėra abejonės, iš esmės skirsis nuo nūdienio. 

Žinoma, langus ir ten gaubs grotos, kiemą juos aukšta tvora, ant 
vartų kybos "Gėda sugrįžusiems"! ir panašiai. Bet ne tai svarbiausia. 
Svarbiausia, kad iš pagrindų pasikeis turinys.

Palydovas atrakina pirmas iš eilės duris. Čia, ant taburetės, parie
tęs kojas, sėdi robotas. Jo metalinis paviršius vaizdingai išdekoruo- 
tas pilkai baltais dryžiais.

- Šitas kaip čia atsidūrė? - nustebus klausiu palydovą.
- Spekuliavo užsienio valiuta.
Kitoje kameroje taip pat slankioja robotas.
- Užkietėjęs recidyvistas, - šnibžda palydovas. - Jau šešioliktą 

kartą, čia pataisome, o laisvėje bemat sugenda.

Trečioje kameroje irgi vieši metalinė būtybė.
- Vagišius. Išplėšė svaigalų sandėlį.
- Alyvos? - susiprotėjau.
- Kad ne. Konjako, balzamo, romo...
- Keista... - patraukiu pečiais. - Kam jam...
Toliau tūno politinis nusikaltėlis. Jį nutvėrė už aliumininės ran

kos kaip tik tuo metu, kai kišo brėžinius priešų agentui, taip pat 
robotui. Jis abejingai sukaliojo veržlę savo nosyje ir nė karto 
nepasuko į mus keturkampio smakro.

Po to atsidūrėme vienutėje, kur kalėjo moteriškos lyties būtybė. 
Ji pasirodo, savo metaline plaštaka pramušė kiaušą anytai.

- Nejaugi, - išsižiojau, - robotai turi anytas?
- Savo šeimininkės anytai pramušė, - patikslino palydovas.
Ekskursijai baigiantis, įžengėme į milžinišką salę. Visuose kampuose 

čia girgždėjo, žvangėjo, džerškėjo apie penkiasdešimt dryžuotų 
sutvėrimų. Vienas tepėsi veržles, kitas švitriniu popierium šveitėsi 
aprūdijusi kulną, trečias, išsiėmęs akį, blizgino ją aksomo skiaute...

- Visokio plauko Čia jų, - peržvelgė salę palydovas. - Už chuliga
nizmą, vagystes, autokatastrofas, spekuliaciją, dokumentų klas
totę... Neišvardinsi. 7

Net lengviau atsidusau, kai išėjome iš tos triukšmingos salės. Ją 
užrakinęs, palydovas pasuko lauk.

- Nejaugi jau... viskas?.- sumišusi paklausiau.
Jis įbėdė į mane išmintingą stiklinę akį ir nenorom pratarė:
- Yra dar... viena kamera...
Paėjome prie mažų, nuošalių durų. Joms atsivėrus, man net akys 

prašvito: ant gultų knarkė tikras - iš mėsos ir kaulų! - žmogus. Vos 
neišbučiavau jo iš džiaugsmo, bet pabijojau pažadinti.

- Už ką tą vargšelį? - gailiai paklausiau vos išėjusi iš kameros.
- Straipsnis 118. Už išprie...
- A! - nutraukiau ir plykstelėjau.
- Žinoma, visą kaltę ir alimentų moką jis bandė, kaip įprasta, 

suversti robotui. Išsimiklinote mūsų rankomis žarijas žarstyti, bet 
jau šito... - tulžingai sušnypštė palydovas, - mums neprimesite, ne!

Ir įsistebeilijo į mane tokiu žvilgsniu, kad pasistengiau kuo 
greičiau išsinešdinti iš tos būsimos buveinės.

(Bus daugiau)



Šv. Velykų proga sveikina 
ir link visiems 
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Sveikiname mielus parapiečius 
Sv. Velykų proga!

Kun. FRANCIS V. KARVELIS, klebonas 
Kun. PAULIUS P. SABULIS

WATERBURY, CT 
Šv. Juozapo parapija
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Nuoširdžiai sveikinu visus parapiečius 
Viešpaties Jėzaus Prisikėlimo šventėje!

Še. Velykų proga 
nuoširdžiai sveikiname visus parapiečius!

Kun. VVILLIAM L. WOLKOWICH, 
klebonas

Kun. ALFREDAS T. ŽEMEIKIS, klebonas

Dijak. HENRIKAS KETURWITIS

Šventose Velykose 
ramybės ir taikos visims parapiečiams linki

PreL DOMININKAS POCIUS, klebonas 
Kun. JAMES SHEERIN, administratorius

NORWOOD, MA 
Šv. Jurgio parapija

ELIZABETH, NJ 
Sv. Petro ir Povilo parapija

NEWARK, NJ 
Svč. Trejybės parapija
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Malonių Velykų švenčių linkiu 
visiems parapiečiams!

Kun. Dr. JOSEPH ANDERLONIS, S.T.D., klebonas 
Msgr. VITAS J. MARTUSEVIČIUS, klebonas emeritas

PHILADELPHIA, PA 
S v. Jurgio parapija

Kristaus Prisikėlimo šventėje 
ramybės ir taikos buvusiems parapiečiams 

linki

Kun. JONAS PAKALNIŠKIS

. 51

Douglaston, NY

Sveikinu visus parapiečius 
Kristaus Prisikėlimo šventėje — Velykose!

Kun. ALBINAS F. JANIŪNAS, 
klebonas

’2£ ■
LAWRENCE, MA

Sv. Pranciškaus.A$yžiečio parapija
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Kristaus Prisikėlimo šventėje 
ramybės ir taikos visiems parapiečiams linki

Kun. ALBERTAS CONTONS, 
klebonas

BOSTON, MA 
Šv. Petro parapija

Sveikinu visus draugus, pažįstamus ir 
buvusius parapiečius Šv. Velykų proga!

Kun. STASYS RAILA

Douglaston, NY

Sveikinu visus lietuvius 
Velykų švenčių proga!

Kun. JONAS RIKTERAITIS, 
klebonas

NEVVBRITAIN, CT 
Sv. Andriejaus parapija
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Skaidraus Velykų džiaugsmo 
visiems parapiečiams linki

Kun. V. PARULIS, MIC, klebonas 
Kun. A. NOCKŪNAS, MIC

Worcestcr, MA
Šv. Kazimiero parapija

Skaidraus džiaugsmo visiems parapiečiams 
Šv. Velykų proga linki —

Kun. JOHN P. PRŪSAITIS 
klebonas

BROCKTON, MA 
Šv. Kazimiero parapija
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Prie ežeriuko, kuris yra Juno Beach miesto valdybos rūmų 
pašonėje, įmesto burmistras Frank Harris tarp lietuvaičių

VYRAI, ATSILIEPKIT!

10 Garlos nuotrauka Vytautas Majauskas paminėjo

"Dainos" choras, atlikęs programą Lietuvos nepriklausomybės minėjime. Antra iš kairės sėdi 
choro įkūrėja ir vadovė Irena Manomaitienė, šalia jos - muzikas ir kompozitorius T indas 
Stukas. Tos pačios eilės dešinėje sėdi choro valdybos pirmininkė Vanda Majauskienė.

Jono Garlos nuotrauka

Laikas nenumaldomai skai
čiuoja metus. Tolsta kraupūs 
1939 - 1941-ieji, hitlerinė oku
pacija, karo ir pokario metai. Tų 
metų kruvinos, permainingos 
grumtynės į savo verpetą buvo 
įsukusios ir Lietuvos vyrus. Jie 
pergyveno raudonąjį ir rudąjį 
tautos genocidą, prieš savo valią 
teko kovoti ir vienoje ir kitoje 
barikadų pusėje, tikintis, kad tai 
atneš Tėvynei laisvę ir nepriklau
somybę. Tų įvykių dalyviai - tau
tos istorijos liudininkai. Todėl 
labai svarbu, kad tai, ką jie per
gyveno, užrašytų, paliktų atei

45-sios Šiaurės Amerikos lietuvių sporto žaidynės
45-sios Š. Amerikos Lietuvių 

Sporto Žaidynės įvyks gegužės 
19, 20 ir 21 dienomis Cleve- 
lande, Ohio. Visuotinio ŠAL- 
FASS-gos suvažiavimo nutarimu 
žaidynes vykdo Clevelando LSK 
Žaibas.

Žaidynių programa - 1995 m. 
ŠALFASS-gos krepšinio, tinklinio, 
stalo teniso ir šachmatų pirme
nybės. -

Krepšinio pirmenybes numa
toma pravesti šiose klasėse: Vyrų 
A, vyrų B, moterų ir jaunių A 
(1976 m. gimimo ir jaunesnių).

Vyrų krepšinio A klasę sudaro 
iškilesnės komandos, atrinktos 
ŠALFASS-gos Krepšinio Komite
to. Likusios komandos žaidžia B 
klasėje,kur gali dalyvauti ir vyrų 
A klasės komandas turinčių klu
bų antrosios komandos. Vyrų A 
klasėje gali dalyvauti nedaugiau 
kaip 8 komandos. Kitose klasėse, 
komandų skaičius neapriboja
mas.

Tinklinio pirmenybės planuo
jamos vykdyti vyrų, moterų ir, 
galbūt mergaičių A (1976 m. 
gimimo ir jaunesnių) ir/ar mer
gaičių B (1979 m. gimimo ir 
jaunesnių) klasėse. Komandų 
skaičius ^neapribojamas visose 
klasėse.
- Principiniai, jaunių A klasės 
krepšinio žaidėjams yra lei
džiama kartu žaisti ir vyrų kla
sėje, o mergaičių tinklinio žai
dėjos - gali žaisti kartu ir moterų 
klasėje, jei laiko ir vietos aplinky
bės nekliudo tai daryti.

Klubams dalyvaujantiems su 
daugiau negu viena krepšinio ar 
tinklinio komanda toie pačioje

nančioms kartoms, bet nenusi- 
neštų Anapiliu...

Leidykla "Kardas" intensyviai 
renka tokius prisiminimus ir 
ruošiasi išleisti knygas apie:

! ’ T: - 1941 m. Lietuvos
likvidavimą, ka

rininkų ir kareivių genocidą;
2. 1941 m. birželio 22 - 25 d. 

sukilimą II dalį (I dalis išleista 
1994 m.);

3. Lietuviškųjų savisaugos ba
talionų kovas Rytų fronte;

4. 16 lietuviškąją diviziją, jos 
tragiškus kovos kelius, kuriuos 
slėpė komisarai ir NKVD;

klasėje, yra neleidžiama kaita
lioti žaidėjų iš vienos komandos 
į kitą per visą žaidynių laiką.

Stalo teniso pirmenybių pro
grama bus nustatyta po dalyvių 
preliminarinės registracijos, atsi
žvelgiant į dalyvių skaičių bei 
pageidavimus. Esant pakankamai 
dalyvių, bus stengiamasi varžy
bas pravesti įvairaus amžiaus 
klasėse. Dalyvių skaičius neapri
botas.

Šachmatu pirmenybės bus vyk
domos 4-rių ratų šveicarų siste
ma. Dalyvių skaičius neapribo
tas. Bus atžymėti ir jauniai (17 
metų ir jaunesni varžybų dieną).

Apytikris tvarkaraštis: Penkta
dienį, gegužės 19 d., numato
mos tik vyrų A ir B krepšinio 
rungtynės, pradedant nuo 5:00 
vai. p. p. Daugumai komandų 
penktadienį prisieis sužaisti po 2 
rungtynes. Moterų ir jaunių A

George Perles metinis golfo 
turnyras paremti "Pagalba Lietuvai"
"Pagalba Lietuvai" vadovas Robertas S. Boris praneša, kad š. m. 

birželio 12 d., pirmadienį, įvyks antras metinis George Perles 
GolfoTurnyras Westem Golfo laukuose. Praeito meto turnyras 
buvo sėkmingas ir pelningas, nes gryno pelno gauta "Pagalba 
Lietuvai" 24,000. Pinigai buvo naudojami paremti "Betanijos" ir 
"CARITO" sriubos virtuves, kurioms vadovauja arkivyskupas Audrys 
Bačkis ir persiuntimo išlaidoms - talpintuvams padengti.

Golfo komitetui vadovauja buvęs Michigan valstijos vyriausias 
prokuroras Frank Kelly. Garbės komitete bus ir Detroito kardinolas 
Adam Maida, Golfo Dienos ko-pirmininkai - Algis Duoba ir Liudas 
Kulikauskas. Vakare vyks banketas. Antras George Perles Golfo 
Turnyras įvyks Western Golf and Country Club, Redford, MI. Dėl
registracijų ir smulkesnių informacijų prašome kreiptis pas Robertą 
Boris - 4457 Fainvay Court, VVaterford, MI 48328. Telefonas 810 - 
682 - 0098, faksas 810 - 682 - 5201.

Juno Beach, FL 7

Lietuvos nepriklausomybės šventė
Čia Lietuvos nepriklausomy

bės šventės minėjimas prasidėjo 
vasario 16 d. 10 v. r. prie juno 
Beach miesto rotušės. Susirinko 
gausus būrys lietuvių. Moterys 
buvo su tautiniais drabužiais. 
Atsilankė ir miesto vadovybė.

Prieš rotušės rūmus iškelta Lie
tuvos vėliava. Sugiedoti Ameri
kos ir Lietuvos himnai. Kalbėjo 
miesto burmistras Frank Harris. 
LB apylinkės pirmininkas dr.

5. Lietuvos vietinę rinktinę ir 
Tėvynės apsaugos pulko kovas 
prie Barstyčių ir Sedos;

6. Lietuvių dalyvavimą Sąjun
gininkų kariuomenės mūšiuose 
Vakarų fronte;

7. Antibolševikinę ir antina- 
dnę rezistenciją.

Kas bijo pasirašyti tikra pa
varde, galima prisiminimus pa
sirašyti slapyvardžiu, leidyklai 
pateikiant tikrą pavardę. Ji bus 
laikoma paslaptyje.

Prisiminimus, nuotraukas siųs
ti adresu: Leidykla "Kardas", Box 
1847, 2043 Vilnius, Lithuania.

Leidyklos "Kardas"
taryba

krepšinio ir visų kitų šakų pir
menybes planuojama pravesti 
šeštadienį ir sekmadienį, gegužės 
20 ir 21 dienomis.

Po preliminarinės registracijos, 
kuri vyko iki balandžio 1 d., bus 
galutiniai nuspręsta, kurios spor
to šakos bus žaidynėse vykdo
mos, nustatyta jų klasės, pro
gramos bei kitos detalės ir pa
skelbta galutinės dalyvių regis
tracijos datos.

Išsamesnės informacijos pra
nešamos visiems ŠALFASS-gos 
klubams. ŠALFASS-gai nepriklau
są vienetai bei individai dėl pa
pildomų informacijų prašomi 
kreiptis į Vidą Tatarūną. Papil
domi kontaktai: Arūnas Apapan- 
vičius, tel. 216 - 531 - 6995 ir 
Algirdas Bielskus 2 1 6 - 486 - 
0889.

ŠALFASS-gos centro 
valdyba 

kreipimąsi i Amerikos prezidentą 
ir perskaitė iš prezidento gautą 
atsakymą.

Šia proga burmistras lietuvaičių 
tarpe nusifotografavo prie greti
mai esančio ežeriuko. Buvo ir 
vaišės. Miestas parūpino kavą, o 
mūsų moterys - puikius namuo
se keptus pyragus.

Iškilmingos mišios buvo vasa
rio 19 d. Šv. Pauliaus nuo Kry
žiaus bažnyčioje. įneštos vėlia
vos, kurias palydėjo tautiniais 
drabužiais pasipuošusios mote
rys. Kun. Vytautas Pikturna pa
sakė patriotini pamokslą. Mišių 
metu giedojo visi, solo giedojo 
solistė Ina Šalčiūnienė.

Akademinė dalis vyko meto
distų bažnyčios salėje. Ji prasidė
jo 3:30 v. popiet. Vadovavo LB 
apylinkės pirmininkas dr. Vytau
tas Majauskas. Pakvietė atsisto
jimu ir tylos minute pagerbti 
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Sunny Hills, FL
Susitikimas su USBF prezidentu

Mieliau vadinčiau Liną Kojelį 
JAV Baltijos fondo (valdybos) 
pirmininku, ar panašiai, bet pre
zidento titulu ne jis pats apsido-
vanojo, tokį jam suteikė orga
nizacija, kuriai jau keletą metų 
sėkmingai vadovauja. Šis yra pil
nas titulas: President, The U. S. -
Baltic Foundation. Toliau Lino 
vadovaujamą organizaciją trum
pinsiu į USBF. Kaip dauguma 
skaitytojų veikiausiai žino, USBF 
sudaryta iš estų, latvių ir lietu
vių atstovų. įstaigos adresas: 
1211 Connecticut Avenue, N. 
W., Suite 506, Washington, D. 
C. 20036; tel.: 202 986 - 0380. 
Fax: 202 234 - 8130.

Pirmą kartą Sunny Hills lietu
vius L. Kojelis aplankė maždaug 
prieš vienerius metus, lb apy
linkės pirm. Laimos Savaitienės 
pakviestas.Tuomet po jo praneši
mo, S. Hills telkinėlio tautiečiai 
USBF veiklai sudėjo per 3,000 
dol., nustebindami ir sugėdin
dami didžiųjų telkinių aukoto
jus.

Antrąkart Sunny Hills L. Ko
jelis aplankė š. m. kovo 19 d., 
vėl L. Savaitienės pakviestas. 
Dabar aukų neteikė, o tik padarė 
trumpą, kondensuotą pranešimą 
ir atsakinėjo į Fondu besido
minčiųjų klausimus.

Pradžioje L. Kojelis iškėlė vi
sokiais fondais operuojančias tris 
tautybes, būtent žydus, graikus 
ir italus. Jų veiklos pobūdį kalbė
tojas pavadino anglišku "levera- 
ge" žodžiu, kas mūsiškai reikštų 
priemonė(s) tikslui pasiekti. O 
minimų tautų veikėjai priemo
nes renkasi įvairias, stengdamie
si ko mažiausiai įkyrėti saviems 
tautiečiams, kuo daugiau išpešti 
iš didžiųjų tarptautinių fondų, iš 
filantropų, jų veikla susižavėjusių 
turtingų mecenatų. Apgailėtina, 
kad tiek lietuviams, tiek ir ki
tiems baltams, tokia veikla dar 
nežinoma.

Toliau jis nurodė, kas per pas- 
t®

Iš Lietuvos atvykę "Šilo" ansamblio dainininkai, bnvę Tauro 
ir Dainavos apygardų partizanai ir tremtiniai, koncertavo
Clevelande, OH, kovo 19 d. Iš k.: M. Gražnlienė, B. Gali- 
naitienė, O. Dailydienė, J. Šarkauskas, J. S. Karžinskas, K. 
Tam Hunas ir poetė A. Garmutė. V. Bacevičiaus nuotrauka

žuvusius ir kentėjusius dėl Lie
tuvos laisvės. "Dainos" choras 
sugiedojo Vanagaičio "Maldą", 
Amerikos ir Lietuvos himnus, 
pritariant labai gausiai publikai.

Kalbą pasakė Algirdas Šilbajo
ris, paliesdamas minėjimo pras
me ir problemas, kylančias šalies 
viduje, ir grėsmę iš Rytų.

Meninėje dalyje "Dainos" cho
ras, vadovaujamas Irenos Mano- 
maitienės, atliko 10 dainų. Pub
lika atsistojusi plojo ir plojo. 
Daina "Gražiausios spalvos" kai 
kam ir ašaras išspaudė. Akom
panavo ir čia, ir bažnyčioje muzi
kas kompozitorius Liudas Stu- 
kas.

Šioje dalyje dvi dainas padaina
vo ir solistė Ona Šalčiūnienė.

Priimta LB Krašto valdybos pa
siūlyta rezoliucija, aukų surink
ta 4000 dol.

J. Garla

kutinius porą metų USBF nu
veikta. Štai:

- Taline, Rygoje ir Kaune įsteig
ti Komunaliniai apmokymo 
centrai (Municipal Training Cen- 
ters). Juose ruošiami miestų bei 
miestelių administratoriai, mo
komi, kaip savo vietovėse de-
mokratiškai tvarkytis. Lietuvoje 
šįmet 18 apmokomųjų gaus ad
ministracijos magistrų diplo
mus.

- Rengiami mėnesiniai semi
narai, kuriuos tarp 1993 ir 1995 
pradžios lankė 452 klausytojai.

- 27 baltų gydytojai nuo 1993 
iki dabar stažavosi įvairiose JAV 
ligoninėse.

- Penki lietuviai, Gruss Foun
dation Fellovvs, šiuo metu ap
mokomi Minnesoto|e.

- National Endovvment for 
Democracy fondas USBF projek
tam Estijoje, Latvijoj ir Lietuvoj 
iki 1996 sausio paskyrė $75,000.

Tai keletas USBF paskutinių 
pasiekimų, kuriuos L. Kojelis lei
do spaudoje skelbti. Kalbėjo ir 
apie keletą didelių ateities pro
jektų, dėl kurių šiuo metu vyks
ta derybos, bet prašė tuo tarpu 
viešai neskelbti.

Labai pakiliai kalbėjo apie Kau
no Technologijos (ar Technikos?) 
universitetą ir jo rektorių Kriš
čiūną (nesakė vardo), kuris USBF 
veiklą remia ir žada su KTU stu
dentais jungtis į demokratizavi
mo programas.

Nepaisant greit prasidėsiančio 
didelio Juozapinių šurmulio, į L. 
Kojelio paskaitą atsilankė 33 
klausytojai. Reikia tikėtis, kad 
sekančio United States Baltic 
Foundation vajaus metu Sunny 
Hills tautiečiai vėl bus dosnūs 
aukotojai.

LB pirm. L. Savaitienė visų 
vardu už pranešimą L. Kojeliui 
padėkojo. Už poros valandų jis 
išskubėjo kalbėti Pensacola, FL, 
estams.

Alfonsas Nakas

- Viktoras Bulaitis, ilgesnį 
laiką dirbęs Londono "Metropoli
tan" policijoje, sulaukęs 54 m. 
amžiaus, žuvo vasasrio 25 d. Lai
dotuvių gedulingas mišias auko
jo ir kitas apeigas atliko arkivys
kupas Jonas Bulaitis, apaštališka
sis nuncijus Pietų Korėjoje.

— Londono lietuvių Šv. Ka
zimiero parapija kovo 5 d. pami
nėjo savo globėjo šventę ir veik
los 83 m. sukaktį, kai pastatytas 
šios bažnyčios pastatas. Mišias 
aukojo arkivyskupas Jonas Bu
laitis, apaštališkasis nuncijus Pie
tų Korėjoje. Pamaldose dalyvavo 
Lietuvos Respublikos ambasados 
Anglijoje darbuotojas E. Petrikas 
su žmona. Šv. Kazimiero klubas 
ta proga paminėjo savo veiklos 
20-metį.
- "Lituanica” futbolo klu

bo narių ir rėmėjų metiniame 
susirinkime, įvykusiame kovo 19 
d. Pasaulio Lietuvių Centre, Le- 
mont, IL, buvo perrinkta klubo 
valdyba, išrenkahtdar vieną as
menį vietoje pereitais metais 
mirusio ilgamečio klubo darbuo
tojo a. a. Jono Juškos. Valdybą 
dabar sudaro: Albertas Glavins- 
kas, Gediminas Bielskus, Leonas 
Juraitis, Bronius Mikėnas, Vytau
tas Juodišius, Jonas Zaksas, Ed
vardas Šulaitis ir Jonas Žukaus
kas.

— Elena Gerutienė, diplo
mato dr. A. Geručio našlė, gyve
nanti Šveicarijoje, Berne, kovo 
21 d. minėjo 95 m. amžiaus 
sukaktį. Nors būdama menkų 
fizinių jėgų, bet didžios dvasios 
stiprybės, rūpinasi nebaigta Lie
tuvos diplomatijos istorija, kurią 
rašė jos a. a. vyras, o dabar ją 
pabaigti niekas rimtai nesiryžo.

-- Toronto, Ont., Prisikėlimo 
lietuvių parapijos bažnyčioje, 
balandžio 13 d. bus suteikti dija- 
kono šventimai klierikui Juliui 
Sasnauskui, OFM. Per Sekmines, 
birželio 4d., jis bus įšventintas 
kunigu. Abu šventimus suteiks 
vysk. Paulius A. Baltakis, OFM.

— Chicagos Lietuvių Centro 
Čiurlionio galerijoje tebeveikian
ti Lietuvos dailininkų meno pa
roda pratęsiama iki balandžio 15 
d.

— Lietuvių Fondo paramai 
gauti studentai turi pasiųsti pra
šymus ir anketas iki balandžio 
15 d. Anketos ir informacijos 
teikiamos adresu: Lietuvių Fon
das, 14911 127thSt., Lemont, IL 
60438. Telef. 708 257 - 1616.

— Toronto, Ont., Prisikėlimo 
lietuvių parapijoje gavėnios reko
lekcijoms balandžio 5 - 9 dieno
mis vadovauja Panevėžio diecezi
jos kancleris prel. Jonas Juodelis.

— Meno ansamblio "Daina
va" 50 metų sukaktuvinis kon
certas įvyks balandžio 23 d. Chi- 
cagoje, Marijos aukštesniosios 
mokyklos salėje. Banketas vyks 
vakare Condesa dėl Mar pokylių 
salėje.
- Didžiosios Britanijos Lie

tuvių Sąjungos ir Lietuvių Namų 
Bendrovės suvažiavimas įvyks 
balandžio 22 - 23 dienomis Lon
done.
- Nauji "Darbininko" skai

tytojai: užsakė kitiems: Elena 
Kontautas, Centerville, MA. užsa
kė C. Mickūnui, Centerville, MA; 
B. Šimanskis užsakė J. Karosui, 
East Haven, CT; užsisakė sau: 
Alg. Liepinaitis, Riverside, IL; 
Domicėlė Račkauskaitė, Nashua, 
NH; E. Augienė, Metuchen, NJ; 
Adeline Dauzickas, Basking Rid- 
ge, NJ. Sveikiname naujus skai
tytojus, o užsakytojams tariame

• nuoširdų ačiū.
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Malonus Redaktoriau,
Juozas Vitėnas ("Darbininkas", kovo 17 d.) reaguoja į mano 

straipsnį, išspausdintą laikraštyje "Kauno laikas" (bet savo "komen
tare" jis mini Jūsų straipsnį skaitęs "Darbininke" vasario 10 d. - J.B.) 
dėl prezidento Algirdo Brazausko ir jo palydovų viešnagės Pasaulio 
Lietuvių centre Lemonte.

P. Vitėnas klausia, ar krikščioniška įtarinėti ir kištis į asmens 
sąžinę ir ar tas neatstumia buvusių leninistų nuo Dievo. Baigdamas 
laišką redakcijai, autorius prisimena Evangeliją, sūnaus palaidūno 
pavyzdį. Juozo Vitėno susirūpinimas ir klausimas yra tikslūs. Kištis 
į žmogaus sąžinę ar įtarinėti jį nėra krikščioniška. Pilnai su tuo 
sutinku ir to nedariau.

Bet, kai politikai lankosi bažnyčiose, ypač prieš rinkimus, arba dėl 
fasono, tai jau kas kita. O kuomet apsilankiusieji yra sutinkami savo 
rėmėjų plojimais bažnyčioje, o po to užsigauna, kad kunigas dėsto 
krikščioniškus principus, čia jau kitas reikalas.

Nors kalbėjau apie leninistus, ta pastaba tiktų ir mūsų kandi
datams, kurie atsiverčia tik prieš rinkimus ir pradeda viešai melstis, 
nors visą gyvenimą bažnyčios vengia. Ar tai nėra bažnyčios panau
dojimas savo asmeniniams interesams?

Manyčiau, p. Vitėnas prisimins Kristaus užsirūstinimą, jam Sina
gogoje suradus spekuliantus prekiaujant... Gal tie spekuliantai nebu
vo leninistai, bet gal, šiuo atveju, tas pavyzdys yra tikslesnis, negu 
sūnaus sugrįžimas pas tėvą? adv. Povilas Žumbakis

Chicago, IL

MODERNI, TOTAL HIP AND KNEE JOINT REPLACEMENTS 
ARE NOW BE1NG PERFORMED IN THE BALT1C SJATES IN 
CENTERS THAT ARE OFFERING SERVICES OF SURGEONS 
THAT HA VE BEEN TRA1NED IN THE U3.
RIGA-AMERKAN, LTD. OF WATERBURY, CONNECT1CUT, 
IS IN A POSITION TO GUARANTEE THE DEUVERY OF 
TOTAL HIP AND KNEE SURGERY IN LATVI A, ESTONIA AND 
UTHUANIA.
PAYMENT FOR THE SURGERY CAN BE MADE EITHER IN 
THE U5. OR IN THE INDIVIDU AL REPUBUC.
ADOmONAL INFORMATION IS AVAILABLE (IN ENGUSH) 
BY CALL1NG 203 - 757 - 5052 OR BY MA1L TO 1201 WEST 
MA1N STREET, VVATERBURY, CT 06708 U.S.A.

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

. Prenumerata vieniems metams tik $30!

Sudarydami tetamentus, nepamirškite "Darbininko1

WHEREYOU 
BANK MAY SAVE 

YOUMONEY!

f

ntai

liūs potvynius Indijoje, pridariu
sius nuostolių už kelis milijonus 
rupijų.

- Na va, - atsiliepia vyras, - o tu 
vis man kali į galvą, kad visur 
kaltas alkoholis.

Priežastis-
Pusryčiai. Žmona garsiai skai

to laikraštį, kur rašoma apie dide-

Kūdikio verksmai
Nuo naujagimio verksmo anks

ti rytą nubunda visas namas. 
Mama nusiminusi dūsauja:

- Ir ką man daryti su šituo

vaiku?
Į tai atsiliepia mažoji Magdutė:
- Mama, o ar prie jo nepridėjo 

instrukcijas?
Charakteriai

Egoistas galvoja tiktai apie save, 
o pavydus - dar ir apie kitus.

Apie skyrybas
- Drauguži, jau metai, 

ruošiesi skirtis. Ko deki?
- Turim tris vaikus, tad niekaip 

negalime jų pasidalinti. Palauk
sim, kol atsiras ketvirtas.

kai

Krautuvėje
- Ar galiu pasimatuoti tą vio

letinę suknelę vitrinoje? - klau
sia verslininko žmona.

- Žinoma, galima! - atsakė par
davėja. - Tačiau pas mus 
prastai matuojasi kabinoje.

pa

Verslininkas su didele mėlyne 
paakyje įeina į gėlių parduotuvę.

- Prašom parinkti trisdešimt 
rožių mano žmonos gimtadie-

niui!
- Tuojau! O kada jūsų žmonos 

gimtadienis? Rytoj?
- Jk buvo vakar, - prisideng

damas pamuštą akį, atsakė pirkė
jas.

Specialisto diagnozė
- Mano žmona buvo pas gydy

toją, ir nuo to laiko gerokai 
pasikeitė. Tai labai šaunus spe
cialistas. Negalavimą kaip ranką 
nuėmė, ir dabar ji visai nesi
skundžia.

- O kokių vaistų gydytojas 
išrašė?

- Faktinai jokių, tik pasakė, kad 
žmonos nuolatinis nuovargis yra 
jos senatvės požymis.

Kur Rytai?
- Jūs tvirtinate, kad šis kilimas 

yra rytietiškas, tačiau etiketė ro
do, jog jis pagamintas Lentvario 
kilimų fabrike.

- Pažvelkite į žemėlapį, pone. 
Jūs pamatysite, jog Lentvaris yra 
labiau į rytus negu Kaunas.

The South Boston 
Savings Bank 
realizes in today’s 
econcmy every 
doflar counts even 
mere. The Hst ot 
some fees and 
charges shown, 
areexcetent 
reasons to bank 
wrth us. Further 
proofofwhy 
South Boston 
Savings Bank ts 
"Ahvaysthe 
Leader”
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ACCOUNTS
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PLANS
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WESTROX0URY 
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544 M*n Street 
337-1050

NO MONTHLY FE - $10 mrimum baiancs is 
reęiired to open account. *

Mhmum baars ■seurse to open account $100.* 
NO MONTHLY SERVICE CHARGE tor $750 
minimum balanos. Under $750 baiance - $3.00 
pe> montti - .25C per ctieck.
NO MONTHLY SERVICE CHARGE AND NO 
CHARGE FOR BASIC CHKKS FOR DIRST 
DEPOSTT CUSTOMERS AND
18/S5 CUSTOMERS._________________________

$200 minimum daily baiance reguired. 
Monthiy fee of $1 per month per card. 
NO CHARGE tor ingukies, deposits and 
withdrawals regardiess irt where transaction 
ismade.___________________________________

NO ANNUAL MAINTENANCE FEE 
NO TRANSFER FEE
NO DISTRiBimON FE______________________

NO CHARGE - MFOPHONE aJows tSrect 
access to your account irrfonnation through any 
touch tone phone inciuding baiance inguines, 
savings and mortgage ratas, bankinę hours and 
ATM locations.

AUVAVS THE LEADER

>

' Member
FDIC/DIF

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

PAPIGINTOS KAINOS į VILNIŲ 
ŠĮ PAVASARĮ ir VASARĄ

Iš New York arba iš Bostono nuo 
Chicago arba Florida
Los Angeles, San Francisco, Seattle

Bal.-geguž.
$742.00
$798.00
$918.00

Birž.-rugpj.
$886.00
$942.00
$1,062.00

Pensininkams - papigintos kainos dažnais atvejais. Kainose neįskaityti mokesčiai.

Mes siūlome papigintus skrydžius į Vakarų Europą, Australiją, 
Pietų Ameriką, taip pat keliones laivu ir skrydžius į Karibų salas.

Sesuo ieško brolio
Jaskutis Feliksas, sūnus Juozo, 

gimęs 1921 ar 1922 metais Jona
vos apylinkėje, Beržų dvare, 1944 
metais išvyko į Vokietiją, vedė 
vokietaitę Elfi. Vėliau išvyko į 
Chicagą. Turėjo sūnų Vytautą, 
dukrą Rozwitchą ir laukė trečio 
vaiko. Paskutinis laiškas gautas 
1955 m. Jie patys arba apie juos 
žiną maloniai prašomi pranešti 
adresu: Rimkienė Regina, Mokyk
los g-vė, 29-1, Jonava, Lithua- 
nia. Arba: F. Kubilius, 18 Eastem 
Pkwy., Poughkeepsie, NY. Telef. 
914 452 - 4184.

Garantuotas, greitas ir saugus 
siuntinių pristatymas 

nuo DURŲ iki DURŲ
Siuntiniai pasieks gavėją per 6 savaites, 

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

04/6THURS 
04/7 FRID

(201)944-1273

AIREX TRAVEL AGENCY 
382 Broad Avė 

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

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

(HUPE) TEL . (617) 269-4455

@ p^mIcy B
Wm. Anastasi, B. S. 

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

VVoodhaven, N. Y. 11421
WE DELIVER

Tel.: 296 - 4130

04/11 TL'ES
04/13 THURS
04/15 SAT
04/18 TUES

04/20 THURS

04/21 FRID

04/27 THURS 
04/29 SAT

APRIL PICK-UP SCHEDULE
PHILADELPHIA, PA 10-12noon 
KEARNY, NJ -------
PATERSON, NJ 
PUTNAM, CT 
NEWARK, NJ 
BROOKLYN, NY 
NEW BRITAIN, CT 
NEW HAVEN, CT 
WATERBURY, CT 
PHILADELPHIA, PA 10-12noon 
BALTIMORE, MD 
KEARNY, NJ 
PATERSON, NJ 
NEWARK, NJ 
BROOKLYN, NY

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

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

TIESIOGINIAI SIUNTINIAI 
IŠ BOSTONO Į VILNIŲ

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

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

Aukotojas gali asmeniškai paremti vargstančią Lietuvos šeimą, Sibiro tremtinį, vienišą 
žmogų. Gavome naujus sąrašus su virš 3.000 šeimų.

Balandžio mėnesi siuntinius priimsime:

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

New York-Vilniiis-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

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 veri. p.p.
NASHUA. NH balandžio 7 d. 4 - 5 vai. p.p.
WATERBURY, CT balandžio 8 d. 9.30- 1 Ival. 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 veri. 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:

MES SIŪLOME
PIGIAUSIAS KELIONES Į VILNIŲ 

IŠ BET KOKIOS VIETOVĖS
AMERIKOJE AR KANADOJE

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

Ferrante Iravel Center

135 Broad Avė., Palisades Park, NJ 07650

Gintaras Karosas, Vytas Bazikas ir VILTIES ŠTABAS (800) 654-2432 (201) 592-8780



SUVALDYTI GARSO LAVINAS
— Pokalbis su vargonininku Virginijumi Barkausku —

Lyg ir atsisveikinant su žiema, 
priešpaskutinę, saulėtą ir nešaltą 
sekmadienio, kovo 19 d. popie- 

.tę,The Immaculate Conception 
centre, Douglaston, NY, esančio
je koplyčioje, Viešpaties Atsi
mainymo parapijos, Maspeth, 
NY, vargonininkas, vargonų so
listas Virginijus Barkauskas atli
ko vargonų muzikos koncertą.

Koplyčioje esantieji, trijų ma
nualų ir pedalų, vargonai gan 
pajėgūs. Apvalios formos didoka 
koplyčia išpuošta dailininko Al
bino Elskaus nuostabiai žaviais, 
didžiuliais vitražais, nei ant grin
dų nei ant sienų jokios minkštos 
medžiagos neturi. Todėl joje ir 
akustika nepriekaištinga. Vargo
nų muzikos garsai, nežiūrint ko
kio greičio ar stiprumo jie būtų, 
netampa viens kito užgožti ir 
nesusilieja.

V. Barkauskas koncertą pradė
jo dviem, vargonų muzikos kara
liaus J. S. Bach veikalais. Po to 
skambėjo Luois Vierne, Charles 
Marie Widor, Vincent Persichet- 
ti ir Charles Tournemire kom
pozicijos. V. Barkauskui asistavo 
ir gaidas vertė jo žmona, muzikė 
Asta Barkauskienė.

Koncertą, užsitęsusį 82 minu
tes (įskaitant ir 10 minučių per
trauką), klausėsi apie 75 vargonų 
muzikos mylėtojai. Jų tarpe ir 
vargonų virtuozas Jonas Žukas.

Po koncerto Virginijų Barkaus
ką pakviečiau atsakyti į keletą 
klausimų.

Kaip vertint šiuos vargonus, 
kuriais ką tik grojai?

Šitie, Moller kompanijos vargo
nai, pastatyti 1964 m., turi 
nemažai registrų ir plačią spalvų 
skalę. Vargonų skambėjimą pra- 

' turtina Gallery manualas, kurio 
4 balsai įrengti priešingame kop
lyčios*“5 gale. Tokiu būdu garsas 
klausytojus pasiekia iš abiejų 
koplyčios galų. Apie 30 registrų 
leidžia sudaryti gana įvairias 
kombinacijas ir spalvas.

A.t A.
ONAI ČENKIENEI

iškeliavus amžinybėn, dukrą Aldoną Gerulaitie- 
nę, anūkę Rūtelę, dukrą Gražiną su šeima nuo
širdžiai užjaučiame ir mintimis esame su Jumis 
visais.

Genovaitė ir Kazys Trečiokai

ikį. s -■>-'

Mylimai motinai ir močiutei

A.+ A.
GENOVAITEI VĖBRIENEI

mirus, dukteriai Vaivai Vėbraitei-Gust, Tautos 
Fondo tarybos narei, jos šeimai Ir artimiesiems 
reiškiame gilią užuojautą.

TAUTOS FONDAS

Ko tuose vargonuose pasigedai, 
ar buvo perdaug?

Pagal koplyčios dydį vargonai 
yra per stiprūs. Erdvė per maža, 
kad skambėjimas galėtų išsklisti. 
Tokiu būdu dauguma registrų 
skamba aštrokai. Vargonai ne
turi švelnių liežuvėlinių regist
rų, o pagrindinis (Great) manua
las teturi tik keturis registrus, 
kas gerokai apsunkina kūrinius 
registruojant. Nežiūrint šių trū
kumų, vargonai techniškai tvar
kingi, gerai suderinti ir prižiū
rimi.

Amerikoje jau esi turėjęs nemažai 
savo koncertų. Kur radai geriausius 
vargonus?

Apie dvi dešimtys koncertų 
leido pažinti 15 vargonų. Jie visi 
unikalūs ir labai vieni nuo kitų 
skirtingi. Didžiausią įspūdį pali
ko vargonai, esantieji Basilica of 
the National Shrine of the Im- 
maculate Conception, Washing- 
ton, DC. Tuose vargonuose ran
dasi 119 balsų ir apie 150 regist
rų. Žodžiu, jie turi viską, ko tik 
tavo širdis pageidauja. Tais vargo
nais atlikti koncertą (jis įvyko 
praėjusių metų birželio 19 d.), 
buvo tikra šventė! Taip pat, labai 
didelį įspūdį padarė Valporaiso, 
Indiana, vargonai su 80 registrų. 
Bazilikos ir Valporaiso milžiniš
kos erdvės, turi iki 10 sekundžių 
aidą. Dėlto ir groti nėra lengva. 
Sakyčiau, sunku. Sunku ne tik 
suregistruoti, bet ir techniškai 
atlikti. Suvaldyti garso lavinas, 
atsilaikyti prieš aido atatrankas 
yra labai sudėtinga, reikia pa
tyrimo perprasti erdvę. Atliekant 
gyvą, Alegro ar Vivace tempo 
kūrinį, per minutę tenka sugroti 
apie pusę tūkstančio natų. Na- 
toms^pidint, garsui daužantis ir 
lūžtant i skliautus bei sienas, teh- 
kž patirti hetnažą įtampą.

Sakyk, kokie reikalai su lietuviš
ka vargonų muzikos literatūra Lie
tuvoje? Kiek ir kas ją rašo?

Dažnai, tiesiog net ir nežinai 

visos lietuviškos vargonų muzi
kos literatūros ir kiek jos yra 
sukurta. Problema ta, kad Lietu
voje prastai su muzikos leidyba. 
Kūriniai labai lėtai leidžiami. 
Matomai neturima tam reikalui 
tinkamų spaustuvių, o be to ir 
nelengva ekonominė padėtis. Vis 
dėlto, per pastaruosius 25 metus 
yra parašyta labai daug įmuzikos 
įvairiems instrumentams ir są
statams. Muzikos vargonams irgi 
po truputį daugiau atsiranda. Ją 
rašo Vakaris / Laurynas Lopo, 
Algirdas Brilius ir kiti.

Kodėl jų negirdėjome šitame kon
certe?

Nelengva būtų surasti tokį, 
kuris galėtų deramai atstovauti 
lietuvišką braižą tarp šitų, mano 
šiame koncerte atliktų, autorių. 
Vis tik tokie pasauliniai vargonų 
muzikos kūrėjai kaip Bach, Vier
ne, Widor yra tvirtai įsitvirtinę 
viso pasaulio vargonininkų kon
certų repertuaruose. Lietuviškai 
kūrybai lygiuotis prie jų būtų 
nelengva. Ankstesnėse mano 
koncertų programose esu grojęs 
Algirdo Briliaus kompozicijas. 
Dabar pradėjau ruošti labai įdo
mų, puikiai parašytą kompozi
toriaus Vakario/Lauryno Lopo 
kūrinį - Sonatą vargonams. Be 
abejo, norėčiau daugiau į savo 
koncertus įtraukti lietuviškų 
kompozicijų vargonams, tačiau,

Kaziuko mugė Bostone
Atlanto rajono Žalgirio ir Bal

tijos tuntų skautai ir skautės kovo 
4 d. sukvietė Bostono ir apylinkės 
lietuvius į tradicinę Kaziuko mu
gę. Kaip ir kiekvienais metais, ji 
įvyko So. Bostono Lietuvių pi
liečių klubo III aukšto salėje.

Visiems skautams išsirikiavus, 
buvo pradėta oficialioji mugės 
dalis: užsitarnavusiems skautams 
įteikti įsigytų specialybių ženklai, 
perskaityti garbės raštai, buvę 
kandidatai pakelti į skautus, kele
tas paukštyčių ir vienas vilkiu
kas davė įžodžius...

Šiais metais Laima Kiliulienė 
buvo apdovanota aukščiausiu 
skautijos žymeniu - Geležinio 
vilko ordinu. Tai pirmoji iš Bos
tono sesių gavusi tokį aukštą įver
tinimą. Jautrų pasveikinimo žodį 
tarė seserijos vyriausia skau
tininke Birutė Banaitienė, ilgus 
metus kartu dirbanti su Laima. 
Buvusios Laimos Kiliulienės 
skautės - mokinės - pasveikin- 
damos įteikė gėlių puokštes.

Buvo pagerbtas nesenai miru
sios skautės Rimos Matulaitytės 
atminimas.

Perkirpti Kaziuko mugės atida-
rymo kaspiną buvo pakviesta 
sesė Laima, "Aš savo darbais, savo 
įdėta energija esu praeityje. Rei
kia žiūrėti į ateitį. Padėti man 
perkirpti juostą kviečiu Bostono 
skautijos ateitį - jaunimą" - kal
bėjo ji.

Taip pasibaigė oficialioji dalis. 
Na, ir šurmulys prasidėjo trečio

Prie Crookstono katedros, MN, vargonų - vargonininkas 
Virgilijus Barkauskas.

kol kas, neturiu po ranka.
Kur numatai koncertuoti arti

miausioje ateityje?
Gegužės 21 d. teks dalyvauti 

Amerikos vargonininkų (AGO) 
sąjungos narių metiniame kon
certe. Vieta, tuo tarpu, nežinoma. 
Birželio pradžioje yra numatytas 
koncertas United Methodist baž
nyčioje, Florai Park, NY. Taip 
pat birželyje skrisiu į Rensselaer, 
Indiana. Ten St. Joseph's kolegi
ja, kurioje aš studijavau ir ten 
įsigijau magistro laipsnį iš muzi

aukšto salėje! Labiausiai nerima
vo mažiausieji: šitiek įvaireny
bių - kiekvieno tunto stalas įdo
mesnis už kitą!...

"Už dolerį net trys bilietai, trys 
galimybės išlošti loterijoje"! - 
kvietė "vilkai". ■.

"Traukite šį ilgą' baltą kaspiną, 
kad sužinotumėte, kas kitam gale 
pririšta", - ragino ryšį geltonus 
kaklaraiščius.

"Nusipirkite kardą ir jausitės 
kaip senovės lietuviai", - tvirtino 
prityrę skautai.

"Mūsų loterija geresnė"! - ne
nusileido židinietės.

"Ei šeimininkės, pirkite mūsų 
prijuostes", - siūlė paukštytės.

O lietuviško maisto kvapai skli
do iš virtuvės, vadovaujamos 
Daivos Matulionytės, ir akys vis 
užkliūdavo už tortais nukrauto 
stalo.

Buvo gera matyti tiek daug 
žmonių salėje. Bene 300 susirin
ko! Mugės pabaigoje dauguma 
tuntų džiaugėsi pasisekusia lote
rija, parduotais rankdarbiais.

3 valandą įvyko jauniausiųjų 
skautų vaidinimas. Šių metų vai
dinimas - "Alibaba ir plėšikai". 
Pastatymą parašė Stefa Subatienė. 
Sesės Lina Subatienė ir Birutė 
Žiaugrienė surežisavo. Judita 
Houston parūpino kostiumus. 
Šviesas tvarkė Adomkaičių šei
ma. Scena ir dekoracijomis rūpi
nosi Senųjų Lapinų būrelis.

Bostono skautai ir skautės vai
dino puikiai. Pačiam pastatyme

kos, švenčia muzikos fakulteto 
30 metų jubiliejų. Į tą jubiliejų 
yra pakviesti visi muzikos fa
kultetą baigusieji studentai, dės
tytojai ir svečiai. Aš esu pakvies
tas atlikti koncertą, kuris įvyks 
birželio 23 d.

Vargonų solistui Virginijui Bar
kauskui, padėkojęs už šį pasikal
bėjimą, atsisveikindamas linkė
jau sėkmingų koncertų ateityje.

p. palys

daug humoro ir šposų. Dėkingi 
žiūrovai nepagailėjo jauniesiems 
aktoriams aplodismentų, o pa
tys aktoriai žydėte žydėjo sceno
je. Buvo galima matyti, kad jiems 
smagu vaidinti. Po vaidinimo ne 
vienas žiūrovas gyrė vaidintoją, 
o jie visiems atsakinėjo plačia 
šypsena ir iš džiaugsmo susijaudi
nusiais veidais. Tai ir yra didžiau
sias padėkos ženklas visiėAs*' 
prisidėjusiems prie šio spektak
lio įgyvendinimo.

Daug tokiuose parengimuose 
yra "tyliųjų" darbininkų, kurie 
kaip tos bitelės pluša, dirba, ne
reikalaudami ir nesitikėdami sau 
daug dėmesio, bet be kurių pa
galbos neapsieinama. Jais pasi
tikima, nes tai žodžio žmonės: 
pasakė padarys ir yra padaryta. 
Daug tokių, bet kaip pavyzdį 
norėtųsi paminėti Danutę Dil- 
bienę, kiekvienais metais tai prie 
tortų stalo, tai virtuvėje beplu- 
šančią. O iš jaunesniosios kartos 
visada matysi Andrių Dilbą, Nai- 
dą Šnipaitę ir kitus.

Sekmadienis, tai "paradinė", 
parodomoji Kaziuko mugės da
lis. Prieš tai reikėjo daug įdėti 
darbo ir daug ką suplanuoti. 
Suruošti tokią programą yra ne 
vienos savaitės darbas. Pagrindi-

Išskirtina 
operacija

Kovo 30 d. Vilniuje, San- 
tariškių ligoninės kardiochirurgi- 
jos klinikoje, pirmą kartą Balti
jos šalyse atlikta vainikinių krau
jagyslių stendavimo operacija, 
naudojant "Johnson and John
son' firmos gamybos plečiamus 
stendus. Operaciją atliko žino
mas Norvegijos kardiologas prof. 
S.Golfas. Pirmuoju pacientu, ku
riam į širdies kraujagysles buvo 
įdėtas stendas, tapo Kovo 11- 
osios akto signataras, rašytojas, 
dramaturgas Kazys Saja.

pagal "Respublika"

Kainos vėl kils
Vyriausybė ryžosi panaikinti 

suvaržymus maisto produktų 
antkainiams. Artimiausiu metu 
turėtų padidėti Lietuvoje paga
mintų maisto produktų kainos. 
Kovo 29 d. Vyriausybės posėdyje 
- jau po kelinto svarstymo nu
tarta nuo balandžio 1 d. liberali
zuoti šalies įmonėse pagamintų 
maisto produktų ir kombinuo
tųjų pašarų prekybos antkainius. 
Kaip paaiškino Valstybinės kainų 
ir konkurencijos tarnybos direk
torius R. Stanikūnas, taip padary
ta, siekiant sudaryti palankesnes 
sąlygas parduoti lietuviškas pre
kes. Iki šiol tėvynines gamybos 
maisto produktams parduotuvės 
galėjo taikyti tik 10 - 20 % preky
bos antkainį, o importiniams šių 
prekių analogams antkainis ne
buvo nustatomas.

pagal "Lietuvos rytas"

Rinkimai Kaune
(AGEP) Kaune rinkimuose da

lyvavo 45.6 proc. rinkėjų. 44 
proc. artėjusių balsuoti žmonių 
balsavo už Tėvynės sąjungos ir 
•Politinių kalinių ir tremtinių są
jungos koaliciją. Konservatorių 
frakcija, ir buvusioje taryboje 
buvusi didžiausia, dabar turės 
daugumą - 20 vietų. Mažiau 
balsų nei tikėtasi Kaune gavo 
krikščionys demokratai. Kate
goriškai atsisakę sudaryti bet 
kokią ikirinkiminę koaliciją, 
krikščionys demokratai dalyva
vo rinkimuose atskiru sąrašu ir 
gavo 4 vietas. Kauno taryboje 
neturės nei vieno nario keturios 
partijos - Respublikonų, Tautos 
pažangos, tautininkų ir demok
ratų koalicija bei socialdemokra- 
tai.

niai mugės ryšininkai - tuntinin- 
kai Jūratė Aukštikalnienė ir Algis 
Adomkaitis bei jo žmona Glorija 
- savo įdėto darbo galutiniu re
zultatu gali tik pasididžiuoti - 
Kaziuko mugė pasisekė puikiai.

Ž. K-

Š.m. balandžio 19 d. sukanka vieneri metai nuo

A. t A.
BRONĖS REVENTIENĖS

mirties. Ta proga balandžio 22 d., šeštadienį, 10 
vai. ryte mišios bus aukojamos Pranciškonų kop
lyčioje, Brooklyne, NY.

Bronė Reventienė buvo ilgametė Brooklyno 
gyventoja, aktyviai dalyvavusi Brooklyno visuo
meniniame gyvenime, ypač daug padėjusi Kul
tūros Židinio kūrime.

Šeima kviečia visus draugus ir pažįstamus da
lyvauti mišiose. V .s. Laima Kiliulienė atidaro mugę, kartu su pagalbininkais 

perkirpdama kaspiną. Danuties Dilbienės nuotrauka

KELIONĖS J LIETUVĄ 1995

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

Skrydis į Vilnių iš BaL 1-geg. 31 Birž. 1-rugp. 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

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

specialios nuolaidos.
9- * 9-

VYTIS TRAVEL '
40-24 235 St.

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

FAX.: 718 423-3979
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Atvelykio popietę po dviejų 
metų pertraukos vėl rengia LMK 
Federacijos New Yorko klubas. 
Popietė bus balandžio 23 d. 
Kultūros Židinyje.

Gintarė Bukauskienė, mu
zikė, siekdama magistrės laips
nio, dirigavimą studijavo Man- 
nes muzikos kolegijoje, 150 W. 
85 St., Manhattane, NY. Ba
landžio 20 d., ketvirtadieni, 8 v. 
v. kolegijos salėje, įvyks jos ko
legijos baigiamasis koncertas - 
rečitalis. Ji diriguos kolegijos 
mišriam chorui. Įėjimas nemoka
mas. Ji yra baigusi Vilniaus vals
tybine konservatoriją, keletą 
metų buvo Apreiškimo parapi
jos vargonininkė ir choro diri
gentė. Dabar ji vargoninkauja 
italų parapijoje.

Velykų rytą, balandžio 16 
d., Apreiškimo parapijos 
bažnyčioje Prisikėlimo mišios 
bus 7 v. v. r. Anksčiau būdavo 
6:30 v. r. Laikas pakeistas, page
idaujant žmonėms, nes bus pa
togiau jiem atvažiuoti į bažnyčią. 
Apie laiko pakeitimą praneša kle
bonas kun. Vytautas Palubins
kas.

Apreiškimo parapijos 
mokyklos pastato apatinėje 
salėje, kur dabar būna lietuvių 
susirinkimai ir kitos programos, 
įtaisyti nauji modernūs tualetai. 
Įtaisė klebonas ir parapijos tary
ba iš parapijos santaupų. Tai 
pranešdamas, klebonas primena, 
kas norėtų auka prisidėti prie šio 
projekto, labai prašomas auką 
siųsti į kleboniją. Iš anksto už 
auką dėkoja klebonas ir parapi
jos taryba.

New Yorke grąžinama 
mirties bausmė

New Yorko valstijoje vėl įvesta 
mirties bausmė. Įstatymų leidė
jai po ilgų ginčų nusprendė su
grąžinti mirties bausmę į bau
džiamąjį kodeksą, elektros kėdę 
pakeičiant nuodų injekcija.

Mirties bausmę numatoma tai
kyti už žmogžudystes, asmenims 
ne jaunesniems kaip 18 metų. 
Be to, ši bausmė nebus taikoma 
psichiniams ligoniams.

Paskutinį kartą mirties bausmė 
New Yorko valstijoje įvykdyta 
1963 metais. Tais metais Aukš
čiausiojo Teismo nuosprendžiu 
didžiausia bausmė buvo sustab
dyta visose Jungtinėse Amerikos 
Valstijose. 1976 metais šis apri
bojimas panaikintas, tačiau vals
tijų gubernatoriai neskubėjo at
verti mirties kamerų.

Dabar New Yorkas tapo 38-ąja 
iš 50 valstijų, kur galioja aukš
čiausia bausmė.

U.S. Baltic Foundation ieš
ko kandidatų dviem pilno lai
ko apmokamom pozicijom Lie
tuvoje. Kvalifikaciniai reikalavi
mai: M.P.A., J.D. arba panašūs 
laipsniai, 10-ies metų patirtis 
miesto arba vietiniame valdyme, 
vidutinėse ir aukštesnėse pozici
jose, lietuvių kalbos žinojimas. 
Asmenų kandidatūros su mažes
nėmis kvalifikacijomis taip pat 
bus aptariamos. Pozicijos reika
laus pastovaus gyvenimo Lietu
voje, greičiausiai dviem metams. 
Iki balandžio 12 d. siųskite reziu
me faxu: 202234-8130, att. Aud
rone Pakstys.

"Darbininko" administra
cija prašo skaitytojus nuolat at
kreipti dėmesį į lipinuke ant 
laikraščio pažymėtą jūsų prenu
meratos pasibaigimo datą EXP. 
Mieli skaitytojai nuoširdžiai pra
šomi laiku pratęsti prenumeratą 
ar sumokėti atsilikusi mokestį.

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

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 15-ą ir 29-ą dienomis. 
Tomis dienomis siuntinius pri
ims Kultūros Židinio kieme, buv. 
spaustuvės patalpose, nuo 12 iki 
1 vai. popiet. Jokių muitų nėra. 
Dėl informacijų skambinkite tel. 
(914) 258-5133. (Dėl siuntinių 
surinkimo kitose vietovėse žiū
rėkite 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 8 d., šį šeštadie
nį, 1:30 vai. popiet New Yorko 
laiku per radiją bus transliuoja
ma Claude Debussy opera 
"Pelleas et Melisande". Pagrindi
niai solistai: Frederica von Sta- 
de, Marilyn Home, Dwayne 
Croft. Diriguoja James Levine. 
Balandžio 15 d., ateinantį šešta
dienį, bus transliuojama John 
Corigliano opera "The Ghosts of 
Versailles".

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.

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

Poetą tėv. Leonardą And- 
riekų, OFM, paminėjo Lietuvo
je leidžiamas mokslo, meno ir 
kultūros laikraštis "Dienovidis" 
š. m. nr. 10, kovo 10 d. Jam 
paskyrė visą puslapį, įdėjo nuo
trauką, kur poetas stovi prie lie
tuviško kryžiaus Kennebunkpor- 
to vienuolyno sodyboje. Eilė
raščių ciklas pavadintas "Kodėl 
takai saulėti". Puošniai apipavi
dalinti 5 eilėraščiai. Eilėraštis 
"Trys fragmentai" turi tris tripos- 
mius eilėraščius. Įdėtas ir dail. 
Degas pieštas paveikslas "Šokė
jos "ir jis minimas viename ei
lėraštyje.

Kompozitorius Feliksas 
Bajoras lankosi Amerikoje. 
Kovo 28 d. iš Chicagos jis atvy
ko į New Yorką, svečiuojasi 
Apreiškimo parapijoje pas kle
boną kun. V. Palubinską. Išvyks
ta balandžio 5 d. į Vilnių, kur jis 
profesoriauja Muzikos akademi
joje. New Yorke kompozitorius 
gyveno nuo 1980 m. iki 1988 m. 
Dabar nori aplankyti savo ar
timuosius, pažįstamus. Lenkai 
ateinančiais metais Krokuvoje 
rengia lietuvių muzikos dieną. 
Pas kompozitorių užsakė parašy
ti simfonini kūrinį. Lietuvių mu
zikos dienoje dalyvaus ir Vilniaus 
kamerinis orkestras.

Lietuviu kelionę į gražiuo
sius Canadian Rockies organi
zuoja agentūra "Vytis". Skambin
ti: (718) 423-6161

LB Queens 
apylinkės 
susirinkimas

LB Queens apylinkės metinis 
susirinkimas įvyko balandžio 2 
d., sekmadieni, 3 vai. popiet 
Kultūros Židinio posėdžių menė
je. Dalyvavo 44-i nariai.

Susirinkimo tikslas - pagal sta
tuto reikalavimus išrinkti tris 
naujus valdybos narius arba juos 
perrinkti ir padaryti veiklos apy
skaitą.

Praeito susirinkimo protokolą 
perskaitė sekretorius Kostas Nor
vilą. Protokolas priimtas be pa
taisų. Praeitų metų veiklos ap
žvalgą padarė pirmininkė Ra
mutė Česnavičienė, apie apy
linkės finansinę padėtį kalbėjo 
iždininkė Renata Alinskienė. 
Revizijos komisios aktą perskaitė 
dr. Regina Saldaitienė - Čiurlienė. 
Be jos į revizijos komisiją dar 
įeina Antanas Pumputis ir Aloy
zas Balsys.

Trys valdybos nariai: Ramutė 
Česnavičienė, Vida Jankauskienė, 
Kostas Norvilą, kaip reikalauja 
statutas, iš savo pareigų atsista
tydino. Susirinkimas vienbalsiai 
naujam terminui perrinko tuos 
pačius asmenis.

Be jų dar valdyboje yra: Rena
ta Alinskienė, Marija Žukaus
kienė, Jadvyga Vytuvienė.

Susirinkimui pirmininkavo Ra
mutė Česnavičienė. Ji pranešė, 
kad gegužės 7 d. į Kultūros Židinį 
atvyksta Šiaulių miesto teatro 
aktoriai ir, talkinami Hamiltono 
teatro aktorių, čia suvaidins Či
urlionienės komediją "Pinigėliai". 
Gi spalio 22 d. atvyksta Bostono 
lietuvių teatras. Salė šiam spek
takliui jau užsakyta.

Pirmininkė taip pat pranešė, 
kad gegužės 29 d. bus Vainikų 
diena - Memorial Day. Tą dieną 
rengiamas paradas, kuriame da
lyvauja ir lietuviai. Šiemet suei
na 50 metų, kaip baigėsi Antra
sis pasaulinis karas, kuriame da
lyvavo ir Jungtinės Amerikos 
Valstijos. Šiemet paradas bus 
didelis ir iškilmingas. Kvietė kuo 
gausiau ir lietuvius dalyvauti, 
išreiškiant lojalumą Amerikai.

Chicagoje gegužės 14 d. įvyks 
konferencija socialiniams klausi
mams aptarti. Lietuvių Bend
ruomenė remia atskiras socia
lines programas, globoja sene
lius, teikia paramą neturtin
giems. Tuos visus reikalus reikia 
apsvarstyti ir veiklą sukoordi- 
nuoti. Todėl ir šaukiama ši kon
ferencija.

Baigiant susirinkimą dar kal
bėjo rašytojas Paulius Jurkus, 
pasidžiaugdamas apylinkės kul
tūrine veikla. Kalbėjo ir dr. Algis 
Pliura, naujųjų ateivių koordi
nacinės komisijos pirmininkas.

Kostas Norvilą pirmininkui dr. 
A. Pliurai padovanojo JAV LB 
veiklos statutą.

Susirinkimas baigtas Lietuvos 
himnu. (P-j)

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

KOMPIUTERIAI
IBM komp. Nauji įpakuoti, su 
garantija 486DX2-66, 14"SVGA, 
4RAM, 420HD, $1050. Nemoka
mas pristatymas arba išsiunti
mas į jūsų namus ar ofisą. Su
pažindinimas su aptžrnavimu ir 
daugybė duotų programų. Galite 
užsakyti jums reikalingą konfi
gūraciją. ELSYS Ine., Queens, NY. 
Tel.:(718)326-2370, Fax.: (718) 
326-2234. (sk.)

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

Pigiai parduodamas Chev
rolet Celebrity 83. Skambinti 718 
645 - 0920. (sk.)

VIENAS
"OSCAR"
TEKO IR 
LIETUVEI

(AGEP) JAV kino meno aka
demijos "Oscar" užsienio filmų 
kategorijoje teko rusų režisieriaus 
Nikita Michalkov filmui "Išvar
ginti saulės".

Pagrindinį vaidmenį šiame 
filme sukūrė lietuvė aktorė Inge
borga Dapkūnaitė. Ingeborga 
Dapkūnaitė du kartus turi būti 
dėkinga savo šypsenai.

Pirmą kartą dėl jos anglų 
režisierius Stokes aktorę išsirin
ko į tarptautinį projektą - spek
taklį, statytą Chicagoje - "Kalbos 
klaida".

Vėliau Ingeborga Dapkūnaitė 
ištekėjo už Stokes ir dabar gyve
na Londone, vaidina Rusijoje, 
Anglijoje, JAV.

Už vaidmenį režisieriaus To- 
dorovskio filme "Pamaskvio va
karai" ji gavo prizą Ženevoje.

Rusų režisierius Nikita Michal
kov nebuvo matęs Ingeborgos 
Dapkūnaitės nei viename filme, 
tačiau jį sužavėjo besišypsančios 
aktorės nuotrauka.

Vaidmeniui filme "Išvarginti 
saulės" Ingeborga buvo patvir
tinta be bandymų.

Pranas Balėnas, Wilming- 
ton, NC, apmokėjo už kelerių 
metų prenumeratą, atsiųsdamas 
200 dol. čekį. Tai labai dosni 
parama mūsų laikraščiui, už kurią 
nuoširdžiai dėkojame.

Jadvyga Kontrimienė, Mis- 
sion Viejo, CA, atsilygindama 
už prenumeratą, atsiuntė 75 dol. 
čekį. Nuoširdžiai dėkojame už 
paramą "Darbininkui" ir už gražų 
laišką.

Administracija balandžio 3 d. 
gavo laišką iš Daytona Beach 
Lietuvių Klubo Floridoje, 
kurį čia spausdiname:

Gerb. "Darbininko" leidėjai,
Jausdama pareigą remti Ameri

kos lietuvių spaudą, Daytona 
Beach Lietuvių Klubo valdyba 
skiria 100.00 dol. auką "Darbinin
ko" leidimui pastiprinti.

Klubo vardu:
(pas.) Dana Šilbajorienė 

Iždininkė
Nuoširdžiai dėkojame Dayto

na Beach Lietuvių Klubo valdy
bai už 100 dol. čekį - tai didelė 
parama mūsų savaitraščiui. Ačiū 
iždininkei Danai Šilbajorienei už 
čekio persiuntimą ir laišką.

NANNY VVANTED by Man
hattan couple to take care of our 
three month old baby giri. House 
deaning and good English re- 
quired. Available on live-in or 
live-out basis. Please tell us about 
yourself in a fax to: (201) 863- 
2223. (sk.)

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

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

Aktorės Ingeborgos Dapkūnaitės šypsena.
Jono Juknevičiaus nuotrauka

Vyskupo
Pauliaus A. Baltakio 
šių metų veiklos 
kalendorius

Gegužės 7 d. - PreL Dominin
ko Pociaus 50 metų kunigystės 
jubiliejus, Keamy, NJ.

Gegužės 14 d. - Sutvirtinimo 
sakramentas Prisikėlimo parapi
joje, Toronte, Ont.

Gegužės 21 d. - Sutvirtinimo 
sakramentas Šv. Kazimiero para
pijoje, Los Angeles, CA.

Birželio 4 d. - Hamilton, Ont., 
Sutvirtinimo sakramentas.

Birželio 13 - 18 d. - Amerikos 
vyskupų konferencijos posėdžiai, 
Chicago, IL.

Spalio 15 d. - Šv. Pranciškaus 
lietuvių parapijos 100 metų su
kaktis, Minersville, PA.

Spalio 22 d. - Šv. Petro ir Povi
lo lietuvių parapijos 100 metų 
sukaktis, Elizabeth, NJ.

Lapkričio 12 - 16 Amerikos 
vyskupų konferencijos posėdžiai, 
Washington, DC.

Gruodžio 11 d. - Charleston 
diecezijos 150 metų sukaktis, NC.

"Darbininko” skaitytoju 
galite tapti kiekvieną dieną. Nau
jienos iš Lietuvos, Latvijos, Esti
jos ir viso pasaulio, lietuvių gy
venimo užsienyje ir jūsų kaimy
nystėje. Prenumerata vieniems 
metams - tik $30. Nedelskite - ir 
"Darbininkas" jus aplankys dar 
šią savaitę!

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, Willow- 
brook, IL 60514. Tel. 708 986- 
1613.

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

VILNIAUS MIESTO TARY
BOJE daugiausia vietų - 19 - 
turės Tėvynės Sąjunga, tačiau ne 
daugumą. 11 vietų gavo Lenkų 
Lietuvoje rinkimų akcija. 8 vie
tas - LDDP, po 4 - krikščionys 
demokratai ir centro sąjunga, 3 
vietas gavo socialdemokratai ir 2 
vietas jaunalietuviai.(AGEP)

Fighters for Freedom - 
Lithuanian Partisans Verstis 
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,(XX) 
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. Persiuntiinas -1.50.

"Lithuania 700 Years", ang
liškai parašyta knyga yra geriau
sia dovana Jūsų amerikiečiams 
draugams. Ji supažindina su Lie
tuvos senove, jos spalvinga isto
rija, nepriklausomybės 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.

71712.107%25c2%25a9compuserve.com

