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LIETUVĄv- J
- Gedulo ir Vilties diena 

paminėta birželio 1^-ąją. Ne
priklausomybės aikštėje įvyko 
mitingas, kuriame dalyvavo Pre
zidentas A. Brazauskas, Seimo 
pirmininkas Č. Juršėnu, Minis
tras Pirmininkas A. Šleževičius. 
Vilniaus savivaldybės pakviesti 
buvę partizanai, politiniai kalin
iai ir tremtiniai susirinko prie 
buvusių KGB rūmų. Audringais 
plojimais buvo sutiktas profeso
rius V. Landsbergis.
- "Litimpeks banko" ir Lie

tuvos akcinio inovacinio banko 
valdybos pritarė šių bankų susi
jungimui. Susijungimas turėtų 
įvykti spalio mėnesį. Galimas 
būsimo banko pavadinimas yra 
Lietuvos Jungtinis bankas.
- Iškilmingai pradėta Bū

tingės naftos terminalo statyba. 
Lietuva finansuos 40% statybos 
išlaidų. Seimas nusprendė paim
ti dešimčiai metų $80 milijonų 
kreditą iš JAV EXIM banko su 
8.5% palūkanų. Būtingės termi
nalą premjeras yra pavadinęs 
"politine investicija", turinčia už
tikrinti Lietuvos energetinę ne
priklausomybę nuo Rusijos. įsta
tymu numatyta, kad kontrolinis 
akciįų paketas priklauso Vyriau
sybei.
- Lietuvos krepšinio rink

tinė birželio 19 d. išskrido į Atė
nus, į Europos vyrų krepšinio 
čempionatą. Nuo birželio 21 iki 
liepos 2 d. keturiolika pajėgiausių 
žemyno komandų kovos dėl 
medalių ir keturių kelialapių į 
Atlantos olimpines žaidynes. Ko
nrado j e žais Sabonis, Marčiulio
nis, Kurtinaitis, Chomičius.

— Lukiškių kalėjime lai
komas buvęs "Lietuvos Aido" re
daktorius Saulius Stoma paskel
bė bado streiką. Per savaitę Sto
ma sublogo 13 kilogramų. Proku
ratūra kategoriškai atsisako pa
leisti rašytoją už piniginį užstatą.
- Visą savaitę Lietuvoje buvo 

renkamas donorų kraujas Čečėni
jos karo aukoms. Šią akciją orga
nizavo Lietuvos kariuomenės 
kūrėjų-savanorių sąjunga ir Lie
tuvos laisvės kovų-miško brolių 
draugija. Surinkta 66 litrai krau
jo ir 126 litrai kraujo plazmos. Iš 
viso kraują davė 600 žmonių.
- Radviliškio rajone, Pašuš

vyje birželio 10 d. suvažiavo susi
tikti visa Brazauskų giminė. Kar
tu su Prezidentu atvažiavo jo 
tėvas Kazys Brazauskas, netrukus 
švęsiantis 89 metų sukaktį. Šiuo 
metu Lietuvoje gyvena 237 krau
jo ryšiais susiję Brazauskų ainiai.
- Nacionalinė filharmoni

ja liepos mėnesį pradės rengti 
rimtosios muzikos festivalį "Vil
niaus vasara". Jo metu įvyks apie 
20 koncertų. Pirmasis - B. Kuta
vičiaus kūrinio "Jeruzalės vartai" 
premjera. Rugpjūčio pabaigoje 
senosios muzikos gerbėjai galės 
klausytis festivalio "Banchetto 
musicale" koncertų. M. K. Čiur
lionio gimimo 120-ųjų metinių 
proga rugsėjo mėnesį duris atvers 
M. K. Čiurlionio namai.
- Baigta tirti Zoknių aero

uosto prie Šiaulių teritorija, už
teršta naftos produktais. Tyrimus 
apmokėjo Danijos vyriausybė. 
Nustatyta, kad tai labiausiai 
užteršta buvusi rusų karinė bazė 
Lietuvoje. Kai kur po žeme esan
čio žibalo storis siekia 60 centi
metrų. čia turėtų būti virš 6 
tūkstančių kubinių metrų žibalo.

Siekiant tikros krikščionių vienybės
Vatikano radijo dienraštis pa

skelbė interview su kunigu Max 
Thurian, kuriame šis žinomas 
teologas korhentuoja paskuti
niąją popiežiaus Jono Pauliaus II 
encikliką "Ut Ununi sint".

Max Thurian priklausė eku
meninei Taize bendruomenei. Jis 
buvo pakviestas stebėtoju į ant
rąjį Vatikano susirinkimą. Perėjęs 
į katalikybę Max Thurian tapo 
kunigu. Šiuo metu jis yra tarp
tautinės teologinės komisijos 
narys.

I klausimą, koks naujos encik
likos aspektas yra vertas di
džiausio dėmesio, Max Thurian 
atsakė:

- Manau, jog ši enciklika yra 
vienas iš svarbiausių Jono Pau
liaus II paskelbtų dokumentų. 
Ypatingo dėmesio nusipelno 
naujas enciklikos stilius. Encik
lika yra ganytojinė, bet joje gi
liai apmąstomi tiek tikėjimo, 
ekumenizmo, vienybės klausi
mai, tiek malda, dialogas ir isto
rija. Popiežius siekia tikintie
siems, katalikams paaiškinti, kas 
yra ekumenizmas. Jis remiasi 
savo asmenine patirtimi ir tai 
yra nauja.

Jonas Paulius II naujai kalba 
apie apaštalo Petro įpėdinio pri
matą: ar tikrai ši problema yra 
viena iš didžiausių kliūčių eku
menizmo kelyje?

Be abejonės, visuotinė Romos 
vyskupo tarnystė iš ekumeninės 
pozicijos žvelgiant visada buvo 
matoma kaip kliūtis, - atsakė Max 
Thurian. Tai yra pastebėjęs ir

Raitoji policija Sereikiškių parke, Vilniuje. Viktoro Kapočiaus nuotrauka

Kalėjimas nupirktas, 
viskam vadovauja nusikaltėliai

Neseniai Lietuvos policijos pa
reigūnai teisiamus Panevėžio 
reketininkus iš teismo salės nuvę- 
žė ne į Lukiškių kalėjimą, o į 
Markučių parką Vilniaus pakraš-6 
tyje. Čia kartu su merginomis 
teisiamieji užkandžiavo ant žolės. 
Tai vaizduojanti nuotrauka buvo 
pirmajame/Lietuvos ryto" pus
lapyje. "Lietuvos ryto" apžval
gininkas Rimvydas Valatka šia 
proga rašo: Prancūzų aktoriaus, 
nemažai vaidinančio nuotyki
niuose ir linksmuose filmuose 
apie policininkus ir nusikaltė
lius, šauniojo Jean Paul Belmon- 
do herojus, vakare pasiųstas į 
kalėjimą, iš ryto linksmai pa
reiškia, "kalėjimas nupirktas, ir 
viskam vadovauja nusikaltėliai". 
Tai LDDP vadovaujama Lietuva. 
Tuo metu, kai vidaus reikalų 
ministerijos ir prokuratūros eli

popiežius Paulius Vl-asis, lanky
damasis Ekumeninėje bažnyčių 
taryboje Ženevoje. Tą patį pan
ašia proga yra pakartojęs ir Jonas 
Paulius II-sis. Žinoma, ši kliūtis, 
sudaro didelių sunkumų. Tačiau 
įvairios krikščionių bažnyčios jau 
seniai svarstė, ar visuotinės vie
nybės palaikymui ir evengeliza- 
djai nėra reikalinga tokia jung
ianti tarnystė.

Popiežius jau kurį laiką rodo 
didelį susirūpinimą krikčionių 
vienybe. Ar toks pat rūpestis 
būdingas kitų konferendjų krikš
čionim"?

Aš ilgai dirbau ekumeninėje 
bažnyčių taryboje, kalbėjo kun. 
Thurian ir toliau palaikau tvir
tus ryšius. Man atrodo, kad tai 
tarybai būdingas didelis suartėji
mo troškimas. Bet kai kurios 
Bažnyčios, o ypatingai atskiri 
krikščionys bijosi vienybės, nes 
numato, jog ji pareikalaus pa
siaukojimo bei keitimosi.

Priimtas paveldėjimo įstatymas
Seimas priėmė Paveldimo ir dovanojamo turto įstatymą. Paveldint 

turtą iki pusės milijono litų, vaikai ar tėvai turės mokėti 1% turto 
vertės mokestį, senoliai, vaikaičiai, broliai ir seserys - 2%, kiti 
asmenys - 10%. Už dovanojamą turtą tokie mokesčiai: vaikams, 
tėvams 1.5%, vaikaičiams, broliams, seserims - 3%, kitiems asmen
ims -12.5%. Jei paveldimo ar dovanojamo turto vertė viršija pusės 
milijono litų sumą, mokestis visiems asmenims dvigubėja. Mokesčius 
moka asmuo, kuris paveldi ar gauna dovanų turtą, {statymas 
įsigalioja nuo sekančių metų liepos 1-os dienos. Iki šiol paveldėjęs 
turtą ar gavęs dovanų mokėdavo tik notarui už jo teikiamas paslau
gai. Pavyzdžiui, už turtą gaunama iš šeimos narių, nepriklausomai 
nuo turto dydžio, notarui reikėdavo sumokėti 6 litus. AGEP

tas narsiai kaunasi su Lukiškėse 
uždarytu "Lietuvos aido" eksre- 
daktoriumi Sauliumi Stoma, po
licininkai kerta priešpiečius su 
iš tų pačių Lukiškių atvežtais 
Panevėžio reketininkais ir jų pa
nelėmis Vilniaus žemuogių pie
velėje. Tačiau šių žinybų vadai 
nė vienas nepasiprašė atleidžia
mas iš pareigų. Kriminalinės po
licijos vyriausiasis komisaras la
biausiai domėjosi, iš kur "Lie
tuvos rytas" gavo informaciją, 
kad reketininkai policininkus 
naudoja kaip menkai apmoka
mus tarnus. Šis komisaras toli 
eis - už puolimą prieš žurnalistus 
Lietuvoje giria ir Prezidentas, ir 
valdančioji partija. Konservato
riai Kauno merą Rimantą Tu- 
mosą privertė atsistatydinti dėl 
tūkstanti kartų mažesnių niekų. 
Nereiktų stebėtis, jei po šio skan

Netiesa, kad ekumeninis dia
logas reiškia vienų pergalę, o kitų 
pralaimėjimą. Taip buvo mano
ma anksčiau, bet tie laikai jau 
praėjo Šiandien būtina kartu gi
linti bendrą tikėjimą. Popiežius 
pabrėžia, jog būtina melsti tikėji
mo, kuris leistų įgyvendinti vie
nybę, O tai reiškia, kad nebūtų 
uždėtos nepakeliamos naštos ar 
nereikalingi atsižadėjimai. Po
piežius kalba apie būtinybę nu
brėžti bendro darbo ateityje pro
gramą. Vienybė nėra vienodu
mas. Šiandien Bažnyčia atsiveria 
įvairovei ir esminei vienybei tikė
jime. Man asmeniškai didžiausią 
įspūdį padarė Popiežiaus žodžiai, 
kad būtinas jo paties atsiverti
mas, kuris gali būti pagalba kata
likams ir visiems krikščionims. 
Kai Popiežius sako, jog jo visuoti
nei tarnystei būtinas jo paties 
atsivertimas, man atrodo, jog 
esame istorijos persilaužime.

. VRLS 

dalo nukentėtų ne tikrieji jo kal
tininkai iš policijos, o pavyzdžiui, 
Valstybės saugumo departamen
to generalinis direktorius Jurgis 
Jurgelis, kurio tarnybos surengė 
operaciją, nutraukusią policijos 
ir nusikaltėlių broliavimosi puo
tą. Jau kuris laikas sklinda gan
dai, kad į jo vietą taiko buvęs 
krašto apsaugos ministras Aud
rius Butkevičius. Nepaneigė šito 
ir pats premjeras Adolfas Šleže
vičius. "Siūlo" gauja, kurią Lietu
vos policija už mokesčių mokė
tojų pinigus vežioja į pasimaty
mus su jų bendrais ir mergino
mis, nebuvo įtakingiausia net 
Panevėžyje. Galima tik įsivaiz
duoti, kokias paslaugas unifor
muotieji netvarkos sargai teikia 
"daktarams", ’daškiniams" ar "Vil
niaus brigadai*. Lietuvos teisė
saugos įstaigos ir jų vadai keletą

Paminklas Rokiškyje Nepriklausomybei 1918-1928 m.
Viktoro Kapočiaus nuotrauka

Lietuvoje
- Marijampolės tarybos posėdyje meras p. A. Žvaliauskas 

buvo apkaltintas davęs kyšį lenkų pasieniečiui. Meras paaiškino, 
kad 50 markių kyšį jis davė iš savo pinigų. Pasak jo, grįždamas iš 
komandiruotės jis negalėjo laukti dvi paras eilėje Lenkijos - Lietu
vos pasienyje.
- Jau antrą gyvenamų namų kvartalą Kaliningrado gyvento

jams atidavė firma "Seimą". Pirmasis kvartalas buvo pastatytas už 
ginklus, kuriuos gavo Lietuvos kariuomenė. Rusų karo laivyno 
vadovybė džiaugėsi Lietuvos ir Rusijos piliečių gero bendradarbia
vimo pavyzdžiais. Tai, pasak jų, mažina įtampą šiame regione.

-- Kėdainių miesto savivaldybė nusprendė per du metus pasta
tyti geriamo vandens nugeležinimo įrenginius. Dabar vandenyje 
geležies kiekis keletą kartų viršija leistinas normas. Rajone gausėja 
užkrečiamų ligų, kurioms tiesioginę įtaką turi gyventojų nuskurdi
mas. Gausėja užsikrėtusių utėlėmis ir niežais, sergančių tuberku
liozę.
- Marijampolės miesto taryba 50% sumažino patento mokes

čius smulkiesiems prekybininkams. Jie ne kartą kreipėsi j savivaldy
bę ir Seimo narį K. Bobelį. Pasak jų, sumokėjus visus mokesčius 
jiems patiems beveik nieko nebelieka. AGEP

Šalia Kryžių kalno išaugs vienuolynas
Mintis sukurti šalia Kryžių kalno pranciškonų dvasinį ir kultūrinį 

centrą kilo Šventajam Tėvui Jonui Pauliui II. Prieš porą metų 
Šventasis Tėvas, lankydamasis Lietuvoje, aukojo mišias Kryžių kal
no papėdėje. Popiežius, nuvykęs į pranciškonų šventovę Vernos 
kalne, pasidalijo įspūdžiais apie kelionę Baltijos valstybėse, ypač 
iškėlė Kryžių kalno reikšmę visai žmonijai. Lygiai po metų Vernos 
šventovės Mažesnieji broliai pranciškonai dalyvavo, statant Kryžių 
kalne Popiežiaus dovanotą kryžių. Lietuvos Vyskupų konferencija 
Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincijai sutei
kė bažnytinę teisę įsikurti Kryžių kalno papėdėje ir globoti šią vietą. 
Vienuolynas įsikurs rytinėje kalno pusėje. Jau tariamasi su žemės 
savininkais dėl 5 - 6 hektarų įsigijimo. Šį projektą finansuos Šv. 
Pranciškaus Toskanijos mažesniųjų brolių provincija. Projektuojant 
vienuolyną, norėtų dalyvauti ir lietuviai. Per 1-1.5 metų netoli 
Kryžių kalno išaugs koplyčia, gyvenamosios patalpos vienuoliams - 
25 celės, rekolekcijoms skirtos patalpos, konferencijų salė, valgykla, 
biblioteka, knygynas, uždaras kiemas, ūkinis pastatas. LA

metų vaizdavo veiklą ir sugebėjo 
muilinti visiems akis. Po to, kai 
po pačios Vyriausybės langais 
buvo susprogdintas automobi
lis, dūmai išsisklaidė. Susprog
dintame automobilyje buvęs 
žmogus - Rimantas Grainys, įtar
iamas nešvarių pinigų plovimu 
dideliais mastais, šiaip jau turėjo 
sėdėti ne susprogdintame "Mer
cedes", o kalėjime. Kad čečėnų 
mafijos atstovas būtų išleistas iš 
kalėjimo, visaip stengėsi ir įta
kingas Seimo narys, vienas LDDP 
pirmininko pavaduotojų, parti
jos rašytojas. ( LDDP frakcija 
Seime užsibrėžė būtinai išsiaiš
kinti, kas šis žmogus - L.S.) Gene
ralinė prokuratūra Rimantą Grai- 
nį išleido už užstatą. Sauliaus 
Stomos ji nepaleidžia nei už 
užstatą, nei Seimo narių prašo
ma. Teisėsaugos institucijos vis 
labiau paklūsta LDDP valiai. Tei
sėsauga pamažu nukreipiama į 
kovą su laikraščiais, kurie dar 
nesitaiksto su korupcija. Maž
daug tuo pat metu, kai policinin
kai užkandžiavo su nusikaltėliais, 

vienas LDDP lyderių Juozas Ber
natonis pradėjo siūlyti Baudžia
mojo kodekso pataisą, kuri leis 
žurnalistus "slaptu būdu renkan
čius informaciją" bausti kalėjimu 
iki 2 metų arba bauda. Visuo
menė iki šiol nežino, kaip Prez
identas ir premjeras Maišiagalo
je prekiavo naftos turinčia šalies 
jūros pakrante su Latvijos val
džia. Jei jau romus, Algirdui Bra
zauskui ištikimas Užsienio rei
kalų ministras Povilas Gylys po 
to prabilo apie atsistatydinimą, 
galima teigti, kad valstybėje 
prasidėjo tikra nelaimių griūtis. 
LDDP liko valdyti 17 mėnesių. 
Jos veikėjų ambicijos, kai siekia
ma uždrausti ir panaikinti viską, 
ką Lietuva iškovojo per pirmuo
sius nepriklausomybės metus, bei 
didėjanti korupcija verčia ma
nyti, jog Seimo rinkimai pirma 
laiko nebėra tuščias reikalavimas. 
Rinkimai 1993 ar 1994 metais 
būtų tik įtvirtinę LDDP valdžią. 
Savivaldos rinkimai parodė, kad 
visuomenė jau soti darbo de
mokratų valdymu. AGEP



Kane Laisvės alėjoje netrūksta prekių reklamos.
Viktoro Kapočiaus nuotrauka

Serbai: pavyzdys kitiems banditams
Advokato S. Povilo Žumhakio 

komentarai, transliuoti Chicagoje 
1995 m. birželio 11 d. per Ameri
kos Lietuvių Radijo programą, ku
riai vadovauja Anatolijus Siutas.

- o -

Nors amerikiečiai paskelbė 
naują pasaulio tvarką ir Amerika 
liko vienintelė galinga - "super- 
power" valstybė, pasaulio tvarka 
klimsta į tarptautinį dumblą, 
kaip jau įprasta šį šimtmetį.

Serbai, puikiai išauklėti komu
nistų, kaip ir barbarai romėnų 
laikais, supranta tai, ko nesu
pranta ir negali suprasti subiu- 
ro kratė j ę laisvo pasaulio vadai: 
silpni, principų neturintys vadai 
dažniausiai nusileidžią užsispy- 
rusiems barbarams. Šiuo atveju, 
kaip ir kelis kartus prieš tai šį 
šimtmetį, barbarai - teroristai 
išnaudoja intelektualinę, mora
linę, filosofinę Vakarų tuštumą.

Buvusios dirbtinai suformuo
tos Jugoslavijos susiskaldymas į 
atskiras valstybes pagal tautų 
prigimtį, religiją, tradicijas galė
jo būti naujos taikos centrinėje 
Europoje pradžia. Deja, taip nėra. 
Iš ten vėl kyla pavojus visai Eu
ropai.

Pasaulio demokratijoms pripa
žinus Kroatijos ir Bosnijos ne
priklausomybę, komunistų val
džia'paskelbė Didžiosios Serbijos 
atkūrimą buvusioje Jugoslavijo
je - panašiai, kaip rusų ekstre
mistai kalba apie didžiąją istorinę 
Rusijos imperiją (arba buvusią 
Sovietų Sąjungą). Tiek serbų, tiek 
rusų imperialistai yra auklėti 
komunistų. Jų mąstysena ir tero
ro naudojimas, siekiant savo 
politinių tikslų, yra pagrįstas Le
nino galvosena. Serbams kelią 
rodo Stalino ir Tito rankos iš 
peklos.

Paskelbus naują pasaulio tvar
ką, amerikiečiai ir galingi eu
ropiečiai žiopso, kai jų panosėje 
toliau tęsiamas komunistinis ge
nocidas. Vakarų intelektualams 
ir spaudai yra sunku pilnai įver
tinti serbų genocidą, nes jie dar 
ir šiandien nemato, nesupranta, 
nenori matyti, minėti ar net pri
pažinti, kad komunizmo geno
cidas tęsiasi jau daugiau kaip 70 
metų ir pasižymi nematytu, ne
girdėtu žiaurumu - aukų skaičiu
mi neturi sau lygaus (tik žiau
rumu primena 12-13 metų tru
kusį nacių siaubą).

Kiek žmonių buvo išžudyta 
komunizmo vardan, niekas ne
suskaičiuos, bet skaičiai tikrai 
viršija 100 milijonų (Sovietų 
Sąjungoje, Kinijoje, Korėjoje, 
Vietname, Kuboje... visuose Af
rikos, Azijos, Pietų Amerikos, 
Europos kraštuose). Visur, kur 
tik komunistai prikišo pirštus, 
ten patvino kraujo upės, atsira
do milijonai benamių, pabėgėlių, 
našlaičių ir... milijonai papuolė 
kad ir ne iš pilnos laisvės, bet į 
pilną vergiją: dvasinę ir fizinę.

Serbai buvo grasinami, kad 
nebus toleruojamas jų puolimas 

nepriklausomų valstybių, kurias 
tik ką pripažino didžiosios de
mokratijos. Bet tuo pačiu, de
mokratai paskelbė ginklų blo
kadą, kuri buvo į nauda tik 
užpuolikams, ne nukentėju- 
siems.

Net mėlynkepuriai Jungtinių 
Tautų kariai, kurie turėjo vykdy
ti biurokratines diplomatų ga
rantijas apsaugoti ir maitinti ne
kaltus civilius žmones, buvo ap
šaudomi, įžeidinėjami. Jiems va
dovavo silpniausi karininkai, 
kurių metodika būtų tikusi prieš 
50 metų vykusiose nuolaidose 
naciams.

Kai nuo bado ir šalčio pradėjo 
mirti tūkstančiai kūdikių, sene
lių, Vakarų valdžios turėjo su
skubti veikti - daryti ką nors, nes 
ta nelemta spauda rodė lavonus 
kas dieną per TV. Reakcija buvp 
kilni. Duosime maistą, bet nė- 
leisime nukentėjusiems gintis. 
Bet ir tai buvo aiškiai suprasta ir 
išnaudota serbų. Jie sistematiš- 
kai stabdė maisto ir medicinos 
pristatymą apsuptiems Bosnijos 
gyventojams. Kad išvengtų spau
dos ir žmonių kritikos, Jungtinių 
Tautų biurokratai sutiko neofici
aliai padalinti labdarą - dažnai 
net didžiąją dalį atiduodant ser
bams, vykdantiems genocidą ir 
laužantiems kiekvieną pažadą. O 
tų pažadų buvo šimtai.

Amerika nesugebėjo vadovau
ti pasimetusiems europiečiams, 
kurie šį šimtmetį jau daug kartų 
įrodė, kad tarptautinių krizių 
metu, Europos didžiųjų drąsa, 
pasiryžimas ir tarptautinės teisės 
principai ištirpsta prieš barbarus 
- ar jie būtų nacių, fašistų ar 
komunistų tipo.

Prezidento B. Clinton svyravi
mas Bosnijos atžvilgiu nesiskiria 
nuo kitų jo svyravimų. Bet šiuo 
atveju tas neapsisprendimas ir 
neprincipingumas atneš skau
džias pasekmes nekaltiems žmo
nėms.

Matydami, kaip lengvai gali
ma apstatinėti, apgauti, išnau
doti amerikiečių ir europiečių 
diplomatus bei valdžias ir net 
pasipelnyti iš to, visi likę ir buvę 
komunistų vadai suskubo išnau
doti tą retą progą.

Tik pagalvokime: komunizmas 
bankrutavo. Visuose kraštuose, 
kur tik komunistai turėjo valdžią, 
yra visuotinė netvarka: dvasinė, 
politinė, ekonominė. Apžvel
giant visus buvusius komunis
tinius kraštus, nerastume nei vie
no pavyzdžio, kur kraštas būtų 
įgijęs bent minimalų ekonominį 
lygį; kur žmonės galėtų norma
liai pragyventi; kur piliečiai turė
tų bent paprasčiausią laisvę į 
tikėjimą, bendradarbiavimą, ju
dėjimą, laisvą žodį, spaudą. To 
neturi nei vienas komunistinis 
kraštas!

Bet štai, naujos pasaulio tvar
kos sistemoje komunistiniai kraš
tai išreikalauja vis naujų nuo
laidų, gauna laiko ir progos atsi
gauti, atsikvėpti ir toliau paverg

ti visus, pakliuvusius į jų pinkles.
Štai bent keletas pavyzdžių, 

manyčiau, aiškiai parodančių 
komunistinių kraštų laimėjimus 
prieš klintonietišką diplomatiją: 
Kinijoje žmonių teisės yra pa
žeidinėjamos sistematiškai, gal 
net iki tokio lygio, kokio dar 
nebuvome matę. B. Clinton pa
žadai riboti diplomatinius san
tykius ir ekonominę veiklą, jeigu 
nebus gerbiamos žmogaus teisės, 
liko tik dar vienas tuščias prezi
dento žodis. Raudonosios Armi
jos vergai ne tik gamina produk
tus, eksportuoja juos į Ameriką, 
sudarydami Amerikai antrą di
džiausią prekybos deficitą. Ame
rikiečiai elgiasi taip, lyg bendra
darbiavimas su kinais jiems yra 
gyvybiškai svarbus prekyboje. O 
tuo pačiu, kinai iš tos prekybos 
su JAV kasmet turi vfrš30 bili
jonų .'doleiįįi naudos. X) tarp
tautinėje veikloje, Knija'reiriia 
Š. Korėją, Iraną ir eilę kitų komu
nistinių kraštų, kuriuos vaka
riečiai laiko teroristiniais!

Šiaurės Korėja išnaudojo Ame
riką panašiai kaip ir serbai. Ame
rikiečiai susirūpinę, kad korė
jiečiai nepradėtų gaminti atomi
nių ginklų, dilomatiškai nusilei
do (pradėjo ryšius, kurie buvo 
užšaldyti, komunistams nesilai

Tolerancija prasideda šeimoje
Jungtinių Tautų Organizacija šiuos metus yra paskelbusi toleran

cijos metais, o gegužės 14 d. Jungtinių Tautų Organizacijos inicia
tyva buvo pažymėta tarptautinė šeimos diena, kuriai buvo parinkta 
tema "Tolerancija prasideda šeimoje". Šia proga Jungtinių Tautų 
Organizacijos generalinis sekretorius Boutros Boutros Ghali paskel
bė kreipimąsi į Tarptautinę bendruomenę, kuriame tarp kita ko 
sakoma: "Tarptautinė šeimų diena skirta pabrėžti šeimos, kaip 
visuomenės pagrindo nuostatą."

Šiemetine šeimų diena "Tolerancija prasideda, šeimoje" pirmiau
siai norėta išryškinti šeimos vaidmenį kuriant socialinę harmoniją. 
Pirmoji tarptautinė šeimų diena buvo pažymėta 1994-aisiais, Tarptau
tiniais šeimos metais. Dabar, kai pasaulis stengiasi nubrėžti gaires 
tolesniam savo socialiniam vystymuisi, Šeimai skirti renginiai ban
do atkreipti dėmesį i Šeimos svarbą socialiniame gyvenime ir jos 
puoselėjimo būtinybe visomis įmanomomis priemonėmis.

Šie metai, 50-tieji Jungtinių Tautų organizacijos gyvavimo metai, 
generalinės asamblėjos sprendimu paskelbti tolerancijos metais. 
Tolerancija gali augti tik tuomet, kai suprantama, jog žmonija yra 
pajėgi nugalėti rasinius ir tautinius skirtumus. Tolerancija visuomet 
yra Jungtinių Tautų siekiamų tikslų pagrindu: t. y. taikos įtvirtini
mo, žmogaus teisių apsaugos, socialinio - ekonominio vystymosi 
procesų skatinimo visame pasaulyje ir pan. Tolerancijos svarba 
pastaraisiais metais įvairių tragiškų įvykių kontekste pasidarė ypač 
akivaizdi. Politinis ir ekonominis netikrumas daugelį pastūmėjo 
užsidaryti siauruose etniniuose rėmuose, o tarpetniniai susidūrimai 
visame pasaulyje atnešė tik kančias ir kraujo praliejimą. Galima 
bandyti netolerancijos apraiškas mažinti įtvirtinant ekonominį ir 
politinį stabilumą, tačiau viena aišku, jog ateityje tik atitinkamas 
šeimų formavimas gali padėti išvengti šios rūšies krizių.
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holio kontrolės įstatymo pataįsų. Jas reiktų priimti tam, kad įstaty
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kant tarptautinės teisės normų), 
pažadėjo ekonominę pagalbą 
(truputi primena romėnų aukas 
barbarams, kurie sutiko nesi
veržti i Romą, jeigu jiems bus 
mokama) ir net pažadėta pasta
tyti jiems modernias atomines 
jėgaines (su "paskolom*, kurių 
žindma, niekas nesitiki atgauti).

Kad Vietnamas gautų pilną 
diplomatini pripažinimą ir eko
nominę pagalbą iš Clinton ad
ministracijos, yra tik laiko 
klausimas. Tuo tarpu iš Hong 
Kong ir kitų Azijos vietų, amer
ikiečių kolaborantai, rizikavę 
savo gyvybę du kartus: vieną 
kartą kovodami su amerikiečiais 
prieš komunistus ir antrą kartą 
plaukdami laiveliais jūra, papul- 
dami piratams ir nedraugiškiems 
"šeimininkams" į spąstus, yra jėga 
vežami atgal j laukiančius komu-
nistų nagus.

Kuba, kur komunistas F. Cast-
ro išsilaikė Amerikos šešėlyje nuo
1959 metų, ėjo Sovietų Sąjungos 
pėdsakais. Tik jam j pagalbą atė
jo B. Clinton: kai virš 20,000 
kubiečių bandė pabėgti iš komu
nistinio rojaus, amerikiečiai su
laikė juos, uždarė saulėtuose la
geriuose ir per savo padėjėjus 
prezidentas pasakė, kad jų niek
ada neįsileis. Žinoma, kaip ir visi 
B. Clinton žodžiai, ypač jo pa
keisti į "šį kartą, bet..." daugiau 
tikrai niekada. Kad užtikrintų, 
jog daugiau niekas negalėtų pas
prukti iš vergijos, B. Clinton 
pažadėjo F. Castro, kad Ameri
kos krantų apsaugos laivai padės 
jam saugoti Kubą! Jei kas bandys 
bėgti, amerikiečiai juos sulaikys... 
ir grąžins atgal į komunistinę 
nelaisvę! Tokio elgesio nesitikė
jome net ir iš B. Clinton.

Sarašas galėtų būti ilgesnis. Į 
sarašą kraštų išnaudojančių ame
rikiečių naivumą, galima būtų 
įrašyti ir mūsų pavojingus kaimy
nus, kuriems amerikiečių diplo
matai ir politikaipataikauja taip, 
kaip anais laikais, pataikavo 
kitiems diktatoriškai nusiteiku
siems. Amerikos diplomatų elge
sys aiškiai rodo, kad centrinės 
Europos sferoje amerikiečiai ne
darys nieko, negavę rusų sutiki
mo. O pastarieji laužo savo 
pažadus ir sutartis, kaip kad buvo 
daroma po Antrojo Pasaulinio 
karo, J. Stalino laikais.

Visa tai galime susumuoti, pa
žvelgę į Antrojo Pasaulinio karo 

pergalės prieš nacius ir japonus 
50-ties metų minėjimą: nu
galėjus diktatorius, amerikiečiai 
sugebėjo į jų vietą įstatyti žmo
nes, norėjusius tapti demokra
tais. Tų pastangų vaisius aiškus. 
Vokietija ir Japonija šiandien yra 
ne tik ekonominiai milžinai, bet 
demokratiški kraštai. Jeigu būtų* 
pataikavę naciams ir japonams, 
kaip šiandien pataikauja komu
nistams, demokratija tikrai nebū
tų išdygusi viduryje Europos ir 
Azijos.

O serbai... serbai toliau tampo 
vakariečių diplomatų ir biurok
ratų nosis. Kai pagaliau NATO 
truputį nubaudė ir subombarda
vo porą ginklų sandėlių, serbai, 
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kaip yra įprasta barbarams, pa
grobė NATO talkos kareivius, 
prirakino prie pastatų sandelių 
ir kitų strateginių vietų ir nau
doja juos, kaip apsaugą prieš bet 
kokį NATO puolimą. O savo 
puolimus prieš beginklius žmo
nes dar labiau padidino..

Serbams nušovus vieną ameri
kiečių lėktuvą, prezidento neap
sisprendimai pasiekė aukščiausią 
susimaišymo lygį. Nemokėdamas 
paaiškinti savo neapsisprendimo 
ir miglotos politikos, kas liečia 
tarptautinius teroristus, prezi
dentas pasakė, kad toliau laiky
sis savo tvirtos politinės linijos - 
kurios, deja, nesupranta net jo 
patarėjai!
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MES KOVOJOME NE UZ TOKIĄ LIETUVĄ
Nuo seno Lietuva garsi pilia

kalniais ir milžinkapiais, kurie 
byloja apie lietuvių tautos savy- 
ginos ir pagarbos savo karžy
giams aukštą lygį. Naujaisiais 
laikais lyg tąsa tų piliakalnių ir 
milžinkapių tapo kryžiai - kan

Už Lietuvos laisvę

I
š Kauno radiofono 1941. m. birželio 23 d. Lietuvių 
Aktyvistų Fronto įgaliotinis L. Prapuolenis paskelbė, kad 
sudaryta nepriklausomos Lietuvos laikinoji vyriausybė ir 
paragino imtis ginklo prieš sovietinį okupantą.

Sukilime prieš sovietus dalyvavo 90 -100,000 ginkluotų partiza
nų. Bendru skaičiumi žymima jų žuvus 4,000 - savaitės eigoje 
daugiau nei 1919 - 1922 m. nepriklausomybės kovose.

Sukilimas pasiekė savo artimiausią tikslą: kai Vokietijos kariuo
menė atėjo, ji atėjo į laisvą ir nepriklausomą Lietuvą; ji rado 
nepriklausomos valstybės laikinąją vyriausybę ir jos žinioje vei
kiantį administracinį aparatą.

1941 m. rugpjūčio 5 dienos pareiškimu laikinoji vyriausybė 
paskelbė esanti priversta nutraukti savo veikimą prieš savo ir tautos 
valią. Tačiau sukilimas ir jo paskelbtos vyriausybės šešių savaičių 
buvimas turėjo politinės ir psichologinės reikšmės.

Gausiomis gyvybių aukomis sukilimas demonstravo tautos pasi
sakymą už laisvą ir nepriklausomą valstybę, tuo niekais pavers
damas sovietinį melą, kad esą pati lietuvių tauta prašiusi priimama 
į Sovietų Sąjungą; užkirto kelią naujo okupanto propagandai, kad 
jis atnešęs lietuviams laisvę.

Tautos, ypač jaunimo psichologijoje, atstatė pasitikėjimą savomis 
jėgomis, kurios ir sukūrė nacių okupacijoje galingą rezistencijos 
tinklą visame krašte, kurios naujoje sovietinėje okupacijoje išsiliejo 
didžiausio heroizmo partizanine veikla, o kai ji užgeso, naujajai

čios ir laimėjimo simboliai. Jie 
buvo masiniai lietuvių statomi 
Lenkijos okupuotame Vilniaus 
krašte, kur naktimis okupanto 
įsakymu jie būdavo nugriauna
mi. Kryžių statymo akcija pla
ningai vykdyta taip pat sovieti
nės okupacijos metu, kada jais 
buvo nusmaigstomos Lietuvos 
laisvės kovotojų - partizanų nu
žudymo vietos. Kryžiai dygsta ir 
dabartinėje Lietuvoje, kur kal
bama apie simbolišką Nežinomo 
partizano kapo supylimą ir pa
minklo pastatymą Vilniaus cen
tre, bet ligi šiol tai dar nepadary
ta. Žuvusiųjų partizanų artimieji, 
remiami buv. politinių kalinių ir 
tremtinių organizacijų bei plačio
sios lietuvių patriotinės visuo
menės, toliau tebestato kryžius 
partizanų žuvimo vietose, o jei 
jų nepavyksta nustatyti, tai ar
timiausios vietovės kapinėse. 
Taip Lietuva tampa poeto Petro 
Karužos pavadinta kryžių ir 
smūtkelių žeme. Tokių kryžių sta
tymo paskutinis pavyzdys - tai 
Krosnoje, dabartiniame Lazdijų 
rajone, buv. Marijampolės ap
skrityje balandžio 22 d. pašven
tintas kryžius, 1945 m. balandžio 
18 d. nužudytiems penkiems par
tizanams: Juozui Baruliui, Juo

Dvaro rūmai Rokiškyje. Viktoro Kapočiaus nuotrauka

zui Rėkui, Juozui Paužai, Juozui 
Petrauskui ir Juozui Šmitui. Trys 
lš jų tuo metu teturėjo 18-19 
metų. Jų išniekintų kūnų pakasi- 
mo vietos spėjamos, bet tiksliai 
nenustatytos, tad kryžius iškel
tas Krosnos katalikų kapinėse. 
Paminklinį medinį kryžių supro
jektavo ir jo statybą prižiūrėjo 
žuvusio partizano Juozo Rėkaus 
duktė architektė Irena Rėkaitė - 
Žindžiuvienė iš Tauragės, talki
nama Romo Barulio. Paminklo 
pastatymą uoliai rėmė kitų žu
vusiųjų artimieji iš Lietuvos ir 
užjūrio, pirmoje eilėje nužudyto 
partizano Juozo Barulio brolis 
Albinas Barulis, o taip pat sese
rys Ona Barulytė - Venčkaus- 
kienė ir Stasė Barulytė - Gofen- 
sienė iš Brocktono, MA. Kryžiui 
išlieti cementiniai pamatai, jo 
priekyje granitinėje plokštėje 
įrašyti visų nužudytų partizanų 
vardai, pavardės ir nužudymo 
data. Kryžiaus pašventinimo die
ną Krosnos bažnyčioje klebonas 
kun. J. Radzevičius aukojo mišias 
už žuvusius partizanus ir pasakė 
jautrų pamokslą. Mišių metu 
įspūdingai giedojo Kauno muzi
kinio teatro solistė Aldona Mik
šytė - Kunčienė su savo gimi
naite. Bažnyčia buvo sklidinai 
užpildyta vietos ir apylinkės lie
tuvių, organizacijoms dalyvau
jant su vėliavomis. Dalyvių tarpe 
buvo gausi marijampoliečių dele
gacija: choras, buv. politkalin
iai, tremtiniai, šauliai, "Geležinio 
vilko" kariai ir kiti.

Pašventinimo iškilmėse nužu
dyto partizano Juozo Rėkaus 
duktė J. Rėkaitė - Žindžiuvienė 
priminė savo tėvo žodžius: "Ne
galima sakyti, kad priešintis ne
reikia. Jeigu visi taip galvos, Lie
tuva laisva nebus". Juozo Barulio 
brolis Albinas Barulis iš Ameri
kos savo laiške, kurį perskaitė 
seserėnas Vytenis Lelešius, pabrė
žė: "1944 m. vasarą išeidami į 
kovą prieš Lietuvos okupantą, 
jie nesiekė nei sau, nei savo gimi
nėms jokios naudos, o tik norė
jo išreikšti visuotiną Lietuvos 
protestą prieš tuos, kurie jėga vėl 
veržėsi į Lietuvą, kad ją iš naujo 
okupuotų ir toliau žiauriausiomis 
priemonėmis galėtų naikinti, 
kaip jie tai darė pirmosios oku
pacijos metu. Šia prasme jie pri
lygsta Lietuvos nepriklausomy
bės kovų 1918 - 1920 metų sava
noriams, kurių dėka' apginta 
1918 metų vasario 16-sios aktu 
atstatyta Lietuvos valstybė... gai
la, kad paskutinio laisvės atsta
tymo Lietuvos žmonės pilnai 
nesuvokė ir padarė didelę klaidą 
pavesdami kraštą valdyti ne 
tiems, kurie kovojo už jo laisvę, 
bet senajai nomenklatūrai, kuri 
anksčiau talkino okupantui, o 
dabar pagal reikalą pakeitė savo 
partijos pavadinimą".

Panašiai kalbėjo ir Marijam
polės kraštotyrininkė A. Vilu- 
tienė, kuri pareiškė: "Jeigu žuvu
sieji prisikeltų, jie pasakytų, kad 
mes kovojome ne už tokią Lietu
vą"! Ji dar priminė, kad daugelio 

žuvusiųjų kaulai tebėra nesur
asti buvusiose Krosnos mies
telio dykavietėse. Kelių parti

zanų palaikai buvo palaidoti 
slaptai Krosnos kapinėse prie tri
jų beržų, bet dabar tos kapinės 
jau suriaikinos.

Tarpukario Lietuvos kariuo
menės karininkas, 90-metis pul
kininkas A. Malijonis pažymėjo: 
"Nežinia, kur šie penki kankiniai 
palaidoti, bet jie palaidoti Lietu
vos žemėje. Šis renginys turi lik
ti visų atmintyje"! - Marijampo- 
lietė I. Skripskienė ragino, kad 
"prie šio kryžiaus niekuomet 
nenuvystų gėlės"! - Lazdijų rajo
no naujas tarybos narys R. Pur- 
vinskas žadėjo įamžinti visų ra
jone žuvusiųjų patriotų atmin
imą.

Iškilmių dalyviams didelį įspū
dį sudarė Politinių kalinių ir 
tremtinių atstovų dalyvavimas, 
uniformuoti šauliai ir "Geležinio 
vilko" kariai, o ypač žuvusiųjų 
pagerbimas trijų šūvių salve. Tai 
iškėlė žuvusius į kankinių ir did
vyrių aukštumą, kurioje juos lai
ko visa tauta, išskyrus senojo 
režimo atstovus ar šalininkus.

Toks kryžių statymas žuvu- 
siems Lietuvos partizanams yra 
labai reikšmingas visais atžvil
giais tautos kamieno ir išeivijos 
tolimesnio glaudaus bendradar
biavimo požiūriui. Kai Lietuvos 
spauda, radijas ir televizija plačiai 
paskleidžia pranešimus apie to
kių kryžių partizanams statymą, 
o taip buvo Krosnoje įvykusių 
iškilmių pagrindu, tai visoje Lie
tuvoje atgaivinami tie klaikūs 
praeities įvykiai, kurie liudija

kartai liko savo vertės pajautimas ir pasyvus pasipriešinimas 
rusifikacijai, laisvajame gi pasaulyje partizaninis kultas virto įkvėpi
mo šaltiniu tam jaunimui, kuris nelinkęs sutapti su gyvenamos 
dienos oportunizmu ir prisitaikymu.

Iš dabarties nukrypsta akis į praeitį. Mėginame žiūrėti į ano meto 
laiko įvykius Lietuvoje iš Amerikos žemės, kaip jie iš čia atrodė.

New Yorko gubernatorius Herbert H. Lehman 1941 m. birželio 15 
d. paskelbė "Baltijos valstybių dieną". Tai buvo Lietuvos okupacijos 
pirmosios metinės. Proklamacijoje gubernatorius išsireiškė: "Esto- 
nia, Latvia and Lithuania have long been symbols of liberty. Their 
people have for centuries made great sacrifices for freedom and 
democracy. It is fitting therefore that the citizens of New York State 
formaly convey their sympathy..."

Amerikos Lietuvių Taryba savo proklamacijoje kvietė geros valios 
tautiečius "tuojau šaukti masinius susirinkimus ir kelti protesto 
balsą prieš Lietuvos užgrobimą ir rusus okupantus... protestuoti 
prieš varžymą religinės laisvės... darbo žmonių begalinį išnaudo
jimą. Laisvę ragavę vergais nebūsime".

Tikrai būtų neteisinga praleisti ir tą praeities faktą, kad Laikinajai 
Lietuvos vyriausybei vadovavęs ir ėjęs ministerio pirmininko ir 
švietimo ministerio pareigas prof. Juozas Ambrazevičius (vėliau 
pakeitęs pavardę į Brazaitį) buvo ilgametinis "Darbininko" redakcinės 
komisijos narys. Jo šviesią asmenybę su dėkingumu ir meile prisi
mena ne tik redakcijoje dar likę nariai, bet taip pat gausūs skaity
tojai bei bendradarbiai.

kraujo ir gyvybės aukas už Lietu
vos laisvę tuo metu, kada kiti 
žiūrėjo tik savo kailio ir lipo par
tijos laiptais į geresnį gyvenimą. 
Nemažiau jie reikšmingi dabar ir 
dėl to, kad nesugriaunamai rodo, 
kad tarp patriotinio tautos ka
mieno ir išeivijos nėra jokios 
prarajos, kurią dabartiniai Lietu
vos vadovai stengiasi dirbtinai 
sudaryti. Esmėje tokia praraja yra 
tik tarp buv. komunistinės no
menklatūros ir patriotinės lietu
vių tautos absoliučios daugumos, 
nepriklausomai nuo to, kur ji 
gyvena - savo tėvų žemėje ar už 
jos ribų. Nors dabartiniai Lietu
vos valdovai įvairiais būdais 
stengiasi apsunkinti išeiviams 
išduoti Lietuvos pasus ir grąžinti 
turėtą turtą, bet išeivija lygiai 
tokiu pat uolumu remia tautos 
kamieno pastangas atstatyti ir 
išlaikyti laisvę įvairiose srityse, 
kaip ji tai darė per ilgus sovieti
nės okupacijos metus. P. V.
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Tada jis, pačiupęs kuoką, išpuls iš slėptuvės, septynmyliais 
žingsniais nusivys ir ištalžys visus tuos pusiau skustus, pusiau 
luptus neaiškios spalvos ir dar neaiškesnių pažiūrų herojus ir, 
plačiai išžergęs galifė, bakstelės savo dideliui smiliumi patekančios 
saulės link.

Romantikos institutas
Prieš keletą metų mes dar turėjome vieną kitą sritį, į kurią nebuvo 

įkėlusi savo žydro pusbačio romantika. Bet, perskaičiusi žurnale 
apybraižą apie kanalizacijos vamzdžio remontą, kurį, esą, pavyko 
atlikti tik sparnuoto romantinio pakilimo dėka, supratau, kad 
romantikos žemėlapyje nebeliko nė vienos baltos dėmės.

Dabar, kai kruopštus ilgametis romantizavimo darbas pagaliau 
yra užbaigtas, kai krito paskutinė pilkosios prozos tvirtovė - kana
lizacijos tinklas, - mes it darbštūs artojai galime minutėlę atsipūsti 
ir tėviška akimi apmesti rausvai - žydrai, žydrai - rausvai sudygusius 
plotus. Yra, yra kuo pasidžiaugti! Šauniai padirbėta, atkakliai pa
dirbėta, iš peties; pasak liaudies, bus sėklai ir vėplai.

Bet geras šeimininkas žino, kad sunokus pasėliui, užgriūva nauji 
darbai. Taip ir romantikos sėjėjams ateina metas nuimti savo žydrą 
derlių, pasverti jį, surūšiuoti, išvėtyti, į savotišką elevatorių suvežti, 
kad dranga nesupūdytų, kad koks vėjas, saugok viešpatie, neišnešiotų, 
ilgamečio triūso neišbarstytų...

Kad derlius iš tikrųjų gausus, kad pakaks ir eksportui, geriausiai 
byloja statistika: turime šešis tūkstančius įvairiausių romantikos 
rūšių. Šios rūšys jungiasi į grupes. Gaila, kad dėl vietos stokos 
galėsime paminėti tik keletą labiausiai paplitusių grupių:

1) kelionių romantika,
2) stichijos romantika,
3) harmoningų ateities dienų romantika,

4) statybų romantika,
5) pilkų dienų romantika.
Šios grupės savo ruožtu skirstosi pogrupiais. Antai kelionių ro

mantika dalijasi į:
a) semaforų romantiką,
b) dundančių bėgių romantiką,
c) pakelės stotelių su "kipiatok"(karšto vandens - red.past.) ro

mantiką,
d) barakų ir gultų ant plikos žemės romantiką.
Stichijos romantikos pogrupių taip pat apstu:
a) jūros stichijos su devintąja banga romantika,
b) sniego pūgos romantika,
c) smėlio audros romantika,
d) šlapdribos romantika,
e) veidą plakančios krušos romantika,
f) plaukus taršančio vėjo romantika.
Ateities dienų romantika yra abstraktoka, nes apvyniota keliais 

rožiniais tiuliais.
Statybų romantika turi tokius pogrupius:
a) girgždančio krano romantika,
b) dainuojančio ekskavatoriaus romantika,
c) prie plytos dedamos plytos romantika,
d) statybininko silueto tekančios saulės fone romantika.
Tačiau užvis turtingiausia, stačiai neišsemiama yra pilkų dienų 

romantika, Tai toks, galima sakyti, iracionalus knibždėlynas. Būtų 
bergždžias ir pilkas darbas skaičiuoti jų pogrupius. Paminėsime tik 
keletą būdingesnių:

a) burzgiančio traktoriaus romantika,
b) fermos mėžimo romantika,
c) bekonų penėjimo romantika,
d) karvės melžimo romantika,
e) vištų lesinimo romantika,
f) katilų cinkavimo romantika,
g) barškinimo skaitytuvais romantika,
h) kerzinių batų romantika.
Trumpai tariant, juo darbas yra įkyresnis, atgrasesnis, pilkesnis, 

tuo jis romantiškesnis. Čia ir glūdi romantikos iracionalumo šak
nis. Ką ir kalbėti, turtingi eame, neišpasakytai turtingi nesuskai
čiuojamų romantikos lobių - kaip nė viena šalis pasaulyje!

Skaičiuojant ir rūšiuojant romantikos aruodus, peršasi mintis, 
kad pribrendo reikalas įkurti Romantikos centrą. Sakykime, publi
cistui prireikė viens du parašyti apybraižą apie melžėją. Užuot 
laužęs pirštą ar skaldęs degtuką, jis pasibruka po pažastimi geltoną 
portfelį ir patežusiu mokslinio darbuotojo žingsniu šliumpina Ro
mantikos instituto link. Nusišluosto kojas į gulbės pūkų kilimėlį ir 
stumteli rožines duris. Nuaidi sidabriniai arfos garsai, įsižiebia 
melsvas tablo ir atskrenda rūbininkas su flamingo plunksna už 
ausies. Jis paima lankytojo apsiaustą, paduoda jam akinius žydrais 
stiklais ir dangiškas šlepetes, su kuriomis mokslo žmogus čiuožte 
nučiuožia į katalogų skyrių. Čia ant kiekvienos dėžutės su raidėmis 
"Melž...", ir jūrų kiaulytė grojant katarinkai (melodija-red. past.), 
pauostinėjusi ištraukia jam kortelę:

... Melžėja, žvangindama tuščiu kibiru, artinasi prie atrajojančios 
karvės. Ji žengia rami, nes žino, kad palieka paskui save ryškiai 
įspaustas pėdas, - naktį pažliugo. Šit ji pritupia prie žalosios, 
akimirka, kita - ir iš tvirtai apgniaužto spenio čiurkšteli balta kaip 
kalnų sniegas srovė. Melžėja vėl čiurkšteli ir tyliai nusijuokia. Kokia 
ji dabar graži! Graži tuo, kad duoda žmonėms pieno. Poetas Kur- 
nosovskis taip yra pasakęs apie traktorininką Kobyličių: "Jis visą 
save atidavė traktoriui". Taip ir melžėja: ji visą save atiduoda 
tešmeniui! Jos darbo chalato kišenėje yra bloknotėlis? Jame įrašyta: 
"Ar viską padariau? Ar viską išmelžiau? Ar degiau melždama"? 
Puikiu, nepakartojamu metu mes gyvename! Viskas - skeltana- 
giams!

Tuo metu vėl sutirlirlena arfa, ir įčiaužia kitas portfelio savinin
kas. Reiklaus analitiko žvilgsniu jis įsisiurbia pro rožinius lęšius į 
raidę "š". Jam prireikė šalto plaukų sušukavimo romantikos. Pypteli 
jūrų kiaulytė, sprigtu pažadinta iš romantiško snaudulio:

...Rodosi, dar tik vakar Juzytė baigė buitinio aptarnavimo techni
kumą, o šiandien ji - prityrusi, apsukri kirpėja. Aš paklausiau Juzytę, 
ar jos profesija nėra pilka, įkyri, ar ji nestokoja romantikos.

Juzytė pažiūrėjo į mane nustebusi.
- Ar nestokoja? - paklausė ji, kišdama klientės pakaušį po čiaupu. 

- Ką jūs! Kiekviena diena čia man atneša ką nors vertingo, kuo nors 
praturtina mane. Savo profesijos nemainyčiau į jokią kitą! - ji ėmė 
trinkti klientei galvą, ir iš čiaupo čiurlenantis vanduo priminė 
romantišką kalnų upelio almėjimą. - Nebent, - susimąstė, - su-

(nukelta į 4 psl.)
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□ Britanijos princesė Diana 
birželio 15 d. pradėjo savo dviejų 
dienų vizitą Rusijoje, susitikdama 
su Rusijos labdaros bei moterų 
teisių organizacijų atstovais. 
Pirmąją vizito dieną Diana Rusi
jos Baltuosiuose rūmuose susiti
ko ir su Rusijos premjero pa
vaduotoju Jurij Jarov, socialinių 
reikalų ministre Liudmila Bezlep- 
kina. Jie aptarė Rusijos vaikų su 
negalia problemas. Diana tapo 
šeštuoju Britanijos karališkosios 
šeimos nariu, apsilankiusiu Rusi
joje po 1917 metų revoliucijos. 
Princas Charles lankėsi St. Pe- 
tersburge praėjusių metų gegužės 
mėnesį.

□ Šimtai Krymo parlamentarų 
bei darbininkų išsirikiavo į eilę 
prie regiono parlamento pastato 
tam, kad būtų paskiepyti nuo 
difterijos. Buvęs Krymo preziden
tas Jurij Meškov praėjusią savaitę 
susirgo šia liga po kelių mėnesių 
gyvenimo šiame pastate. Jis tapo 
vienu iš 148 Krymo gyventojų, 
užsikrėtusių šia liga per pasku
tiniuosius penkis mėnesius. Uk
raina šiuo metu kovoja ir su kita 
liga - cholera. Nikolajev mieste, 
Ukrainos pietuose, jau 61 žmo
gus susirgo šia liga, vienas mirė.

□ Europos Laisvos prekybos 
asociacija (EFTA) ieško naujų 
darbuotojų iš buvusių Rytų blo
ko šalių, po to, kai ji prarado 
beveik pusę savo narių, kai jie 
perėjo į Europos Sąjungą. Nor
vegijos prekybos ministras Grete 
Kundsen EFTA posėdyje pasakė, 
kad reikia pritraukti naujas na
res - Baltijos valstybes. Nuo sau
sio 1 d. Švedija, Suomija ir Aust
rija paliko EFTA ir buvo priimtos 
į Europos Sąjungą. EFAT dabar 
sudaro tik 4 narės - Norvegija, 
Šveicarija, Islandija ir Lichtenš
teinas. Norvegija praėjusių metų 
pabaigoje atsisakė ES narystės.

□ Rusijos užzienio reikalų mi
nistras Andrei Kozyrev birželio 
13 d. eilinį kartą užsipuolė Balti
jos šalis dėl Rusijos piliečių diskri
minavimo. Estijoje, jis sakė, visiš
kai nepasikeitė padėtis. Latvijo
je, pastebėjo ministras, rusai jau
čiasi truputį geriau.

Kaune atidaryta dailininkės Magdalenos Stankūnienės (viduryje) iš Chicagos paroda.
Viktoro Kapočiaus nuotrauka

Literatūros kritikai ir advokatai
Atsiliepiant į "Pasvarstymai apie naują veikalą" ("Darbininkas"/1995. V. 19)

Juozas Kojelis

Tas naujas veikalas - "Egzodo 
rašytojai. Autobiografijos", šiais 
metais išleistas Vilniuje. Redak
toriai - A. T. Antanaitis ir A. 
Mickienė. Veikalą Amerikos lie
tuviams pristatyti buvo užsimota 
gan triukšmingai: buvo pasi
ruošusi atvykti septynių asmenų 
delegacija, kurioje dalyvauti bu
vo pasišovęs pats Lietuvos kul
tūros ministras. Bet Amerikos 
kultūrininkai tai delegacijai dide
lio entuziazmo neparodė. Gal ir 
gerai, kad neatvažiavo. Iš skur
daus valstybės biudžeto būtų 
išleidę nemažą pinigų sumą, o 
atvežę, kaip "Darbininko" ve
damajame pažymėta, veikalą "su 
didelėm 'skylėm'. Praleista apie 
30 rašytojų".

Kas mums primetė tą sūnų ir 
posūnių vertinimo filosofiją", su 
pagrindu klausia vedamojo au
torius ir daro įsidėmėtiną išvadą: 
"Demokratijos želiančius daigus 
puoselėjančioje tautoje yra visi 
lygūs, o mes nepajėgiame taip 
susitvarkyti, kad kitų neužgau- 
tume, kad tvarkingai ugdytume 
išsilaisvinusios tautos sąmonę".

Išeivijoje tokio pobūdžio kny
gų išleista nemaža: "Tremties 
metai 1947 (red. Bern. Brazdžio
nis), "Lietuvių poezijos antologi
ja" 1951 (red. J. Aistis ir A. Vaičiu
laitis), "Lietuvių beletristikos an
tologija" 1957 (I tomo red. Bern. 

Brazdžionis), "Lietuvių poezija III 
tomas" 1971 (red. K. Bradūnas). 
Nežiūrint, kokią paskirtį turėjo 
tos knygos, niekas dėl pasau
lėžiūrinių įsitikinimų nebuvo 
diskriminuojamas, niekam nebu
vo kabinamas užgaulus "grafo
mano" vardas, kūkalių atskyri
mas paliktas laiko pjūčiai. K. 
Bradūnas, į III-jį "Lietuvių poez
ijos" tomą sudėjęs tur būt visus 
lietuvių poetus, kuriuos Lietu
voje išleistuose 2-juose tomuose 
bolševikiniai cenzoriai buvo "išsi
joję", savo įvado žodyje išsitarė: 
"kad bendrasis lietuvių poezijos 
veidas paliktų autentiškas, nie
kieno iš pašalies nesužalotas".

Lietuvoje jau nebėra maskvinių 
cenzorių, bet redaktoriai vis tiek 
"Egzodo rašytojai. Autobiografi
jos" knygoje "bendrąjį išeivijos ■> 
rašytojų veidą" jei ir nesužalojo, 
tai nuskurdino. Tos knygos re
daktoriai vienas iš išeivijos, ant
roji iš Lietuvos. Bent išeivis re
daktorius galėjo pasimokyti iš 
anksčiau minėnų knygų redak
torių objektyvumo, tolerancijos, 
rašto žmoniems privalomo są
žiningumo. Sektinas pavyzdys 
galėjo būti ir kun. dr. J. Pruns- 
kis, kuris kvietė savo redaguo
jamose "Mano pasaulėžiūra" ir 
"Žurnalistika" knygose pasisaky
ti įvairių ideologinių įsitikinimų 
ir politinių pažiūrų žmonės. Pa
kviestas dalyvavo ir Antanaitis.

Jei "Egzodo rašytojai. Auto

biografijos" išeivijos rašytojus 
nuskriaudė, tai "Egzodo litera
tūros atšvaitai" (red. L. Mockū- 
nas) išeivių literatūros kritiką 
visai deformavo. Dar soviet
mečiu, bet atgimimo bangoms 
jau putojant, knyga 1989 m. 
išleista Vilniuje. L. Mockūnas 
pratarmėje apie savo gaminį taip 
kalba: "Leisdami šią išeivių litera
tūros kritikų antologiją, tikimės 
pateikti Lietuvos skaitytojams 
platų išeivių literatūros vaizdą. 
Šioje knygoje bendrais bruožais 
atsispindi tai, ką per keturias
dešimt metų svetur sukūrė žy
miausi rašytojai. Kartu knygoje 
reprezentuojami beveik visi pro
duktyviausi kritikai, ji pateikia ir 
literatūros kritikos raidos vaizdą". 
Tą "raidos vaizdą" pateikia irgi 
Mockūnas. Gi vienas labai žymus 
išeivijos literatas,•kuriam Mockū
nas ir jo bendfamihčlai bent 
paviršiuje palankių žodžių yra 
nepagailėję, apie tą antologiją 
pasakė: "yra dviejų rūšių davat
kos - religinės ir ateistinės. Religi
nės santūresnės, nes bijo Die
vo". (Pavardės neminiu, nes buvo 
pasakyta privačiai - aut.past.).

L. Mockūnas tikrai nėra religi
nė davatka, ir apie jo asmeni
nius įsitikinimus visai nesirūpi
nu, tačiau kaip skaitytojas, pirkęs 
išeivijoje leistas knygas, jas skai
tęs ir permąstęs, drįstu antologi
jos sudarytojui paprieštarauti: 
antologija pateikia vienašališkai

siaurą išeivių literatūros vaizdą, 
joje išleisti iškiliausi išeivijos kri
tikai, o rašytojų sąrašas nemažiau 
"skylėtas* kaip ir "Egzodo rašyto
jai. Autobiografijos" knygoje. An
tologijos sudarytojas į išeivijos 
rašytojų viršūnę iškelia A. Škėmą, 
A. Mackų ir M. Katiliškį. Šio skai
tytojo nuomone, Katiliškis išlie
kantis rašytojas, apie Mackų nuo
monės neturiu, o Škėma neišlie- 
kantis. Kai skaičiau jo noveles, 
žiūrėjau jo dramas scenoje, au
torius man buvo mįslė, bet 
kai perskaičiau jo romaną "Izao
kas", supratau jį kaip talentingą, 
pažeistos psichikos rašytoją, savo 
kūryba padauginusį gyvenimo 
purvą, kuriuo jis atvirai mėga
vosi. Prie žymiausių išeivijos 
rašytojų antologijoje priskiria
mas ir koks tai A. N. Dičpetris, 
parašęs kokį tai "prozos rinkinį". 
Prof. V. Kelertienę vieną jo ap
sakymą antologijoje vertina taip: 
"Dičpetris apseina be įprastinių 
saldžių vienapusiškos meilės 
jausmų ir dūsavimų aprašymų. 
Čia meilė tiesiai palyginama su 
svogūnų augimu, vyriškos im-
potencijos momentas išdėstomas 
tiesmukai, aiškiai ir nedvipras
miškai, merginos lytiniai orga
nai palyginami su tarka. Čia 
vyrauja lietuvių prozai sveikas ir 
šviežias požiūris į meilės kančias", 
(pabraukta JK).

Šio skaitytojo nuomone, Keler
tienė ir kai kurie kiti "akademi
kai kritikai" tarkuoja sveikas ir 
supuvusias bulves ir iš jų miši
nio iškepė šioje antologijoje blo
go skonio kugelį. Kai į išeivijos 
"žymiausių rašytojų" tarpą įsodi
namas moralinis ekshibionistas, 
antologijoje nematomi pripažin
ti rašytojai, k.t. V. Alantas, Alė 
Rūta, L. Andriekus, B. Auginąs, 
J. Augustaitytė - Vaičiūnienė, V. 
Ališas, A. Baranauskas, L. Dovy
dėnas, K. Grigaitytė, P. Jurkus, 
A. Kairys, F. Kirša, N. Mazalaitė, 
P. Naujokaitis, P. Orintaitė, B. 
Pūkelevičiūtė, A. Radžius, V. Ra
monas, D. Sadūnaitė, L Šeinius, 
J. Švabaitė, J. Švaistas, V. Tamu- 
laitis, A. Tyruolis, J. Tysliava, G. 
Tulauskaitė, M. Vaitkus, V. Voler- 
tas, S. Zobarskas, L. Žitkevičius ir kt.

Kodėl taip atsitiko? Atsakymas 
turbūt gali būti tik vienas: knygą 
ruošiant ir leidžiant dar okupuo
toje Lietuvoje, Mockūnas pata
rėjų, globėjų ir redaktorių turėjo 
turėti ir iš partijos, iš glavlito ir 
LTSR rašytojų sąjungos partinės 
organizacijos, ne vien tik A. Kras- 
novą. Nenorėčiau tikėti, kad 
nuolankumas partijai ir vyriausy
bei galėjo eiti iš jo paties inicia

tyvos. Jo teisės greičiausia buvo 
apribotos, nors šiaip jau privi
legijų iš okupacinės valdžios 
buvo kažkaip užsitarnavęs.

Literatūros kritikų antologijo
je išcenzūravimas tą spėjimą dar 
labiau sustiprina.

Knygoje pateikiami 23-jų raš
to žmonių pasisakymai litera
tūros ir atskirų autorių klausi
mais. Vieni iš jų iš tikro yra 
kritikai (kai kurie tik proginiai), 
o tokie kaip A. Maceina ir J. 
Girnius savęs kritikais nelaikė ir 
knygų-nerecenzavo. Jų pafiloso- 
favimus literatūros klausimais į 
antologiją įdėjo greičiausia vien 
todėl, kad L Mockūnas tikėjosi 
iš jų kai ką išgvelbti savo pažiūrų 
naudai. Kai kurie kritikai prime
na man O. J. Simpson bylos ad
vokatus: savo ideologinius vien
minčius rašytojus be saiko aukš
tina, o juos kritikuojančius ne
gailestingai taršo. "Tai šios epo
chos tam tikrų žmonių grupės 
dvasia" - tiktų J. Brazaičio žodžiai.

Geras pavyzdys "tam tikrų 
žmonių grupės" dvasiniam nusi
teikimui paryškinti galėtų būti 
antologijoje patalpinta A. Lands
bergio parašyta poeto Bernardo 
Brazdžionio eilėraščių rinkinio 
"Didžioji kryžkelė" kritika. Apie 
Brazdžionį rašė Brazaitis, Aistis, 
Vaičiulaitis, Grinius, Venclova ir 
kiti, bet Mockūnas pasirinko nei
giamą A. Landsbergio kritikos 
straipsnį. įsidėmėtinas Landsber
gio teigimas: "Formos monotoni
ja yra (Brazdžionio) pasaulėžiūros 
monotonijos išdava (! - JK). Išei
tų, kad poetas, turintis tokią (?) 
pasaulėžiūrą, geros poezijos suku
rti negali. Žymiausieji išeivijos 
kritikai, (o dabar ir paties Moc- 
kūno vertinamas Lietuvos litera
tūros tyrinėtojas ir kritikas Vy
tautas Kubilius) apie Brazdžionio 
poeziją yra diametraliai priešin
gos nuomonės negu Landsber
gis. Taip pat visa lietuvių tauta 
atmetė ir kitą Landsbergio tei
gimą: "Brazdžionio poezija efek
tingesnė skaitant garsiai negu 
tyliai; grupėje negu pavieniui; 
minioje negu grupėje; bendra- 
mintinėje minioje negu šiaip 
minioje" (112 pusi.). Lietuvių 
tauta beveik per 50 metų negalė
jo Brazdžionio eilėraščių balsiai 
skaityti (slėpėsi ir tyliai skaityda
mi), juo labiau grupėje ar minio
je, o 1989 ir 1991 Lietuvon nu
vykusi poetą visa lietuvių tauta 
sutiko tokiu entuziazmu, kokio 
iki šiol nėra patyręs kuris kitas 
Lietuvos ar kitos tautos poetas; 
Taigi, pagal Landsbergį, visa lie-

(nukelta į S psl.)

KAR USELĖJE
(atkelta iš 3 psl j

tikčiau keistis vietomis su restorano padavėja...
- Kodėl?
- Nes, - kukliai paaiškino mergina, - tas darbas irgi kasdien atneša 

šį tą vertingo.
Kaip matyti, ryškiausias Juzytės būdo bruožas yra reiklumas, 

siekimas šio to daugiau. Todėl, vos atėjusi dirbti į kirpyklą, ji jau 
spėjo pasižymėti. Net pagyvenusios kirpėjos atsiliepia apie ją su 
nuostaba. Ką gi - auksas ir pelenuose žiba! Tarsi patvirtindami 
mano mintį, ant Juzytės riešo žybteli auksinis laikrodėlis, ant kaklo
- grandinėlė, o ant piršto - rubinas.

Sėkmės tau, Juzyte, siekiant šio to daugiau!
Ir vėl cypteli Instituto durys - šiuokart išleisdamos publicistą su 

išsipūtusiu portfeliu. Portfelis pilnas romantikos tartum helio 
(lengvesnės už orą dujos - red. past.); jis kyla aukštyn ir kelia su 
savimi savininką, todėl šis eina beveik nesiekdamas kojomis žemės. 
Dar kiek, ir jis, rodos, lyg balionas pakils į dangų ir sprogs, 
nepasiekęs jonosferos ribų. Bet ne. Publicisto akyse šmėkšteli ner
imas: ar viską padariau? Ar viską išmelžiau? Ar neužmiršau išjungti 
katarinką? Susirūpinęs jis atsigrįžta į žydrą Instituto bonią ir nusir
aminęs smagiai patapšnoja dujų pripūstą portfelį darbas atliktas, 
komandiruotpinigiai kišenėje, honoraras beveik saujoje... Gyven
ime, koks tu esi nuostabus, nepakartojamas, romantiškas! Ir kokia 
nepakartojama, romantiška žurnalisto profesija!

Apie ateities miestus
Ateities miestai - beveik realus daiktas. Architektai pateikia vis 

daugiau tokių miestų supergigantų projektų, nuo jų maštabo svaig
sta galva! Tuose ateities miestuose - Parabolėse, Piram idėse, Bokštuose
- esą, gyvensiąs ateities žmogus, nes jis pats, žinia, neįstengsiąs 
susiprojektuoti namų ir gatvių: ne jo nosiai! Ateities miestai super- 
gigantai, esą, bus pastatyti po penkiasdešimtis - šimto metų; šis 
tikslokas terminas drauge pasako, kada atsiras ir ateities žmogus, to 
miesto naujakurys. Ką gį, laiko jam atsirasti liko ne tiek jau daug;

metas visom jėgom kibti į darbą, kad spėtume išauginti tą ateities 
žmogų, nes kitaip busimieji miestai liks tušti ir nebus kam užmokėti 
už asenizaciją (išsiurbimas nutekamo vandens iš išviečių - red. 
past.) ir kabančius sodus, nebus kam gadinti liftų ir šluoti riedančių 
šaligatvių... Ak ne, nepadarysime tokio akibrokšto ateities mies
tams; jau ir dabar vieną kitą mūsų amžininką galima būtų ap
gyvendinti ateities priemiestyje, - turime šitokių žmonių. Tai 
žmonės, kurie žiūri į ateitį, o ne į dabartį tai toliaregiai su - 19 
dioptrijų stiklais. Štai tokiam rytykščiui ir bus visų pirma įteiktas 
buto su kabančiu sodu orderis.

Paradoksalu, bet ateities žmogų sutikau mažame, apmūsojusiame 
miestelyje, kurio dar nepalietė didžiosios statybos, bet kuris, kaip 
vėliau išaiškėjo, buvo kupinas jų romantiškojo polėkio. Atvykau čia 
su komandiruote. Norėdama ją atsižymėti, užsukau pas vietinės 
valdžios atstovą. (Užbėgdama už akių, pasakysiu, kad jis ir buvo 
ateities žmogus.) Jis ilgai graižė antspaudą violetinio rašalo permerk
tame paralone, dar ilgiau pūtė iš burnos šiltą garą į guminį ratą, o 
jo nedidelės, skvarbios akys tiriamai varstė mane. Pagaliau ateities 
žmogus prispaudė antspaudą prie komandiruotės, pasirašė ir atsar
giai paklausė:

- Jūs... ilgam pas mus?
- Tiek, kiek komandiruotėje nurodyta, - išsisukinėdama sumur

mėjau.
- Tikriausiai ketinate pasižvalgyti po mūsų miestelį?
- Gal ir apsidairysiu, - neaiškiai numykiau.
- O po to aprašysite? - Jo akys persmelkė mane.
- Gal... - nutęsiau.
- Jeigu taip, - ateities žmogus atsistojo, - aš jus palydėsiu ir pats 

aprūdysiu žymesnius objektus.
- One, negaiškite, - greit atsakiau, - Sugebėsiu ir pati susiorientuo

ti, be to, turiu dar užsukti į vieną vietą...
Mano atsakymas paveikė: ateities žmogus bemat užsimaukšlino 

kepurę ir užsigobė apsiaustu. Neliko nieko kito, kaip jo lydimai 
vykti į "žymesnių objektų apžiūrą". -

Diena pasitaikė vėjuota; gatvėje smagiai ridinėjosi popiergaliai, 
šiaudai ir plunksnos. Akmeniniame grindinyje žiojėjo duobės, 
šaligatvio plytos buvo susiklaipiusios, su daugybe properšų.

- Tai tą vieną gatvę teturite? - paklausiau ir mintyse pridūriau: "Ir 
tos pačios nesugebate sutvarkyti"!

Ateities žmogus atsakė ne iš karto. Jis stabtelėjo. Susimąstęs 
pažvelgė į properšą. Nupurtė nuo kiškos prilipusį šiaudą. Ir tarė:- 
Kol kas tėra viena gatvė. Bet, atvykusi po dvidešimties metų, 
išvysite čia platų prospektą, kertamą aštuonių alėjų. Alėjose oš 
sekvojos, plačiuose spalvotuose šaligatviuose mirgės dviaukščiai 
ledų vežimėliai. Kitame prospekto gale, - parodė smakru, - įsiterps 
pasažas. - Jis įkvėpė oro. - Trys pasažai!

Priėjome miestelio užkandinę. I jos atlapotas duris zulinosi deglo
ji. Durų angoje juodavo debesis musių; pro jį vos galėjai įžiūrėti 
apšniaukštą stalelį, aplink kurį skeryčiojosi keletas girtuoklių, ir 
bufetą su "menke tomatuose". Mano palydovas, žiūrėdamas į 
paršavedę, reikšmingai palingavo galvą, ir jo akyse tvykstelėjo 
svajonių žiburys.

- Būsimoje tūkstančio penkių šimtų vietų valgykloje, - tarsi sau 
sumurmėjo jis, - vienu metu galės papietauti visi miesto dirbantieji 
ir nedirbantieji. Trisdešimt šeši patiekalai vien iš kiaulienos - ne 
riba... - Jis atsainiai nubraukė nuo kaktos musę sulig cepelinu. Prie 
valgyklos prisišliejęs baras bus mėgstamiausia abstinentų vietelė...

Mes jau priėjome busimuosius pasažus. Šalia vieno niūksojo 
suklypęs namiūkštis, ant durų kabojo spyna ir susiraitęs skelbimas: 
"Šendėn klube šokei, veiks džezas".

- Čionai, - pabarškino krumpliu į spyną Svajotojas, - Operos ir 
baleto teatro užuomazga. Dvi sukamos scenos profesionalams ir 
trylika salių saviveiklininkams. - Jis droviai nuleido akis: - Pradėsime 
nuo Šekspyro...

Stabtelėjome šalia didelės plynės - miestelio aikštės. Kur-ne-kur 
kėpsojo tvorų likučiai; vėjas nešė smėlį ir šiukšles tiesiai į akis. 
Ateities žmogus užsimerkė.

- Čia, - tarė, - drieksis centrinė aikštė. Iš vienos pusės šlamės 
šimtametis parkas su atrakcionais, tviskės neono reklamos, iš kitos
- stiebsis dangoraižis iš stiklo ir plieno... Apačioje - metro, ant stogo
- hipodromas. Hipodrome - baseinas, kuriame pliuškensis vaikučiai, 
laukdami kosminiais dirižabliais grįžtančių tėvelių, o dirižabliuose...

Aš neramiai apsidairiau ir užsikirsdama nutraukiau:
- O kur... sakykite... - Mano veidus išpylė raudonis. - Kur...
Svajotojas negirdėjo: jis kažką murmėjo ir lankstė pirštus, skaičiuo

damas kosminius dirižablius.
- Atleiskite, - ilgiau nebegalėjau, - o kur čia... tualetas?

(Bus daugiau)



Literatūros kritikai ir advokatai
(atkelta iš 4 psl.)

tuvių tauta yra "bendramintinė 
minia’'. 1989 Vilniaus operos 
rūmuose girdėjau apie Brazdžionį 
kalbantį Lietuvos literatūros kri
tiką Albertą Zalatorių. Po paskai
tos paprašiau jį kalbos teksto, 
parvežiau Amerikon ir paskel
biau "Aiduose''. Perskaitęs tą Zala
toriaus kalbą apie Brazdžionį, 
Landsbergis savo žodžius apie 
Brazdžionį turėtų "suvalgyti".

Kai pasibaigs šioji literatūros, 
advokatų karta ir antologijoje į 
literatūros "žymūnus" dirbtinai 
keliamų rašytojų kūryba atsistos 
prieš objektyvų laiko teismą, at
sakymai bus kiti. Bendroji vien
minčių advokatų, "susispaudusių 
pečiais", tendencija - iš kūrybos 
eliminuoti moralinį motyvą. Tas 
pačias tendencijas "Keturių vėjų" 
sąjūdyje "amžiaus lietuvių lyri
ka" veikale (pusi. 292 - 294) ap
tarė V. Kubilius ir padarė tokias 
išvadas: "Keturvėjininkai pirmieji 
Lietuvoje išsižadėjo tradicinės 
talento subordinacijos morali

Pas Chicagos lietuvius
Pagerbti mirusieji 

"Memorial" šventės proga
Gegužės pabaigoje vykusios 

"Memorial" dienos proga buvo 
prisiminti mirusieji ir Chicagos 
lietuvių kapinėse. Gegužės 28 d. 
oficialus pagerbimas ir prisimini
mas buvo Lietuvių Tautinėse ka
pinėse, o sekančią dieną - gegužės 
29-ją - Šv. Kazimiero kapinėse. 
Abiejose vietose dalyvavo nema
žas būrys mūsų tautiečių, nors 
ankstesniais metais jų būdavo 
žymiai daugiau.

Lietuvių tautinėse kapinėse bu
vo ir meninė dalis - grojo or- 
kestras, giedojo solistė. Po to susi- 

* rinkta prie J. Pakalkos pastatyto 
’T'r koplytstulpio Lietuvos žuvusiems 

tremtiniams, kankiniams. Čia 
pagrindinę kalbą pasakė dr. Leo
nas Kriaučeliūnas. Kalbėjo ir pro
gramą pravedė J. Pakalka.

Apsilankius šių kapinių admi
nistracijos pastate ten buvęs ad
ministratorius Saulius Balsys, pa
minėjo, kad šiose kapinėse palai-

■ ' dota beveik 12 tūkstančių 
(11,954) asmenų. Anksčiau per 
metus būdavo palaidojama dau
giau negu šimtinė, o dabar šis 
skaičius mažėja (1994 m. palaid
ota - 90). Nuo metų pradžios iki 
gegužės pabaigos palaidoti 37 
mirusieji.

Šios kapinės yra pilnoje lietu
vių nuosavybėje ir vien tik jie jas 
tvarko. Yra sudaryta kapinių 
valdyba ir direktorių taryba, ku
rie už kapines yra atsakingi. Buvo 
išleistas ir šių kapinių vadovybės 
metinis pranešimas, kuriame su
žymėtos pajamos ir išlaidos.

Kitoks vaizdas yra Šv. Kazimie
ro kapinėse, kuriose lietuviai 
(savininkai) yra net ignoruoja

Baltimorės Karaliaus Mindaugo šeštadieninė mokyklėlė baigė 
dar vienus mokslo metus. Nuotraukoje dirbusieji su jaunimu. 
Pirmoje eilėje dr. Onilė Šeštokienė, Loreta Bradūnienė, dvi viešnios iš 
Lietuvos ir Vida Gintvainytė. Antroje eilėje kun. Kazimieras Pugevičius, 
Regina Sajauskienė (tėvų komitetcTpirmininkė ir vedėja), Nomeda 
Šilgalienė ir svečias iš Lietuvos Vytautas Kaikaris.

K. Laskausko nuotrauka

niams kriterijams ir pirmieji at
sidūrė tuštumoje, kurios neturė
jo kuo užpildyti... Keturvėjinin
kai išbraukė iš eilėraščio moralinę 
problematiką. Pojūčio siausmų 
ir miesto dundesį jie paliko be 
dvasingumo aspektų ir kriterijų".

Lietuvos skaitytojus ta anto
logija klaidina ne tiek viena
šališkomis kai kuriomis recenzi
jomis ir vienašališkai pristato
mais rašytojais, kiek nutylėji
mais. Nutylimas aukščiausios 
dvasinės kultūros estetas Juozas 
Brazaitis, kritikos ir kitus litera
tūrinėmis temomis straipsnius 
skelbęs "Aiduose", "Žiburiuose", 
"Darbininke", "Tėvynės garse" ir 
kitur, nekalbant apie jo litera
tūrines studijas, parašytas Lietu
voje. Brazaitis, kuris "tiksliai ir 
taikliai įvertino daugelį tremties 
literatūros kūrinių" (V. Kulbo
kas) ir "skaidriomis šviesomis 
švietė ir originaliomis idėjomis 
praturtino mūsų buitį" (A. Skrups- 
kelienė), buvo nepriimtinas oku
pantui, nes buvo Sukiliminės 

mi. Ten gautame informacinia
me lapelyje yra duotos adminis
tratoriaus ir jo padėjėjo pavard
ės, kurių savininkai jokiu būdu 
neprimena lietuvius. Iš šių kapi
nių oficialaus pavadinimo išmes
tas žodis "Lithuanian", nors vi
enoje kapinių pusėje toks 
užrašas dar yra paliktas. Visą 
kapinių tvarką nustato Chicagos 
katalikų arkivyskupija, kuriai ofi
cialiai šios kapinės yra atiduotos 
(kitaip, atrodo, negalėjo būti).

Šv. Kazimiero kapinėse, kur il
sisi daugiau mūsų tautiečių negu 
Lietūvių Tautinėse kapinėse (tiks
laus skaičiaus neteko sužinoti) 
gegužės 29 d. ryte buvo atlaiky
tos mišios, po kurių nueita prie 
šių kapinių Steigėjų paminklo 
lyg ir pasiskųsti dėl lietuvių teisių 
varžymo "savose" kapinėse. Čia 
kalbėjo kun. J. Kuzinskas ir LB 
Pasauliečių teisėms apsaugoti 
komiteto pirm. Algis Regis. Buvo 
ir Kapų Sklypų draugijos atstovai, 
garbės sargyboje dalyvavo šauliai 
ir ramovėnai su vėliavomis, 
išklausyta kalbos ir padėta gėlių.

Gaila, kad Chicagoje lietuvių 
dideliu vargu ir prakaitu pasta
tytos bažnyčios jau baigia išslys
ti iš lietuvių rankų. Dar labiau 
gaila, kad ir savose Šv. Kazimie
ro kapinėse lietuviai jau nešei- 
mininkai.

"Lithuanian Heritage"
Tokiu vardu vadinasi pernai 

anglų kalba pradėtas leisti žur
nalas, kuris pasirodo 6 kartus 
metuose. Tai stambokas - 40 
puslapių turintis leidinys, leidžia
mas ant gero popieriaus, turintis 
spalvotus viršelius. Jo turinys irgi 
patrauklus, ypatingai tiems, ku- 

vyriausybės galva ir išeivijoje 
įtakingiausias rezistencijos auto
ritetas. Nepriimtinas ir A. Vaičiu
laitis, vakarietiškos kultūros es
tetas, bet išlaikės lietuvišką dva
sią, ir kaip kritikas turėjęs "nepa
prastai taiklų ir konkretų žodį 
kiekvienam klausimui ir kiekvie
nam autoriui' (J. Aistis). Bet jis 
tuo metu dirbo'Amerikos balse". 
J. Grinius nepriimtinas buvo 
Mockūnui, nes jis... nepalankiai 
vertino Škėmos kūrybą. Nepri
pažintas kaip kritikas paliko ir K. 
Bradūnas, savo kritikos straips
niuose didelius reikalavimus sta
tęs autoriams, ypač poetams. 
Nespausdino jo nė vieno kriti
kos pavyzdžio greičiausia dėl to, 
kad nenorėjo jo populiarinti oku
puotoje Lietuvoje. Nepaminėtas 
kaip kritikas ir J. Gliaudą, talen
tingas literatas (kliudė jam ne
pilnai įsisavinta lietuvių kalba), 
gausiai skelbę literatūros straips
nius. Bet jis buvo aštrus ir oku
pantų kritikas.

įdomiausia, kad Mockūno kny

rie mažiau pažįsta lietuviškąjį 
gyvenimą, lietuviu kalba spau
dos neskaito. Tokiems jis, atro
do, yra ir skiriamas.

Žurnalo vyr. redaktoriumi pa
sirašo Vai Ramonis, kuris yra 
buvęs Balzeko lietuvių kultūros 
muziejaus direktoriumi. Leidžia 
Baltech Publishing bendrovė, P. 
O. Box 225, Lemont, IL 60439. 
Šiuo adresu pasiekiama ir redak
cija. Metams žurnalas kainuoja 
24.95 dol. (JAV), kitur - bran
giau. Beje, reikia pasakyti, kad 
žurnale talpinama ir nemaža 
gana ryškių nuotraukų. Jų auto
riai: Viktoras Kapočius, Antanas 
Sutkus, Jonas Tamulaitis, na ir 
pats vyr. redaktorius Vai Ramo
nis. Šis leidinys užpildo tą spragą, 
kuri pasidarė sustojus anglų kal
ba leistam 'American Baltic 
Nevvs" laikraščiui.

Aprašė vilnieti Audriu Žlabį
"Chicago Tribūne", savo sek

madieniniame menams skirtame 
priede-The Arts", gegužės28d. 
visą puslapį paskyrė 18 m. am
žiaus vilniečiui pianistui And
riui Žlabiui, kuris atvyko į Michi- 
gan valstijoje esantį "Interlochen 
Center for the Arts", kur prave
dami vasariniai kursai. Čia sužy
mėti įvairių mokytojų gražūs at
siliepimai apie mūsiškį, kurie yra 
tikrai džiuginantys. Sakoma, kad 
rudenį Andrius pradės studijas

Koncertas 
Baltimorėje

Baltimorės Lietuvių namų val
dyba gegužės 20 d. surengė 
įdomų koncertą ir šokius. Prog
ramą atliko 'Gimtinės tolių" vo
kalinis ir instrumentalinis an
samblis iš Chicagos. Ansamblį 
sudaro naujausi ateiviai, gyveną 
Chicagoje ir apylinkėse. Reper
tuarą sudaro harmonizuotos liau
dies ir patriotinės dainos. An
samblyje dalyvauja Nijolė Peni- 
kaitė - sopranas, Linas Sprindys - 
tenoras, Alfonsas Seniūnas - gro
jąs armonika, Algimantas Barniš- 
kis - baritonas, Petras Garšva - 
akompaniatorius. Visi yra iš Vil
niaus muzikos akademijos, yra 
koncertavę Lietuvoje ir užsie
niuose.

Baltimorėje ansamblis atliko 19 
lietuviškų dainų. Dainas palydė
jo patys atlikėjai savo atsivežtais 
instrumentais. Daugiausia plo
jimų susilaukė dainos "Kalėdų 
naktį tylią", 'Obelėlė", "Ant kal
no rugiai" ir 'Žemė Lietuvos" (pa
rašyta K. Vasiliausko ir Sigito 
Gedos).

Tokių koncertų retai vyksta 
Baltimorėje. Visi dalyviai buvo 
labai dėkingi Lietuvių namų val
dybai už tokią puikią iniciatyvą. 
Po koncerto ansamblio nanai 
grojo ir dainavo šokiams.

A. S.

goje nė karto nepaminėta B. 
Railos pavardė. Jis gerai žinomas 
ir, teisingai ar klaidingai, kaip 
kritikas pripažįstamas Lietuvoje. 
Idėjiškai Raila artimas Mockūnui, 
ir su kitais vienminčiais "susi
spaudę pečiais" prisilaikė "Aki
račiuose". Neabejoju, kad jo pa
vardės neleido paminėti aukš
tesnės jėgos, ir jom Mockūnas 
nusilenkė. Komunistai niekad 
negalėjo dovanoti Railai dėl jo 
perbėgimo iš marksistinių apkasų 
pas tautininkus ir už jo radijo 
kalbas į okupuotą Lietuvą.

Kazys Bradūnas padarė neįkai
nuojamą pasitarnavimą lietuvių 
kultūrai, suredagavęs III-jį "Lie
tuvių poezijos" tomą, "kad ben
drasis lietuvių poezijos veidas pa
liktų autentiškas, niekieno iš pa
šalės nesužalotas" (nors ir Bradū- 
nui kažkaip praslydo E. Nakaitės 
- Alės Rūtos vardas). Ar Bradū
nas nesutiktų prisiimti pareigos 
nuo sužalojimo pagydyti ir lie
tuvių literatūros kritikos veidą, 
kurį sužalojo "Egzodo literatūros 
atšvaitai". Finansinę paramą su
organizuoti nebūtų sunku. Jei 
ne Bradūnas, gal kas kitas?

Philadelphijos Curtis Institute of 
Music, kur gauna nemokamą 
mokslą, tačiau jam reikės 11 
tūkst. dolerių pragyvenimo išlai
doms. Tačiau ten duodama vil
tinga užuomina, kad gal atsiras 
geradaris, kuris padės šį klausimą 
teigiamai išspręsti. Žinoma, būtų 
liūdna, kad jaunas talentas dėl 
pinigų stokos negalėtų išsiskleis
ti dar puikiau.

Jauni jėzuitai iš Lietuvos
Kun. Algis Gudaitis ir kun. 

Vytautas Sadauskas, kurie lanko 
kolegijas Amerikoje ir čia tobuli
nasi teologijos srityje, viešėjo 
Chicagoje ir Lemonte. Kun. Gu
daitis gegužės 28 - birželio 6 d. 
pavadavo Jurgio Matulaičio misi
jos Lemonte kapelioną kun. Al
girdą Palioką (irgi jėzuitą kunigą 
iš Lietuvos).

Koncertavo solistai iš 
Lietuvos

Iš Lietuvos atvykusiųjų solistų 

Daug rankų didelę naštą pakelia - tai gali pasakyti ir baltimoriečiai. 
Išsiunčiant paskutinį talpintuvą balandžio gale, didžioji dalis savanorių 
prie baigiamo pakrauti talpintuvo Lietuvos našlaičiams, tremtiniams ir 
artimiesiems. Talpintuve sėdi Lietuvių Namų pirmininkas Jonas Kardo- 
kas ir Vytautas Vaškys, stovi Kazys Sadauskas, Balys Brasauskas (orga
nizavęs pirmąsias siuntas), Vytautas Mildažis, Elena Okienė LN vice
pirmininkė, Juozas Liudvigas, Kęstutis Laskauskas, Vytautas Benys ir 
Zigmas Pačiulionis. Sėdi kairėj talpintuvo vairuotojas, o dešinėje Albi
nas Praščiūnas, atlikęs paskutiniųjų siuntų organizavimą.

Jurgio Mikužio nuotrauka

Baltimorės Lietuvių Namų valdybos pirmininkas Jonas Kar
do kas ir revizijos komisijos pirmininkas Albinas Praščiūnas 
sutartinai dirbdami randa gerų žmonių, kurie atsiliepia j Jų 
kvietimą ir stoja j talką padėti tiems, kurie reikalingi 
pagalbos tėvynėje. K. Laskausko nuotrauka

grupė, kuri talkino Lietuvių Ope
ros "Perlų žvejai" pastatyme, su
rengė koncertą Jaunimo Centro 
salėje gegužės 21 d. Čia jų buvo 
nemaža, nors gal ne visi jau yra 
toli pažengę dainavimo studijo
se, bet turi gražių duomenų. Taip 
pat čia rodėsi ir tikrieji solistai, 
kurie dainavo solo partijas ir "Per
lų žvejuose". Prie jų jungėsi ir 
pats Operos choras (dirigavo

Alvydas Vasaitis, akompanavo 
Ričardas Šokas).

Lietuvoje "Žalgiris", 
o JAV - "Žalgaris"

Kaip žinome, Lietuvoje Vil
niaus "Žalgiris" yra viena iš geri
ausiųjų futbolo komandų. Nese
niai po Amerikos kontinentą 
nuskambėjo žinia, kad "Soccer 
America" savaitraščio surengtą 
tarptautinį salės futbolo turnyrą, 
įvykusį Lake Placid, NY, laimėjo 
Oxfordo, MA, "Žalgaris". Ši kom
anda ir pernai buvo patekusi į 
šių varžybų finalą, tačiau ten 
pralaimėjo. Tačiau šiemet ji 2-0 
pasekme įveikė "Alpine Compu- 
ters" vienetą ir sugriebė I-ą vietą.

Įdomu, kad laimėtojų koman
dos vadovu - treneriu minimas 
lietuvišką pavardę turintis AI 
Grudzinskas. Lietuvių tarpe jis 
nėra pasireiškęs, todėl daugiau 
apie jį nieko nežinome. Tačiau, 
atrodo, kad jis savo komandą 
norėjo pavadinti lietuvišku var
du, bet turbūt, suklydo, užra
šydamas "Žalgaris" vietoje "Žal
giris".

Dar apie Alfredą Kleinaitį
Chicagietis futbolo veteranas 

ir buvęs FIFA kategorijos futbolo 
teisėjas Alfredas Kleinaitis buvo 
pakviestas į JAV "National Soc
cer Hali of Fame". Jis šiemet čia 
pateko su kitais keturiais JAV 
futbolo žymūnais. Kalbantis su 
šiuo pasižymėjusiu mūsų tau
tiečiu paaiškėjo, jog jis gavo pa
kvietimą atvykti į oficialias 
iškilmes tuo reikalu, kurios įvyks 
Oneonta, NY, liepos 2 d. Beje, 
šioJAV Futbolo šlovės muziejaus

(nukelta į 7 psl.)

— Ambasadoriaus Stasio 
Lozoraičio mirties metinės bu
vo paminėtos birželio 13-ąją Ne
kalto Prasidėjimo Marijos seserų 
vienuolyne Putname, CT. Vyk
dant šeimos valią, paminėjimas 
buvo itin kuklus. Mišias aukojo 
vienuolyno kapelionas kun. dr. 
Valdemaras Cukuras ir kun. dr. 
Stasys Zakarauskas, OP. Koplyčio
je dalyvavo ir velionio žmona 
Daniela su seserimi Marinela bei 
buvusiais ambasadoriaus bendra
darbiais. Po mišių Dangaus Vartų 
kapinėse pašventintas paminklas 
ant velionio kapo.

- Lietuvos sovietinės oku
pacijos 55-ųjų metinių dieną - 
birželio 15-ąją, į Lietuvą atvežti 
pirmojo Lietuvos savanorio, Stei
giamojo Seimo nario pulkinin
ko Kazio Škirpos ir jo žmonos 
palaikai. Urnas iš VVashingtono 
atlydėjo sūnus. Urnos su trem
tinių palaikais bus palaidotos 
Kauno Petrašiūnų kapinėse.

-- Valdas Adamkus, JAV - 
Azijos ekologinės partnerystės ir 
technologijos bendradarbiavimo 
konferencijoje, įvykusioje bir
želio 11-15 dienomis Pietų Korė
joje, Seoul mieste, atstovavo JAV 
Aplinkos apsaugos agentūrai. 
Birželio 14 d. plenumo posėdyje 
V. Adamkus kalbėjo apie per 25 
metus JAV duotą ekologinį įnašą 
globaliniame gamtos apsaugos 
darbe. Konferenciją globojo JAV 
ambasada Korėjoje.

- Dr. Vytautas Jakavičius, 
socialinių mokslų profesorius, 
nuo 1990 metų dėstantis Klaipė
dos universitete, birželio 11d. 
Toronto Lietuvių namuose skaitė 
paskaitą tema "Dabartinės Lietu
vos mokslas ir švietimo refor
ma".

-- Toronto, Ont., Lietuvių 
namuose birželio 11d. "Aitvaro" 
dramos vieneto jaunimo grupė 
suVaidino 3 veiksmų komediją 
"Audra giedroje".
- Moksleivių ateitininkų 

stovykla Dainavoje vyks birželio 
25 - liepos 9 dienomis. Stovyklą 
organizuoti savanoriškai įsipa
reigojo Audrius Pclikaitis, kun. 
Edis Putrimas, Rima Polikaitytė, 
Gailė Černiauskaitė, Dana Gra- 
jauskaitė ir Monika Vygantaitė. 
Moksleiviai nuo 9 iki 13 skyrių 
kviečiami registruotis skambi
nant Danai Grajauskaitei tel. 416 
534 - 8544.
- Komp. Vlado Jakubėno 

kūrybą paminintis leidinys, kurį 
spaudai paruošė prof. dr. Anice
tas Arminas, atiduotas spaustu
vėm Jis turėtų pasirodyti dar šį 
rudenį. Knygos išleidimu rūpi
nasi Chicagoje veikianti komp. 
Vlado Jakubėno vardo draugija, 
kuriai pirmininkauja Edvardas 
šulaitis. Praėjusiais metais Lietu
voje buvo išleistas komp. VI. 
Jakubėno muzikinių recenzijų 
dvitomis. Jį spaudai parengė Chi
cagoje gyvenanti muzikologė Lo
reta Venclauskienė.
- "Kretingos" stovyklavietė

je, netoli Toronto, Ont., vasaros 
stovyklos lietuviškai kalbantiems 
vaikams vyks liepos 2 -15 dieno
mis, o lietuviškai nekalbantiems, 
bet lietuvių kilmės vaikams lie
pos 16-29 dienomis.

-- jubiliejinė X-oJi Lietu
vių tautinių šokių šventė 
įvyks 1996 m. liepos 6 d. Rose- 
mont Horizon stadione, prie Chi
cagos. Gegužės 21 d. Chicagoje 
įvyko pirmasis šios šventės orga
nizacinio komiteto posėdis.
- Balzeko Lietuvių kultūros 

muziejaus suruošta paroda, pa
vadinta "Mano gyvenimo išorinė 
išvaizda: Chicagos stilius" birželio 
16 d. atidaryta Vilniuje, Dabar
tinio meno centre.
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Biotinas - sveikatos ir gyvybės 
palaikytojas

Daugelis žmonių yra girdėję ir 
mažiau ar daugiau žino apie vi
taminus, jų reikalingumą sveika
tai ir gyvybei palaikyti. Tačiau 
nedaugelis yra atkreipę dėmėsi 
ir beveik nieko nežino apie vi
eną medžiagą, priklausančią vi
taminams, kuri yra biotinas.

Biotinas jau senokai žinomas 
kaip mielių augimo faktorius. 
Cheminė jo sudėtis rasta tik 1936 
m., nuo 1940 m. jis priskirtas 
prie vitaminų. Paaiškėjo, kad jis 
būtinas organizmo sveikatai ir 
gyvybei palaikyti. Jis atlieka ne
paprastai svarbų darbą žarnose 
virškinant maiste esančius pro
teinus (baltymus) ir angliavan
denius ir gaminant amino ir rie
balines rūgštis bei CO2 (anglies 
dvideginio) reakcijas. Jis taip pat 
padeda vitamino B2, B12, cinko

ir geležies metabolizmui (me
džiagų apyvartai) organizme.

Biotino trūkumas iššaukia or
ganizmo odos susirgimus (der
matitus), naikinami plaukai ir 
jie krinta, akių paviršiaus kie
tėjimą ir uždegimą, liežuvio pa
viršiaus uždegimą, o ilgesni laiką 
besitęsiantis biotino trūkumas 
pakenkia smegenims ir nervų 
sistemai: atsiranda nekordinuo- 
tas raumenų veikimas ir skaus
mai, išsivysto depresija, galvos 
svaigimas, oda - kūno paviršius 
pasidaro labai jautrūs, taip pat 
pradeda išsivystyti mažakraujys
tė, padidėja kraujuje cholestero
lis ir trikdomas širdies veikimas.

Tiesa, biotino trūkumo pasi
reiškimas organizme yra gana 
retas reiškinys, nes žmogaus 
žarnose gaminami jo pakanka

mi kiekiai, o ir daugelyje maisto 
produktų jo yra mažesni ar di
desni kiekiai. Ypač daug biotino 
yra visokiuose riešutuose, iš
kaitant ir riešutų sviestą (peąnut 
butter), pupelėse, žirniuose, gry
buose, šokolade, kalafioruose, 
žuvyje, piene, pilnų grūdų duo
noje ir kit.

Biotino trūkumas organizme 
gali pasireikšti tik tokiuose as
menyse, kurių žarnos sunaikin
tos, jas pašalinant, ar pasireiškia 
ilgalaikis viduriavimas, ar žmo
gus ilgą laiką gauna maistą skys
čiais i veną, kai tuose skysčiuose 
nėra biotino. Biotino trūkumą 
iššaukia kasdienis kelių savaičių 
laikotarpiu žalių (nevirtų, nekep
tų) kiaušinių valgymas. Kiauši
nio baltymas, vadinamas ovi- 
dinu, kol jis žalias, virškinimo 
trakte jungiasi su biotinu, o šio 
junginio žarnos neįstengia ab
sorbuoti, tai nelieka pakanka
mo biotino kiekio patenkinti

Nauji laikai- naujos ligos
Tropiniuose Afrikos miškuose 

atsiradęs Ebola virusas kelia ner
imą visam pasauliui. Tarptau
tinės sveikatos apsaugos besirū
pinančios organizacijos imasi 
atitinkamų priemonių kovai su 
virusu. Zairo valdžia išleido eilę 
potvarkių ir įsakų, siekdama 
išvengti bent epidemijos išpliti
mo, tačiau žinios apie vis nau-

žmogaus organizmą, per kraują 
ar net kvėpavimo takus, virusas 
Ebola vystosi vieną - dvi savaites.

Bendri užsikrėtimo simptomai 
yra pykinimas, vėmimas, pakilęs 
karštis, vėliau viduriavimas ir 
sutrikęs kraujo krešėjimas. Mir
tis ligonį ištinka dėl didelio nu
kraujavimo. Ligonį išgelbėti gali 
tik laiku pradėti vartoti antibi-

Ebola virusu atvejų baigiasi mirti
mi. Užsikrėtę virusu mirė apie 
50 žmonių, o 17 yra visai prie 
mirties. Zairą jau pasiekė pirmo
sios medicininės pagalbos siun
tos: lėktuvu iš Jungtinių Amer
ikos Valstijų buvo atgabenta 
kraujo plazmos bei įvairių kitų 
medikamentų, o Europos Sąjun
ga kovai su Ebola virusu paskyrė 
apie 350 tūkstančių dolerių.

Užsikrėtusios virusu Ebola, jau 
mirė trys italės seserys vienuolės,

organizmo reikalus.
Nuomonė, kad žalias kiauši

nis, tiek grynas, tiek įmaišytas į 
alų, yra geras maistas, yra klai
dinga. Žalias kiaušinis kenkia 
sveikatai, nes suriša biotiną ir 
tas neatlieka savo uždavinio, tuo 
kenkia sveikatai. Suaugusiam 
žmogui reikia biotino 0,15 - 0,30 
mg į diena, bet ir didžiuliai jo 
kiekiai organizmui nekenkia. Tu
rint sveikus vidurius ir valgant 
įvairius maisto produktus, tik 
vengiant žalių kiaušinių, gau
namas pakankamas biotino kie
kis ir nereikia imti jokių vaistų 
norint padidinti jo kiekį.

Dr. Juozas Kriaučiūnas

Pageidavimai

Ieškojimai
Jaunuolis iš Lietuvos, 34 

metų, nevedęs, norėtų susipa
žinti su Amerikos lietuvaite vedy
bų tikslu. Rašyti: Gintaras Stada- 
lius, Narto km., 4520 Marijam
polės raj., Lithuania.

Mano motinos mergautinė 
pavardė buvo Pečiulytė Qna, 
Petro. Per karą išvažiavo į Vok
ietiją, ištekėjo už vokiečio Dank- 
šat, o po to išvyko į Bostoną. 
Norėčiau su ja bent susirašinėti. 
Mano adresas: J. Bielinienė, El
mininkų km., Anykščių pšt., 
Anykščių raj., Lithuania. Mūsų 
namų telefonas: 4 - 16 - 61.

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

Prennmerata vieniems metams tik S30!

Geriausios kelionės į Pabaltijį

LIETUVA *95
Skambinkit mums dėl kelionių sutvarkymo!

, Pigiausios kainos per
Finnair ir S AS 

Turistinė ir Biznio klasė
- Viešbučiai -

BALTIJOS KRAŠTAI
Prašykite mūsų naujos brošiūros GO BALTIC 
apie Skandinaviją ir kitus Pabaltijo kraštus.

1-800 - 451-9511

UNIONTOURS
Įsteigta 1931

245 Rfth Avė., Suite 1101, New York, N.Y. 10016 
Tel: 212 - 683 - 9500 Fax:212 - 683 - 9511

Inttįnty in Travel

jus ligonius ir apie viruso Ebola 
mirtinus atvejus kelia tikrą pan
iką ne tik Zairo, kur yra epidemi
jos židinys bet ir kaimyninių 
Afrikos šalių gyventojams.

Pirmą kartą apie virusą Ebola 
prabilta 1976 metais - jis ir pa
vadintas Ebola upės tekančios 
Zairo Bongo provincija, vardu, 
nes kaip tik šioje provincijoje, 
apie 100 kilometrų į pietus nuo 
Zairo - Centrinės Afrikos Respub
likos sienos, beveik prieš 20 metų 
viruso sukeltą epidemiją pavyko 
palyginti greitai izoliuoti. Aštun
tojo dešimtmečio pradžioje Ebo
la virusas buvo vėl pasirodęs 
Kenijoje, netoli Ugandos sienos, 
intensyviai turistų lankomose 
vietose. Ir štai dabar, prieš keletą 
mėnesių, Zaire pasirodė pirmieji 
epidemijos ženklai. Patekęs į

otikai. Pasaulinės Sveikatos Ap
saugos organizacijos atstovas 
spaudai Richard Leclair šiomis 
dienomis paskelbtame pareiš
kime tvirtino, jog epidemija tebe- 
siplečia. Nors Kikwit miestas, 
esantis Zairo pietuose, ir paskel
btas karantino zona, bet panikos 
apimti miesto gyventojai bėgan
tys į kitus šalies regionus, lengvai 
prasmunka pro kareivių užkar
das, pasiūlę palyginti nedidelę 
sumą pinigų. Jei prieš tris dienas 
buvo kalbama apie Ebolo virusu 
užsikrėtusius žmones tik Kikwit 
apylinkėse, tai jau pirmi ligoniai 
buvo užregistruoti Mosango mi
este - apie 100 kilometrų nuo 
Kikwit, o dabar Yassa Bonga, es
ančiame apie 250 kilometrų nuo 
epidemijos epicentro. Statistika 
liudija, kad apie 80% užsikrėtimo

slaugiusios ligonius Kikvvit ligo
ninėje, kitų dviejų būklė yra la
bai sunki.

VRLS

Vidutinio amžiaus moters pa
klausė:

- Madam, kurie dešimt metų
buvo laimingiausi jūsų gyveni
me? L,

- Tarp 27-nerių ir 30-ties.

Burtininkė atėjo į policiją.
- Dingo mano vyras. Prašau 

paskelbti jo paiešką.
- O pati išburti negalite? - šyp

sosi komisaras.
- Galiu. Bet kas man užtai 

užmokės?

BLASK TRAVEL AGENCY
Skrydžiai į Lietuvą 

Skrydžiai iš Lietuvos į JAV
— Pigiausios kainos —

Kelionės kas savaitę j
Floridą
Washingtonz DC
Niagara

$460
$110
$110

8 dienos
2 dienos
2 dienos

Siunčiame automobilius į Rytų Europą
Siunčiame siuntinius į Lietuvą, Baltarusiją, Ukrainą, Lenkiją

187 Bedford Avė. 
Brooklyn, NY 11211 
Tel. (718) 388-5963

Imti "L" traukini iš Manhattan© - pirma stotis Bedford Avė.

PAPIGINTOS KAINOS į VILNIŲ > 
šią VASARĄ

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

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

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

(201) 944-1273

AIREX TRAVEL AGENCY 
382 Broad Avė 

Leonia, NJ 07605 
(800) 955-7370

Ieškau Juknevičiaus Na
palio, Kosto, gimusio Rokiškio 
apskrity, Južiutų valsčiuje, Tu- 
makaimio kaime. Kurį laiką jis 
gyveno Toronte. Mano mer
gautinė pavardė Gumbinaitė 
Ona, Prano. Mano adresas: Juk
nevičienė Ona, Prano, Vaižganto 
20 - 14, Utenos rajonas, Lithua
nia.

Laimutei Akintjevienei 
reikalinga surinkti $6,000, kad 
galėtų padaryti akių operaciją. 
Vilniaus banko "Kauno filialo" 
adresas: Donelaičio 62,3000 Kau
nas, Lithuania. Laimutės Ak- 
intjevienės sąsk. nr. 07030569. 
Adresas: L. Akintjevienė, Drau
gystės 8 - 42, 3031 Kaunas, 
Lithuania. (Telef. 767157).

B SIcy B 
Wm. Anastasi, B. S. 

77-01 JAMA1CA AVENUE 
(Cor. 77th Street) 

VVoodhaven, N. Y. 11421 
WE DELIVER 

„ Tel.: 296 - 4130

ATGIMUSIOS 
LIETUVOS DAINOS

Jūs galite namuose klausytis 
gražiausių Lietuvos estradinių 

dainų, jei įsigysite 
trijų kasečių komplektą 

(po 90 minučių kiekviena) 
tik už 17 dol.

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

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

arba rašyti:
Darbininkas (administr.) 

’ 341 Highland Blvd.
Brooklyn, NY 11207

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

Garantuotas, greitas ir saugus 
siuntinių pristatymas 

nuo DURŲ iki DURŲ
Siuntiniai pasieks gavėją per 6 savaites, 

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

06/22 THURS
06/24 SAT
06/27 TUES

06/29 THURS 
06/30 FRID

JUNE PICK-UP SCHEDULE
10- 11 AM 

. 12-1 PM
11- 12noon 
2-3 PM 
4-5 PM

NEWARK, NJ 
BROOKLYN, NY 
NEW BRITAIN, CT 
NEW HAVEN, CT 
VVATERBURY, CT
PHILADELPHIA, PA 10-12noon 
KEARNY, NJ ll-12noon
PATERSON, NJ 1-2 PM

J

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

Prenumerata vieniems metams tik S30!

MES SIŪLOME

(201) 947-2189

PIGIAUSIAS KELIONES I VILNIŲ 
IŠ BET KOKIOS VIETOVĖS

AMERIKOJE AR KANADOJE

Ferrante Travel Center
135 Broad Avė., Palisades Park, N J 07650

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



REIKŠMINGAS PAGERBIMAS
Bostono ir apylinkės lietuvių 

visuomeninės ir kultūrinės radi
jo programos iniciatoriui, stei
gėjui ir vadovui Petrui Viščiniui 
dėl pablogėjusios sveikatos ir 
amžiaus nuo balandžio 1 d. per
davus tos programos vadovybę 
Aidui Kupčinskui, Bostono, Broc- 
ktono ir Cape Codo lietuvių 
visuomenė suruošė birželio 4 d. 
So. Bostono Lietuvių Piliečių ri
jos didžiojoje salėje pagerbimą, 
kurį pagerbiamasis pavertė visų 
"Laisvės Varpo" bendradarbių, 
talkininkų ir rėmėjų pagerbimu. 
Tai ryškiai driekėsi pejvisą jo 
kalbą, pasakytą pagerbimo pa
baigoje, suteikiant surengtam pa
gerbimui didesnę ir platesnę 
reikšmę.

Į organizatorių gražiai "Laisvės 
Varpo" emblemomis papuoštą 
salę įžengus Petrui Viščiniui su 
žmona Mira, gausiai susirinkusi 
publika sutiko juos atsistojimu, 
karštais plojimais ir gėlėmis. Salei 
aprimus, pagerbimą atidarė ir 
pravedė jo rengimo komiteto 
koordinatorius Gintaras Čepas, 
pasveikindamas pagerbiamąjį su 
žmona susirinkusiųjų vardu ir 
pakviesdamas Šv. Petro lietuvių 
parapijos kleboną kun. Albertą 
Kontautą sukalbėti invokaciją. 
Kaip visuomet, kun. Alb. Kon- 
tautas sumaniai paruoštoje in- 
vokacijoje prašė Praamžių glo
bos ir visokeriopų malonių Petrui 
Viščiniui. Pagrindinis kalbėtojas 
Alfonsas Petrutis, buv. Nepriklau
somos Lietuvos radijo direkto
rius, talkinęs Jokūbo Stuko radi
jo programai New Jersey valsti
joje, ilgus metus buv. "Amerikos 
Balso" lietuvių skyriaus vadovas, 
apibūdino Petrą Viščinį, kaip 
užgrūdintą Lenkijos okupuotoje 
Lietuvos sostinėje Vilniuje ko
votoją, baigusį Vytauto Didžiojo 
gimnaziją ir Vilniaus universitete 
teisę magistro laipsniu, didelį 
eruditą, gerą kalbėtoją ir organi
zatorių, kurio reikšmingas 41- 
rių metų su viršumi darbas "Lais
vės Varpe" neturi sau lygaus. Tai 
patvirtina jo laimėtos trys premi
jos: Amerikos Lietuvių Tarybos 
už Kalėdų programą, LB Kultūros 
Tarybos už Vilniaus universiteto 
sukaktuvinę programą ir LB Kul
tūros Tarybos už bendrą veiklą, į 
kurią įėjo sekmadieninės radijo 
programos lietuvių visuomenei, 
aukštesnio lygio renginių orga
nizavimas ir specialios progra
mos Lietuvos reikalais įvairioms 
amerikiečių radijo stotims anglų 
kalba. Pirmosios dvi premijos 
laimėtos konkurso keliu, o trečio
ji paskirta specialiai sudarytos 
komisijos, kuriai vadovavo Juli
ja Dantienė iš Philadelphijos. 
Kalbėtojas pabrėžė Petro Višči

A. t A.
GINTAUTUI KALĖDAI 

netikėtai mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame 
jo žmonai Niki, dukteriai tisai, sūnui Stevens, 
tėvams: Juozui ir Adelei Kalėdoms, broliui Ed
mundui ir visiems artimiesiems.

Ilsėkis ramybėje, mielas Gintautai!

Romo Kalantos šaulių kuopos nariai ir valdyba: 
Antanas ir Petronėlė Gudoniai 
Vladas ir Aniceta Gedmintai 
Mikas ir Alė Ščiglai 
Kostas Vaičaitis

A. t A.
GINTAUTUI KALĖDAI

mirus, jo tėvams Adelei ir Juozui Kalėdoms ir 
visiems artimiesiems reiškiame nuoširdžią užuo
jautą.

Kastutė ir Vladas Kartūnai 
Marija Šaulienė
Julija ir Antanas Vitkauskai 
Juzefą ir Jonas Vizgirdai

nio vadovauto "Laisvės Varpo" 
pasiektą radijo tarnyboje profe
sionalumo lygį. Tarp kitko jis 
kalbėjo: "Kai aš išėjau iš "Ameri
kos Balso" pensijon, man moka
ma solidi pensija. Kas mokės 
tokią Petrui Viščiniui"?

LB Krašto valdybos pirminin
kės adv. Reginos Narušienės ir 
LB Bostono apygardos vardu dė
kojo Petrui Viščiniui už atliktą 
milžinišką darbą tos apygardos 
pirmininkas Česlovas Mickūnas, 
LB Brocktono apylinkės pirmi
ninkas Stasys Eiva kalbėjo visų 
Brocktono lietuvių vardu, Bos
tono ramovėnų vardu Martynas 
Dapkus pareiškė, kad be Petro 
Viščinio talkos būtų jau per eilę 
metų neįvykę Lietuvos kariuo
menės šventės minėjimai, ku
riuos jis pavertė visų žuvusiųjų 
už Lietuvos laisvę pagerbimu. 
Užtai jis apdovanotas žurnalo 
"Kardas" jubiliejiniu raštu, kurį 
įteikė kalbėtojas. Trumpai, bet 
turiningai savo padėką dėstė kun. 
Vincas Valkavičius, Šv. Jurgio lie
tuvių parapijos Nonvoode klebo
nas. Siuntinių agentūros "Viltis" 
vardu padėką pareiškė Gintaras 
Karosas, įteikdamas simbolišką 
skulptoriaus A. Gedvylo medžio 
raižinį, vaizduojantį Vytautą. 
Tautos Fondo vardu kalbėjo An
tanas Januška, o bendradarbių 
vardu kun. Antanas Jurgelaitis. 
Jis pažymėjo, kad jam ir kitiems 
bendradarbiams teko daug ko 
išmokti, dirbant su Petru Višči
niu, kuris švelniai, mandagiai 
mokėdavo atkreipti dėmesį į tai, 
kas daroma nevykusiai ar ką gali
ma geriau padaryti. Tai patvirti
no ir kiti du uolieji bendradar
biai: Birutė Duobaitė - Silvia ir 
Jonas Gedraitis, ilgus metus tal
kinę Laisvės Varpui anglų kalba.

Raštu į pagerbimą įsijungė Lie
tuvių Fondd steigėjas dr._Anta- 
nas Razma, Lietuvių fondas, Los 
Angeles lietuvių radijo progra
mos vadovybė su visais talkinin
kais, Povilas Jančauskas su žmo
na iš Floridos ir kiti. Lietuvių 
fondo prisiųstoje meniškai įrė
mintoje padėkoje sakoma: "Lie
tuvių fondo įgaliotiniui Petrui 
Viščiniui, radijo programos "Lais
vės Varpas" steigėjui ir vadovui, 
Lietuvių Fondo idėjų skleidėjui, 
stipendijų fondo steigėjui, aukų 
teikėjui ir studentų rėmėjui, 
grįžtant į Tėvynę, linkime lai
mingų ir sveikų metų". Jautrų 
laišką visų vilniečių vardu at
siuntė dr. Edmundas Ringus iš 
Chicagos, kuriam drauge su Pet
ru Viščiniu teko mokytis Vytau
to Didžiojo gimnazijoje, gyventi 
viename bendrabutyje, o vėliau 
studijuoti Vilniaus universitete. 
Bostono ir apylinkės lietuvių 

visuomenės vardu įteikta su šir
dinga padėka ir gilia pagarba 
meniškai atlikta Laisvės Varpo 
emblema. Naujasis "Laisvės Var
po" vedėjas Aidas Kupčinskas 
dėkojo Petrui Viščiniui už jo nuo
širdumą, patarimus ir pažadėtą 
visokeriopą talką tolimesniame 
"Laisvės Varpo" darbe. Bet sų 
apgailestavimu jis pareiškė, kad 
"Laisvės Varpas" pelnytos pensi
jos Petrui Viščiniui neįstengs 
mokėti.

Pakviestas tarti žodį pats pager
biamasis, Petras Viščinis aiškiai 
buvo tiek sujaudintas, jog buvo 
jaučiama'salėje baimė, kad, po 
trijų operacijų dar pilnai neatsi- 
gavus, kas nors bloga su juo 
neatsitiktų. Bet jis tuoj apvaldė 
save ir suruoštą jam pagerbimą 
pavertė pagerbimu visų tų, kurie 
jam talkino ir rėmė jo užsimotus 
darbus. Jis kalbėjo: "Man malo
niai širdį kutena, kai matau, kad 
mūsų visuomenė neužmiršta tų, 
kurie gyvena ne tik asmeniškais 
savo reikalais ar malonumais, bet 
jautriai jungiasi į lietuviškus rū
pesčius tiek už Lietuvos ribų, tiek 
pačioje Lietuvoje. Jei mane pri
skiriate prie tokių, tai visu stip
rumu turiu pabrėžti, kad be pla
čiosios lietuvių visuomenės par
amos ir talkos, aš vienas jokiu 
būdu būčiau negalėjęs atlikti to, 
ką pavyko pasiekti šakotoje "Lais
vės Varpo" veikloje. Todėl padė
ka ir pagarba priklauso visiems 
tiems, kurie vienu ar kitu būdu 
man talkino, remdami darbu ir 
pinigu, užsibrėžtų tikslų pasie
kimu. Nemažiau reikšmingas yra 
dėmesio kreipimas į tuos, kurie 
ateina pasitraukiančiųjų vieton, 
ryždamiesi toliau tęsti darbą, 
reikalingą Lietuvos labui ir lietu
vybės išlaikymui svetur. Šiuo 
konkrečiu atveju suorganizuotas 
dirbusiųjų "Laisvės Varpe" pager
bimas tetampa akstinu ir ryžtu 
visais galimais būdais padėti nau
jam "Laisvės Varpo" vedėjui Ai
dui Kupčinskui. Šis mūsų susi
būrimas bus tiek prasmingas, 
kiek jis sustiprins "Laisvės Varpą". 
Tolimesnė jo ateitis yra rankose 
ne tik Aido Kupčinsko, bet ir

Su Ignu Kazlausku 
atsisveikinus

Ignas Kazlauskas

Great Necko apylinkėje ilgą 
laiką gyveno mokytojas matema
tikas Ignas Kazlauskas. Jis mirė š. 
m. gegužės 26 d. Palaidotas Visų 
Šventųjų Kapinėse. Laidotuvėmis 
rūpinosi artimi ir globoję žmonės 
- Garbauskų šeima.

Velionis buvo gimęs 1903 m. 
liepos 31 d., per šv. Ignacą, taip 
atsinešęs ir Igno vardą. Gimė 
Kulių kaime, Kražių valsčiuje, 
Raseinių apskr. Šeimoje buvo 
ketvirtasis sūnus. Jo vienas bro
lis žuvo karuose dėl Lietuvos lais
vės.

Tėvas ūkininkas, turėjo 10 ha 
žemės ir žiemą mokė vaikus - 
turėjo vargo mokyklą: mokė lie
tuviškai skaityti, rašyti, skaičiuo
ti. Mokykla veikė slapta jo na
muose.

Ignas augo vargingai: ganė 
bandą, dirbo ūkio darbus, labai 
norėjo mokytis. Atėjo didysis 
karas su savo vargais, o 1918 m. 
vasario 16 d. paskelbta Lietuvos 
nepriklausomybė. Tai visoje tau
toje kilo entuziazmas. Ir toliau 
mokytis sąlygos buvo vargingos, 
bet Jis turėjo didelį ryžtą išsi-

Jūsų". Pakviestai Reginai Petru- 
tienei įteikiant Aidui Kupčinskui 
300 dolerių čekį akt. Henriko 
Kačinsko įrašų plokštelės leidėjų 
(Antanas Gustaitis, Alfonsas Pet
rutis ir Petras Viščinis) vardu, 
pagerbiamasis baigė savo kalbą: 
"Ilgiausių metų "Laisvės Varpui", 
jo naujam vedėjui Aidui Kupčins
kui ir visiems talkininkams bei 
rėmėjams", įjungiant "Varpo" 
choro atlikto Antano Vanagaičio 
kūrinio pirmą posmą "O, skam
bink per amžius vaikams Lietu
vos: Tas nevertas laisvės, kas 
negina jos". Tokioje pakilioje 
nuotaikoje pakeltos šampano 
taurės ir užtraukta "Ilgiausių me
tų".

Po to meninę programą atliko 
Bostono vyrų sekstetas, suorga
nizuotas šviesios atminties 
komp. Julius Gaidelio, su kuriuo 
Petrui Viščiniui teko glaudžiai 
bendradarbiauti. Dabar tam seks
tetui vadovauja Daiva Matulio- 
nytė - De Sa Perreira. Pirmoji 
seksteto daina buvo specialiai 
sukurta ir atlikta Petrui Višči
niui. Už ją jis paspaudė ranką 
vadovės ir visų seksteto narių. 
Kitos seksteto atliktos dainos 
buvo įvairios ir nuotaikingos. Jos 
labai tiko pagerbimui, maloniai 
nuteikė jo dalyvius. Po to vyko 
vaišės, laisvi pokalbiai, bendravi
mas su Petru ir Mira Viščiniais.

Pagerbime dalyvavo penki 
kunigai (kun. Albertas Kontau- 
tas, kun. Simeonas Saulėnas, 
kun. Vincas Valkavičius, kun. 
Albertas Abračinskas ir kun. An
tanas Jurgelaitis), komp. Jeroni
mas Kačinskas, sol. Marytė Bi- 
zinkauskaitė, sol. Benediktas 
Povilavičius, buvę "Laisvės Var
po" valdybos nariai Anelė ir Juo
zas Januškevičiai, Albinas Barulis, 
uoli talkininkė Birutė Duobaitė - 
Silva, o taip pat daugybė Bosto
no. ir apylinkės lietuvių. Visus 
pagerbimo organizacinius darbus 
atliko specialus komitetas į kurį 
įėjb LB Bostono, Brocktono ir 
Cape Codo apylinkių pirminin
kai (Aidas Kupčinskas, Stasys Eiva 
ir Alfonsas Petrutis), Martyno 
Jankaus šaulių kuopos vadė Stasė 

mokslinti. Vargingom sąlygom 
baigė Kražių gimnaziją, pirmuo
ju mokiniu 1927 m. Studijavo 
gamtos - matematikos fakultete, 
kurį baigė per 4 metus. Kaip atei
tininkui, katalikui sunkiau buvo 
gauti darbą, tačiau jį gavo Jė
zuitų gimnazijoje, kur dėstė ma
tematiką.

Vėliau buvo III Kauno gimna
zijos direktoriumi, o Vokietijoje 
- Mūncheno gimnazijos direkto
rius. Velionio žmona ir duktė 
taip pat buvo matematikės. Da
bar yra likusi tik anūkė.

Great Necke pradžioje jis dirbo 
soduose, o paskui kaip matema
tikas. Dalyvavo lietuviškų orga
nizacijų veikloje.

Ignas Kazlauskas buvo nuo
saikus, rimtas, tolerantiškas žmo
gus. Velionį pažinoję prisimins 
jį kaip religingą patriotą, sklei
dusi aplink save šviesą ir gėrį.

(pi)

bulto kalba Krašto valdybos vykdomasis 
visuomeninių reikalų tarybos pirm. dr. 

Vytautas t^viaus n Švietimo tarybos pirm. Regina
1995 m. balandžio 4 d. , ...... ,
nekrologas ■Darbininke-**““1“’ MV Lietuj Jaunimo sajjmgos 

.___ , Kęstučio Miklo nuotraukavo isspansdintas š. m. nr

"Laisvės Varpo" vedėjo Petro Viščinio pagerbime 1995 m. 
birželio mėn. 4 d. So. Bostone, MA. Pagerbimo vadovas 
Gintaras Čepas su iškviestais i sceną Petru Viščiniu ir jo 
žmona Mira. Stasio Martišausko nuotrauka

Gofensienė iš Brocktono, "Lais
vės Varpo" administratorius Gin
taras Čepas, Tautinės Sąjungos 
Bostono skyriaus pirmininkas 
Romas Veitas. Jiems uoliai talki
no Vytautas Dilba ir kiti, mote
rys, paruošiusios vaišes.

Visą laiką Petras Viščinis siekė, 
kad "Laisvės Varpas" tvarkytųsi 
organizaciniais pagrindais. Pra
džioje jis rėmėsi lyg SLA ir San
daros Bostono apskritimis. Vėliau 
buvo sudaryta speciali organiza
cija, kuri turėjo savo narius, va
dinamus sprendėjus, jų susirinki
mus ir išrinktą valdybą. Bet ir šr 
veikė tik iki 1969 m. kovo 16 d., 
kada sprendėjų susirinkimo nu
tarimu "Laisvės Varpas" perduo
tas Petro Viščinio žinion. Tai pa
daryta, negalint gauti "Laisvės 
Varpui" radijo stoties, kai Fra- 
mingham radijo stotyje turėtas 
laikas atsakytas. Nuo to laiko 

Minėjimai ambasadoje
Lietuvos Ambasadoje Washingtone birželio 13 d. paminėtos dvi 

gedulingos datos - Gedulo ir Vilties Diena bei Ambasadoriaus Stasio 
Lozoraičio mirties metinės. Minėjime dalyvavo grupė VVashingtono 
lietuvių bei Ambasados darbuotojai. Ambasadoriui dr. Alfonsui 
Eidintui išvykus į Kanadą įteikti skiriamųjų raštų, renginį pravedė 
laikinasis reikalų patikėtinis Stasys Sakalauskas.

Pagrindinį pranešimą perskaitė Ambasados pirmasis sekretorius 
dr. Vytautas Žalys. Savo pranešime jis apžvelgė Lietuvos nepriklau
somybės netekimo istoriją, bei okupacijos pasekmes Lietuvai. Kal
bėdamas apie Lozoraičių šeimos istoriją, dr. V. Žalys pabrėžė šios 
įžymios šeimos įtaką jaunojo Stasio Lozoraičio asmenybei, kuris
vėliau tapo vienu iš žymiausių Lietuvos diplomatų, giliu politiku, 
kandidatu į Prezidentus.

Savo prisiminimais apie darbą Ambasadoje, vadovaujant Ambas
adoriui St. Lozoraičiui, pasidalino Ambasados darbuotojai administ
racinis atašė Ramūnas Astrauskas bei Ambasaoriaus padėjėjas eko
nomikai Linas Orentas, o taip pat S. Lozoraitį gerai pažinojęs 
vvashingtonietis Antanas Dundzila.

Ambasadoriaus S. Lozoraičio šviesus atminimas buvo pagerbtas 
tylos minute.

Spaudos skyrius

LIETUVOJE
- Kretingoje pradėjo veikti 

"Priegliaus" įmonė. Ji pilsto mi
neralinį vandenį į 1.5 litro tal
pos plastikinius butelius. Van
duo perkamas iš Naglio gręžinio 
Palangoje. Atvežtas vanduo išval
omas amerikietiškais filtrais. Per 
valandą išpilstoma tūkstantis 
butelių.

- Prekybos tarp Suomijos 
ir Lietuvos apimtis yra 6 kartus 
mažesnė negu Suomijos ir Esti-

reikalų tarybos pirmininkas dr.

Petras Viščinis pagal susitarimą 
su tuometiniu LB Krašto valdy
bos pirmininku Juozu Gaila per
davė "Laisvės Varpą" ne savo, 
bet Lietuvių Bendruomenės var
du, pažymėdamas tatai anglų 
kalba kiekvienos programos 
įvade, nors visa atsakomybė buvo 
jo asmeniška. 1976 m. vasario 1 
d. LB Bostono apygardos valdy
bos posėdyje buvo pasiūlyta 
apygardai perimti "Laisvės Varpą" 
pilnon savo žinion, bet iš to 
nieko neišėjo. Nuo to laiko jis 
atkakliai ieškojo asmens, kuris 
galėtų jį pakeisti, bet toks atsira
do tik po 19-kos metų ieškoji
mo. Laimei, kad Petras Viščinis 
nesitraukė iš darbo, kol nesura
do tinkamo įpėdinio. Kitaip 
"Laisvės Varpas" būtų nustojęs 
veikti prieš 19-ką metų!

Albinas Barulis

tas buvo prijungtas prie Lietu
vos, iki 1939 metų hitlerinės 
okupacijos Macikuose buvo ap
sistojęs Lietuvos kariuomenės 7- 
asis pėstininkų pulkas. 1940 me
tais čia vokiečiai įkūrė koncent
racijos stovyklą. 1944- 1954 me
tais čia buvo kalinami sovietų 
valdžiai nepaklusę žmonės.

- Alytuje prasidėjo Dzūki
jos kultūros kongresas. Bus pam
inėta Alytaus gimnazijos 75 metų 
sukaktis, vyks Dzūkijos amatų ir 
verslo mugė.

daugiau pakiltų, imtų dominuo
ti, net iškiltų galimybė okupuoti 
ne tik Lietuvą, bet ir kitus Balti
jos kraštus per kelias valandas.

O dėl Kaliningrado srities de- 
militarizacijos vilčių nėra, nes 
Rusija niekad to nedarys. Net ir 
kai kurie kraštai tam nelabai pri
taria. Pavyzdžiui, Švedija bijo, 
kad Baltijos jūra vėl netaptų vo
kiečių karinio laivyno baze. 
Nežiūrint to, kad Kaliningrado 
sritis Potsdamo konferencijos 
metu 1945 metais buvo pavesta 
laikinam Rusijos administra
vimui, daugelis apie tai jau pa
miršo ir šiandien pripažįsta, kad 
ši sritis yra Rusijos dalis. Ir pačios 
Rusijos dūmą (parlamentas) yra 
pasiruošusi šiai sričiai suteikti 
daug teisių su autonominėm

(nukdta i 3 psl.)
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"Darbininko" ištaigų tar
nautojų atostogos šiais me
tais numatytos nuo liepos 6 d. 
iki liepos 22 d. Asmenys ir orga
nizacijos, norį paskelbti žinutes 
ar skelbimus apie savo veiklą tuo 
laikotarpiu prašomi pranešti re
dakcijai ar administracijai iki 
birželio 29 d. imtinai.

"Vytis", Lietuvos vedanty
sis vyrų choras, iš viso 27 as
menys, atvyko j Ameriką ir bir
želio 21, 25 dienomis koncertu
os Atlantoje. Iš ten atvyksta į 
New Yorką, kur Židinyje surengs 
koncertą birželio 27 d. 8 vai. 
vak., globojant R. Keziui (žiūr. 
skelb. šiame puslapyje). Iš New 
Yorko į Lietuvą išvyksta sekančią 
dieną. t

ATLANTA Import Export, 
Ine., siuntinių į Lietuvą persiun
timo bendrovės atstovai, i New 
Yorką atvyks šeštadienį birželio 
24-ą dieną ir siuntinius priims 
Kultūros Židinio kieme, buv. 
spaustuvės patalpose, nuo 12 iki 
1 vai. popiet. Jokių muitų nėra. 
Dėl informacijų skambinkite 
tel.(914) 258-5133. (Dėl siuntinių 
surinkimo birželio mėnesį kitose 
vietovėse žiūr. skelb. 6 psl.)

VILTIES siuntinių persiunti
mo agentūra Bostone liepos 
mėnesį bus uždaryta. Atstovai 
tuo metu nevažinės po lietuvių 
kolonijas siuntinių paimti. Per 
tą laiką bus parengtas naujas 
rudens konteinerių išsiuntimo 
tvarkaraštis, kurį VILTIES agen
tūros siuntėjai gaus paštu asme
niškai. Siuntiniai vėl bus priimi
nėjami rugpjūčio mėnesį. Tvar
karaštis bus skelbiamas "Dar
bininke"/

sekmadienį, liepos 23 d.
Nek Pr. Marijos Seserų 
vienuolyno sodyboje 
PUTNAM, Connecticut

METINIS PIKNIKAS
Lietuvių Susitikimo Šventė

11:00 Koncelebruotos ŠV. MIŠIOS
Pagrindinis celebrantas: Tėv. Julius Sasnauskas, OFM 

(Naujai įšvarrtlrrtaa Torontą per Šaknines)
12:00 VAIŠĖS, užsiėmimai
3:00 Neringos stovyklautojų PROGRAMA 

Vėliavų nuleidimas
400 MALDOS VALANDĖLĖ už Lietuvą
4:30 Didžiųjų dovanų TRAUKIMAS

UŽKANDŽIAI prieš kelionę namo

Atvykite pabendrauti Ir pasidžiaugti - 
pasikvieskite ir savo draugus!

r

Posėdžiavo pranciškonų 
vadovybė

Lietuvių pranciškonų vadovy
bė šių metų birželio 7 d., Brook
lyno vienuolyne turėjo posė
džius. Provincijolas T. Placidas 
Barius, OFM, grįžęs po ilgesnio 
pranciškonų lankymo Lietuvo
je, iškėlė patarėjų svarstymui įvai
rius naujai beatsikuriančių Lie
tuvoje pranciškonų planus ir 
juos liečiančius klausimus.

Nors pranciškonų plėtimuisi 
Lietuvoje yra eilė galimybių, pa
tarėjai priėmė nuomonę, kad tu
rint mintyje dabartinį nedidelį 
darbingų pranciškonų skaičių, 
reikėtų ribotis trimis šiuo laiku 
turimais centrais, būtent Kretin
ga, kur pranciškonai aptarnauja 
didelę parapiją, globoja iš val
džios atgautą savo gimnaziją, 
kurioje šiuo laiku yra apie 900 
mokinių, ir šv. Antano akademi
ją, kurioje yra ruošiami religijos 
mokytojai. Kaune, šv. Jurgio is
toriniame pranciškonų vienuo
lyne jau gyvena mūsų Kauno 
seminariją lanką studentai. Vil
niuje, prie Bernardinų bažnyčios, 
kuri praeityje irgi priklausė pran
ciškonams, mūsų kunigai dirba 
pastoracinį bei visuomeninį dar
bą, organizuoja ir katechizuoja 
jaunimą, še^ia vargšus.

Posėdžiuose buvo svarstomas 
ir Brooklyno vienuolyno išliki
mo klausimas. Buvo patvirtinta 
anksčiau vadovybės turėta nuo
monė, kad pranciškonai dėl vie
nuolių stokos negalės ilgai išlikti 
Brooklyne. Nei vienuolyno užda
rymui, nei Brooklyno vienuoly
no nuosavybės pardavimui lai
kas nenustatytas. ff

Newyorkiečiai, dalyvavę JAV LB apylinkių suvažiavime birželio 10-11 dienomis VVashing- 
tone. Iš kairės: Kęstutis K. Miklas, Laima Šileikytė - Hood, Albina Banienė, Vida Jankaus
kienė, Ramunė Pliūrienė ir dr. Algimantas Pliūra. Jono Urbono nuotrauka
Skaitykite Kęstučio Miklo straipsnį ateinančiame 'Darbininko” numeryje.

DARBININKUI PAREMTI AUKOJO
Darbininko skaitytojai atsiun

tę metinę prenumeratą, prisidėję 
aukomis laikraščiui stiprinti ir 
atsilyginę už įvairius patarnavi
mus ar metinį kalendorių:

Po 40 dol.: Mrs“. M. Nemic- 
kas, Riverside, IL; Bronė K. Zda
nys, Centerville, MA.

Po 30 dol.: Edv. Skobeika, 
Richmond Hill, NY.

Po 25 dol.: Birutė Balčiūnas, 
Baltimore, MD; Joseph Kohans- 
ki, Flemington, NJ.

Po 20 dol.: J. Janiūnas, Strat- 
ford, CT; Kazimiera Kulisauskas, 
VVaterbury, CT; Ada Ustjanaus- 
kas, West Hartford, CT; A. Aidu- 
kas, Largo, FL; Sofija Savickas, 
Oak Brook, IL; Kun. V. Kriščiune- 
vičius, Southfield, MI; Anne E.

Kęstutis Miklas birželio 20 
d. išvyko į Lietuvą mokslo, nau
jų studentų atvykimo, ekonomi
kos bei investicijų reikalais. Lan
kysis Kaune, Vilniuje, taip pat 
dalyvaus Jurbarko vidurinės mo
kyklos mokslo metų baigimo iš
kilmėse, abiturientų išleistuvėse. 
Jis grįžta liepos 7 d.

Lietuvoje leidžiamą mėne
sinį kultūros žurnalą "Naująjį 
židinį - Aidus" galima užsipre
numeruoti ir prenumeratą pra
tęsti per Tėv. Leonardą Andriekų, 
atsiunčiant jo vardu 44 dol. čekį 
metams šiuo adresu: Rev. Leo
nardas Andriekus, OFM, P. O. 
Box 980, Franciscan Monastery, 
Kennebunkport, ME 04046. Už 
tą kainą žurnalas siunčiamas oro 
paštu. Šis žurnalas yra "Aidų" 
tęsinys, skiriamas Lietuvos ir viso 
pasaulio lietuviams.

Reprezentacinis Vilniaus Vyrų Choras

VYTIS
po tarptautinio chorų konkurso Atlanta, GA, 

atvyksta į New Yorką.

Choras koncertuoja Kultūros Židinyje 
antradienį, birželio 27 d. 8 vai. vak.

✓ W':'”

Iš spaudos: "Vytis* šiuo metu yra geriausias Lietuvoje 
neprofesionalų vyrų choras"... "Choro vadovas prof. Ta
das Šumskas yra daugelio tarptautinių konkursų laurea
tas, dainų švenčių vyriausias dirigentas".

V

įėjimo auka 10 dol.

Visus atsilankyti kviečia

Laisvės Žiburio radijas 
Romas Kezys, vedėjas

Laisvės Žiburys WKDM AM 1380 KHZ 
sekmadieniais 9 vai. ryto

Stanis, Toms River, NJ; Edith 
Pavelites, Brooklyn, NY; Pov. 
Korla, Schenectady, NY; Jadvyga 
Kregždienė, Woodhaven, NY; N. 
Žukauskas, Yonkers, NY.

Po 15 dol.: J. ir M. Vidunas, 
Auburn, MA; V. Šilėnas, Euclid, 
OH.

Po 10 dol.: Jean Lauce, Hot 
Springs, AR; L. Tomkus, West 
Hills, CA; J. Tiskus, Greenvvich, 
CT; M Bajorūnas, Pompano 
Beach, FL; Aldona Stasiūnas, St. 
Petersburg Beach, FL; P. Plestys, 
Oak Lawn, IL; Veronika Ke
turakis, South Boston, MA; P. P. 
Molis, Shrevvsbury, MA; J. Cha- 
pulis, Bricktown, NJ; K. Deme- 
reckas, Brooklyn, NY; A. Lingis, 
Great Neck, NY; Helen P. John

Edvardas Kezys, jauniausias 
Daivos ir Romo Kezių sūnus, 
gyvenąs Douglaston, LI, birželio 
27 d. susituokia su Rita Braun- 
fels, latvių kilmės mergina. Ves
tuvių vaišės bus estų namuose. į 
vestuves atvyksta iš Chicagos 
jaunojo dėdė Algimantas Kezys, 
kuris neseniai Vilniuje turėjo 
sėkmingą fotografijos parodą.

"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, VVillovv- 
brook, IL 60514. Tel. 708 986- 
1613.

son, Richmond Hill, NY; J. Belic- 
kas, VVoodhaven, NY; P. Bivai- 
nis, Woodhaven, NY; Zinaida 
Vyšniauskas, Malvern, OH; V. 
Stanaitis, Houston, TX.

Po 5 dol.: E. Šliogeris, Marl- 
borough, CT; Konstancija Kli
mavičius, Thompson, CT; Ona 
Merkis, So. Boston, MA.

Kiekviena auka yra didelė pa
galba Darbininkui. Laikraščio atei
tis priklauso nuo aukotojų dos
numo. Vien iš prenumeratos ne
būtų galima išsilaikyti.

Už kiekvieną auką 
nuoširdžiai dėkojame.

Darbininko Administracija

Sveikiname

Kun. Vladas C1 Jaskevičius, 
SJ - Walter C. Jaskievicz, birželio 
16 d., pamįnėjo savo kunigystės 
50 metų sukaktį. Į kunigus buvo 
įšventintas vyskupo Thomas A. 
Emmett, SJ, Fordhamo univer
sitete, Bronx, NY. Per 40 metų 
jis buvo Šv. Onos parapijoje sa
vaitgaliais vikaru ir nuo 1952 m. 
profesoriavo Fordhamo univer
sitete. Jubiliejinės iškilmės įvyko 
birželio 25 d. Šv. Onos parapijos 
bažnyčioje Garden City, LI. Mo
kyklos valgykloje buvo sureng
tos ir jubiliejinės vaišės.

Kun. dr. Vladas K. Jaskevi
čius, SJ, gimęs Boston, MA, lietu
vių šeimoje, išmokęs anglų, len
kų, rusų, vokiečių ir prancūzų kal
bas. Daugel metų profesoriavo 
Fordhamo universitete, buvo rusų 
instituto direktorius. Jo nutSpelnu 
tame universitete buvo įsteigtas ir 
lituanistikos institutas.

Romo Kisieliaus nuotr.

Dėkojame
Jonas Valys, Woodstock, CT, 

kasmet paremia "Darbininką" 
didesne auka. Ir šiemet, apmokė
damas prenumeratą, dar pridėjo 
50 dol. laikraščiui stiprinti. Mūsų 
nuolatiniam rėmėjui tariame 
nuoširdų ačiū.

Siūlo darią
Moterims siūlomi darbai 

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

Parduodi
Parduodamas namas lietu

viškoje sodyboje "Giraitė", Ash- 
ford, CT. Skambinti tel. (718) 
894-6354. (sk.)

Paslaugos

TALPINTUVAJ PER TRAN- 
SPAK siunčiam! 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.)

Ieško

Paieškomas Juozas But
kus. Jis - buvęs ūkininkas Šedu
vos miesto vienkiemy, 1944 lie
pos 24 d. išvežtas. Vėliau gyve
no Brooklyn, NY. Prašomas jis 
pats arba žinantieji jo adresą arba 
jo likimą rašyti: Aldona Gibro- 
naitė - Šidlauskienė, 155 Green- 
vvood Avė., Wyncote, PA 19095.

(sk.)

Parduodamos knygos

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

Povilo Žumbakio, "Darbi
ninko" 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 ekąnominius klau
simus, tautiečių interesus užsie
nyje ir Lietuvoje. Knyga gau
nama, atsiuntus "Darbininkui" 
15 dol. aulų. Visas pelnas skiria
mas lietuviškų radijo programų 
rėmimui ir lietuviškos spaudos 
darbų išlaikymui.

"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.

"Darbininko” skaitytoju 
galima tapti kiekvieną dieną! 
Padovanokite "Darbininko" pre
numeratą savo pažįstamiems bei 
draugams! Naujienos iš jūsų apy
linkės lietuvių gyvenimo, Lie
tuvos, Pabaltijo kraštų ir viso 
pasaulio! Pmumerata vieniems 
metams - tik $30.

I I

71712.1070compuserve.com

