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- Naktį iš liepos 25 į 26-ąją 

Vilniuje, M.K.Čiurlionio gatvėje, 
susprogdinti du užtaisai prie 
namo, kuriame gyvena "Dienos" 
dienraščio vyriausiasis redakto
rius R.Taraila ir yra įsikūrusi JAV 
tarptautinio vystymo agentūra. 
R.Tarailos butas - antrame namo 
aukšte. Sprogimas nuniokojo po 
juo - pirmam® aukšte - esantį 
amerikiečių agentūros kabinetą. 
Žmonės nenukentėjo. Antrasis 
užtaisas sprogo praėjus kelioms 
sekundėms po pirmojo sprogi
mo.
- Nidoje Prezidentas Algirdas 

Brazauskas liepos 26 d. įteikė Lie
tuvos didžiojo kunigaikščio Ge
dimino II laipsnio ordiną Nobe
lio premijos laureatui lenkų poe
tui Czeslaw Milosz (Česlovas 
Milašius). Ordinas įteiktas už 
nuopelnus Lietuvos mokslui, me
nui ir kultūrai. Czeslaw Milosz 
yra gimęs Šateiniuose, Kėdainių 
rajone. Sveikinimo iškilmėse da
lyvavo ir kito Nobelio premijos 
laureato - Thoipmo Manno duk
tė Elisabetha Mann-Borgese.
- Estijos, Latvijos ir Lietuvos 

ginkluotųjų pajėgų vadai po susi
tikimo Tallinne nusprendė kreip
tis į NATOtarinio komiteto 
pirmininką" su siūlymu“ paSėti 
sukurti bendrą Baltijos šalims, 
NATO standartus atitinkančią 
oro erdvės kontrolės sistemą. 
Kaip sakė generolas leitenantas
Aleksandras Einselnas, per vizitą 
į Estiją JAV viceprezidentas Alas 
Gotas žadėjo skirti tam 10 mili
jonų dolerių.
- Lietuvos banko duomeni

mis, birželio mėnesį į apyvartą 
buvo išleista 294.9 mln. litų, o 
išimta 155.5 mln. litų. Grynoji 
pinigų emisija sudarė 139.4 mln. 
litų, t.y didžiausią kiekį nuo 1993 
m. birželio, kai grynasis išleidi
mas viršijo 127 mln. litų.
- Tik naujam Vilniaus me

rui užėmus postą, buvo imtasi 
tvarkyti labai apleistą miesto 
gatvių dangą. Per du mėnesius 
sutvarkytos visos pagrindinės 
gatvės. Dabar imamasi tvarkyti 
kiemų dangą ir tiltus. Šiemet 
meras planuoja skirti milijoną 
litų sutvarkyti gatvių apšvieti
mui.
- Jau dvi savaitės kaip 

cukraus fabrikai "Pavenčių cuk
rus" ir Marijampolės cukraus fab
rikas gamina cukrų iš braziliškų 
cukranendrių. Tačiau parduotu-
vėse vis dar sunku jo rasti. Per 
savaitę cukraus kaina padidėjo 
beveik dvigubai. Toks cukraus 
trūkumas atsirado po to, kai 
Vyriausybė išleido specialų cuk
raus įstatymą ir ėmėsi kontro
liuoti cukraus gamybą.
- Po daugiau kaip dvejus 

metus trukusios kelionės aplink 
pasaulį į Klaipėdą sugrįžo kaunie
čio kapitonė Igno Minioto vado
vaujama jachta "Laisvė". Tai 
antroji Lietuvos jachta (pirmoji 
buvo "Lietuva"), apiplaukusi pa
saulį. įvairiuose "Laisvės" plauki
mo etapuose-dalyvavo kelias
dešimt Lietuvos ir užsienio bu
riuotojų. Visus kelionės sunku
mus ištvėrė ir kartu su I.Miniotu 
55 tūkstančius 200 jūrmylių pa
saulio vandenynais sėkmingai 
įveikė kapitono padėjėjas Vasili
jus Gubanovas, vairininkas Ro
mualdas Gintautas ir dvylikame
tis kapitono sūnus Tadas Minio
tas.

Mūsų korespondento Australijoje komentarai

Žvilgsnis j įvykius Lietuvoje
Kai Chicagoje didžiuliai karš- cagoje susitiko su lietuvių bend- Latvijoje, gi dabar (LR, 07.24) 

čiai, kurių liūdnas pasekmes ma- ruomene. Į Didžiąją salė Pasaulio Lietuvoje už kilogramą sviesto 
tome per televizorių, Australijo- lietuvių centre pasiklausyti prem- reikia vidutiniai dirbti 216 minu-
je - viduržiemis. Australijoje 
apie 18 milijonų gyventojų, ku
rių dauguma gyvena okeano pak
raščiuose, gi sostinė Canberra yra 
apie 200 km nuo okeano ir ap
supta t.v. snieguotųjų kalnų, tad 
čia dabar gana šalta, dažnai iš 
ryto mūsų kieme nuo "mano" 
laukinėms papūgėlėms girdyti 
indo reikia centimetro storumo 
ledo sluoksnelį nuimti. Canber- 
roje apie pusė milijono gyvento
jų, bet lietuvių tik apie 100 še
imų. O visgi, kai lankosi iš užsie
nio parlamentarai, paprastai jie 
daugumą laiko praleidžia sos
tinėje, Canberroje. Čia yra Aust
ralijos parlamentas ir federalinė 
vyriausybė, apie 100 svetimų 
kraštų ambasadų. Australijos Lie
tuvių Bendruomenė leidžia savai
traštį "Mūsų Pastogė".

Paskutiniame numeryje 
(1995.07.24) pranešama, "kad 
rugpjūčio 20 d. 2 vai. pp Lietu
vių namuose Bankstovvne Lietu
vos Seimo delegacija vadovauja
ma Česlovo Juršėno, pageidauja 
padaryti pranešimą vietos lietu
viams." Bankstovvnas yra Sydnė- 
jaus priemiestyje. Žinia, Syd- 
nėjuje yra apie 3.7 milijonai 
gyventojų, jų tarpe apie 2,000 
lietuvių.

m, o kaip pranešama "Lietu
vos Ryte" 07.26, Lietuvos Prem
jeras atostogauja JAV-jose: "Mi
nistras Pirmininkas A. Šleževi
čius, atostogaujantis JAV, Chi-

Bitininkystės muziejus Stripeikiuose, Ignalinos rajone. Viktoro Kapočiaus nuotrauka

Jei ne grybai
Druskininkuose apie 15 % gy

ventojų vien tik grybauja ir par
davinėja surinktus grybus. Dar 
apie 10 % gyventojų retkarčiais 
grybauja.

Anksčiau grybautojai išmušda
vo netgi samanas, beieškodami 
besikalančių voveraičių. Šiemet 
Vyriausybė uždraudė supirkinėti 
labai mažus baravykus ir vove
raites. Tad šiemet Druskininkų 
miškai nukenčia daug mažiau, 
nors grybai pradėjo dygti anks
čiau nei pernai ir užpernai.

Už kilogramą voveraičių su
pirkėjai moka apie 10.5 lito, bara
vykų - nuo 7 iki 15 litų. Kai 
grybai uždera, per dieną supirki
mo punktai superka iki 0.5 t 
voveraičių. Dzūkijoje juodieji 
serbentai superkami po 3 litus 

jero susirinko virš 300-tų žmo- - 
nių. Svečią pristatė Seimo narys 
daktaras K. Bobelis. Kalbėdamas 
apie dabartinės LDDP vyriau
sybės pasiekimus, K. Bobelis 
paminėjo ir žalą, kurią padarė 
prieš tai buvusios dešiniųjų vy
riausybės. Premjeras savo kalbo
je gynė lito susiejimą su doleriu, 
sakė, kad, jo nuomone, Lietuvos 
bankų sistema yra stabili, kad 
bankrutuojantys bankai nekelia 
ypatingų problemų."

Taigi ir vėl Lietuvos valdžios 
ponai primygtinai teigia, kad 
"dešinieji" padarė didžią žalą Lie
tuvai. O apie tai, kokią žalą Lie
tuvai padarė pusė šimtmečio so
vietinė okupacija jie kalbėti ne
suinteresuoti. Nors teiginys, kad 
"dešinieji" sugriovė Lietuvos ūkį 
yra akivaizdi neteisybė, pagal 
gerą marksistinį metodą kiekvie
na proga, na ir be progos, kalama 
per nevalią, kad taip buvo, ir 
tiek.

Kažin kaip sutiko tie 300 tau
tiečių, susigundė išgirsti, kaip 
buvusieji ir toliau puikiai tvar
kosi? Prisimena pirmoji sovieti
nė okupacija: raudonarmietis, 
paklaustas ar turi namuose apel
sinų, atrėžė "pas mus visko yra, 
o apelsinų jau net antras fabri
kas baigiamas statyti!’ Ar kas - 
premjero nepaklausė, kodėl prieš 
buvusiesiems grįžtant į valdžią 
gyvenimo standartas Lietuvoje 
buvo truputį aukštesnis, negu 

ir ne uogos...
už kilogramą, baltieji ir raudo
nieji serbentai bei slyvos superka
mos po 2 litus. Mažokai šiemet 
supirkta mėlynių, nes joms pa
kenkė vėlyvos šalnos. Druski
ninkuose grybai superkami 6 - 
iose vietose. Nemažai grybų at
vežama ir iš Baltarusijos, kur jie 
visuomet pigesni.

Dažniausiai "komerciniai gry
bautojai* yra pensininkai ir 
moksleiviai, grybauja beveik visi 
miesto bedarbiai. Viena grybų 
supirkimo bendrovė yra įsikūru
si Grūto kaime netoli Druski
ninkų. čia suvežami supirkti gry
bai, užšaldomi, po to vežami į 
Vokietiją. Grūto gyventojai pa
tenkinti, kad bendrovė iš asfal
tavo kaimo keliuką. Kam pavyks
ta gauti darbo šioje bendrovėje,

čių, gi Latvijoje 117 ?
Tuo tarpu "Lietuvos Ryte" Gin

tas Cibas rašo (cituoju):
"Lietuva pakvietė apsilankyti 

Rusijos prezidentą
Maskva, liepos 25 d. (BNS). 

Lietuva pakvietė Rusijos prezi
dentą Borisą Jelciną šį rudenį 
aplankyti Vilnių. Tai antradienį 
pranešė prezidento administra
cijos vadovas Sergėjus Filatovas 
po valandą trukusio susitikimo 
su Lietuvos Seimo pirmininku 
Česlovu Juršėnu.

Kol kas nežinoma, ar Rusijos 
prezidentas ketina priimti šį kvie
timą. "Lietuvos delegacija per
davė prezidento Algirdo Brazaus
ko linkėjimus B. Jelcinui ir laukia 
jo dar iki Rusijos parlamento 
rinkimu", sakė S. Filatovas. Rinki
mai i Rusijos parlamentą įvyks 
gruodžio 17 dieną. Rusijos prezi
dento administracijos vadovas 
taip pat pranešė, kad ruošiamas 
premjero Viktoro Černomyrdi
no vizitas į Lietuvą.

Po susitikimo su Č. Juršėnu S. 
Filatovas sakė, kad Rusijos sar 
tykiai su Lietuva yra "geresni 
nei su kitomis dviem Baltijos 
valstybėmis. Pasak jo, Lietuvoje 
sėkmingiau nei Latvijoje ir Esti
joje išspręstas pilietybės klausi- 
mas.

Pasak S. Filatovo, susitikime 
su Č. Juršėnu svarstyta galimybė 
Rusijai ir Lietuvai susitarti dėl 
dvigubos pilietybės. "Tam tru- 

uždarbiu nesiskundžia.
Kaip tyčia, per patį uogienių 

virimo įkarštį, parduotuvėse din
go cukrus. O ten, kur jo buvo - 
turguose - kilogramas cukraus 
kainavo 4 litus - 1 USD. Matyt, 
uogienės bus auksinės. Vyriau
sybė per Didžiosios Britanijos 
kompaniją atvežė cukraus ža
liavos iš Brazilijos. Ji jau perdir
bama Lietuvos fabrikuose. Vy
riausybė užtikrino, kad perdirbė
jai cukrų pardavinės po 2.7 lito. 
Tačiau nežinia, kokį antkainį 
užsidės prekybininkai. Pastaro
siomis dienomis parduotuvėse 
kilogramas cukraus kainuoja nuo 
3.85 lito iki 4.5 lito.

Prieš dingdamas iš parduotu
vių cukrus kainavo 2.6 lito. Beje, 
dar anksčiau nei cukrus, iš par
duotuvių dingo miltai. (Teisybė, 
kad pasaulis vystosi spirale.)

pagal AGEP

Vencavo vėjo malūnas Utenos rajone, pastatytas 1937 metais, 
šiandien - architektūros paminklas.

Viktoro Kapočiaus nuotrauka

pūtį kliudo Lietuvos Konstituci
ja, tačiau mes šio klausimo neat
metame", teigė Rusijos preziden
to administracijos vadovas.

Č. Juršėno vadovaujama Lietu
vos Seimo delegacija Maskvoje 
su trijų dienų darbo vizitu vieši 
nuo pirmadienio." (citatos pabai
ga).

Gražiausia, Filatovas su ponu 
Juršėnu svarsto dvigubos piliety
bės galimybę. Jei LDDPistai įves 
dvigubą pilietybę su rusais, tad 
kai Lietuvoje pagerės gyvenimo 
sąlygos, prigužės tiek "dvigubų 
piliečių", kad ir vėl Lietuvoje 
daugiau susikalbėsi rusiškai, negu 
lietuviškai.

Problema su buvusiais komu
nistais yra ne tiek tai kad jie per 
eilė metų skriaudė, "paprastus" 
lietuvius, bet kad dar ir dabar jie 
tesugeba į rytus žiūrėti, nors iš 
ten sklinda ne tik skurdo kvapas, 
bet ir aršiausio komunistinio 
fašizmo, skleidžiamo Žirinovskio 
klikos. Na, o atgal į rusų sovieti
nį glėbį buvusiuosius komunis
tus traukte traukia jų nesuge
bėjimas ugdyti laisvos ekonomi
kos, kurią jie supranta tik kaip 
progą pasiglemžti kitų turtą, įs
kaitant ir į vakarus pasitrauku
sių tautiečių. Jiems nusispjauti į 
tremtinius ar buvusius politinius 
kalinius. Kitas dalykas su pre
keiviais: jų vardu patogu "bu
vusiesiems" Maskvoje draugys
tės ieškoti. Apie tai praneša "Lie
tuvos Rytas" sekančiai:

"Rusijos ir Lietuvos verslinin

- Kūno kultūros ir sporto departamente liepos 26 d. atidarytas 
penktųjų Pasaulio lietuvių sporto žaidynių (PLSŽ) spaudos centras. 
Žaidynės vyksta liepos 30 - rugpjūčio 5 dienomis. Preliminariais 
duomenimis, žaidynėse dalyvauja 607 užsienio lietuviai, 4500 
Lietuvoje gyvenančių sportininkų. Šioje šventėje tikriausiai nebus 
pasiekta aukštų rezultatų, svarbiausia - dalyvauti.
- Lietuvos bankas pranešė, kad karališkajam Škotijos bankui 

išdauotas leidimas atidaryti savo patalpas Vilniuje. "Patalpų Vilniu
je atidarymo tikslas - biznio, finansų, prekybos vystymas bei Lietu
vos ir Škotijos santykių vystymas", - sako Lietuvos bankas savo 
pareiškime.

Pradedamas Zoknių aerouosto 
pertvarkymo projektas

Lietuva surado savąją 15 % dalį, kurios reikia finansuoti Zoknių 
aerouosto pertvarkymo projektą. Iš reikalingų 4.5 mln. USD, 1.5 
mln. USD skiria Šiaulių savivaldybė iš savo lėšų, o 3 mln. USD 
paskolą suteiks Lietuvos taupomasis bankas. Tai leidžia laiku pradė
ti didžiausio Lietuvoje buvusio sovietinio karinio aerouosto per
tvarkymą į šiuolaikinį tarptautinį krovinių aerouostą.

Viso projekto vertė 29 mln. USD. Likusią dalį finansuoja Didžiosios 
Britanijos bankas "Midland bank". Zoknių aerouosto pertvarkymo 
konkursą laimėjo elektronikos koncernas "Philips". "Philips" žada 
modernizuoti Zoknių aerouostą per metus. Manoma, kad investici
jos atsipirks per 7 metus su sąlyga, jei per dieną aerouoste bus 
atliekama ne mažiau kaip 15 - 16 skrydžių. AGEP

kai suinteresuoti tracinių ryšit^ 
vystymu

Maskva, liepos 26 d. Lietuvos 
Seimo delegacija, vadovaujama 
Seimo pirmininko Česlovo Jur
šėno, antradieni Maskvoje susi
tiko su su Rusijos prekybos ir 
pramonės rūmų delegacija, vado
vaujama prezidento Anatolijaus 
Smirnovo. Susitikimo metu ap
tarta galimybė įsteigti dvišalio 
dalykinio bendradarbiavimo Ta
ryba." (trumpinta...)

Abiejų valstybių delegacijos 
susitikime Maskvoje pageidavo 
"kuo skubiau* sureguliuoti dvigu
bo apmokesdinimo panaikinimo 
problemą bei išspręsti investici
jų apsaugos klausimą. Tai labai 
aktualu [vadovams] 1500 bend
rų Lietuvos ir Rusijos įmonių, 
veikiančių Lietuvoje. Šalys taip 
pat pasisakė už vizų režimo su
paprastinimą ir pabrėžė būtiny
bę surengti UR ministerijų at
stovų derybas, (citatos pabaiga).

To tik Lietuvai ir betrūko 
lengvatų bendroms įmonėms su 
Rusija, bei bendradarbiavimo 
Tarybos... Neužteko tam pusės 
šimtmečio! Nespėjo Lietuva iš 
maišo išlysti, ir išlįsti nepaprastai 
gerai, dėka nuoseklios ir prin
cipingos politikos, kuriai vado
vavo V. Landsbergis, ir vėl bu
vusiąją nomenklatūrą traukia į 
Maskvą. Deja, "miško paukštis 
į mišką žiūri*.

Dr. Algimantas Kabaila
Canberra 1995.07.29.



Lietuvon valstybės apdovanojimai
Aukščiausias LiėtMvos valsty

bės apdovanojimas šiuo metu yra 
1919 metais įsteigtas Vyčio kry
žiaus ordinas. Tuomet jis vadi
nosi Kryžiaus už Tėvynę ordinu. 
1991 metais Aukščiausioji Tary
ba'atkūrė 1930 patvirtin
tus Lietuvos valstybės apdovano
jimus. Aukščiausiojo tuo metu 
apdovandjimo - Vytauto Di
džiojo ordino sū aukso grandine 
į apdovanojimų sąrašą neįrašė 
nei Aukščiausioji Taryba, nei 
Seimas. Pagal prieškario Lietu
vos įstatymus šį ordiną gaudavo 
naujai išrinktas valstybės prezi
dentas.- Vyčio kryžiaus ordinu 
pagerbtas Tomas*-Šernas, nu

Taip atrodo Vytauto Didžiojo ordinas.
Viktoro Kapočiaus nuotrauka

Lietuvos 
monetos

Lietuvoje monetos buvo ka
lamos jau 14 a. antroje pusėje. 
Pirmosios išlikusios lietuviškos 
moneto’synukaf^ds\tie^yoš vals
tybę yąid^ftt D. L-7^- Algirdui 
(134Š - 1377 iri.)CDabartinės 
Lietuvos teritorijoje veikė Vil
niaus monetų kalykla (14 a. -
1666 m.) Nepriklausomos Lietu
vos Respublikos (1.918 - 1940 
m.) monetos buvo nukaltos 1925 . ... omrm. Anglijoje, Birminghamo mo
netų kalykloje. 1936 - 1939 m. 
lietuviškos monetos buvo kala
mos Lietuvoje, Kauno monetų 
kalykloje. ■

Atkūrus nepriklausomą Lietu
vos Respubliką (1990 03 11), 
Vilniuje buvo įsteigta dabartinė 
monetų kalykla
(199Q 11 03). Nuo 
1992 09 30 joje ka
lamos apyvartinės, 
proginės ir aukštos 
kokybėš sidabrinės' 
numizmatinės mo
netos, gaminami si
dabriniai, sidabru 
dengti ir žalvariniai ■ 
medaliai, emaliuotif H- 
ženkleliai. Lietuvos^1 
monetų kalykla tę
sia 1918 - 1940 m. 
įsteigtų Lietuvos 
Respublikos ordinų 
ir medalių gamybą. 
Pagal muziejinius 
pavyzdžius gamina
mi sidabriniai D. L: 
K. Gedimino I, II ir 
III laipsnio ordinai.

Lietuvos monetii 
kalykloje atliekami 
visi mohetų projek
tavimo ir gamybos 
darbai - piešinio su
kūrimas, modeliavT 

'mas, puansonų i 
matricų gamyba 
ruošinių poliravi
mas bei literavimas, 
taip pat projektuo
jami ir gaminami 
medaliai, žetonai 
bei ženkleliai.

kentėjęs Medininkų tragedijoje.
Nuo prezidentavimo pradžios 

Algirdas Brazauskas pasirašė dek
retus dėl 45 Vyčio kryžiaus ir 
120 Didžiojo Lietuvos kunigaikš
čio Gedimino ordinų įteikimo. 
Buvęs Aukščiausiosios Tarybos 
pirmininkas Vytautas Landsber
gis buvo pasirašęs dokumentus 
dėl 64 Vyčio kryžiaus ordinų ir 
2500 Sausio 13 - osios medalių 
įteikimo.

Garbės ženklus tarpukario Lie
tuvos ordinų kavalieriams gami
no Prancūzijos ir Šveicarijos 
meistrai. Dabar jie gaminami Lie
tuvos monetų kalykloje, Vilniaus 
kombinate "Dailė" ir akcinėje

- Vis daugiau žmonių 
nori parduoti savo kraują. 
Dažniausiai tai žmonės, 
kurie negali išgyventi ir 
tokiu būdu stengiasi. už-

__ sidirbti pinigų duonai bei 
frj“ ^.sumokėti mokesčius už 
■**f l?ųtus. Kompensacijas už 

kraują donorams moka 
valstybinio socialinio 

draudimo įstaiga "Sodra". Birželio 
mėnesį tai buvo 74 litai, liepos - 
65.10 litų. Pasak Kauno kraujo 
centro vadovų, per dieną jie 
paima kraują iš 30 - 40 žmonių. 
Norinčiųjų parduoti kraują yra 5 
kartus daugiau. Dauguma par
duodančių kraują, kaip ir bedar
bių, yra moterys.

-- Lietuvos miestuose ir 
miesteliuose dažniausiai prie 
darbo biržų renkasi žmonės, kų- 

Lietuvos monetų 
kalykla aprūpinta 
SCHŪLER ir HME 
firmų kalimo pre
sais, EVD firmos
monėtų skaičiavi- Monetų kalyklos dailininkas Petras Gari
mo bei įrankių ga- Ra, sukūręs Lietuvos monetas bei ordinus, 
mybos technika. Viktoro Kapočiaus nuotrauka

bendrovėje "Me
dalis". Muaro 
juostos ir kaspi
nai audžiami Da
nijoje, kur, pasak 
Prezidentūros or
dinų reikalų ve
dėjos, gamyba 
kainuoja 3 kartus 
pigiau nei Lietu
voje.

Lietuvos Di
džiojo kunigaikš
čio Gedimino or
dinai, kurie buvo 
įteikti krepšinin
kams Arvydui Sa
boniui ir Šarūnui 
Marčiulioniui, 
kainavo apie 
2000 litų (500 
USD). Ordinai 
gaminami iš si
dabro ir puošia
mi auksu. Ga
mintojai sako, 
kad ateinančiais 
metais kainos
didės. Manoma,
kad Didžiojo Lie
tuvos kunigaikš
čio Gedimino or
dinas su žvaigžde 
kainuos apie 
1000 USD.

Mieli išeivijos Ateitininkai,
Jau daugiau kaip pustrečių 

metų gyvuoja Ateitininkų Fede
racijos Berčiūnų vasaros stovyk
la. Daugeliui Lietuvos, o ir ne
mažai daliai išeivijos ateitininkų 
- tai šviesių vasaros atostogų 
prisiminimų vieta.

Gražūs tie mūsų Berčiūnai, 
brangūs ne tik šių dienų vasaro
mis. Giliai suaugę jie su atei- 
tininfcš istorija. Kun. A. Lipniū- 
no, kun. A. Sušinsko ir daugelio 
daugelio prieškarinės Lietuvos 
ateitininkijos čia kryžiavosi ke
liai, linksmosios gegužinės, suei- 

riuos galima pasisamdyti padie
niais darbininkais. Vilniuje už 
valandą tokiam darbininkui rei
kia mokėti 15 litų (apie 4 USD). 
Kretingoje pagalbininką galima 
nusisamdyti už 15 litų dienat 
Vyresnių klasių mokinius Vil
niuje galima pakviesti į pagalbą 
už 20 litų per dieną. Dažniausiai 
žmonės samdomi baldų perne
šimui, pagalbiniais darbininkais 
namo statyboje.
- "Lietuvos avialinijos" Pa

kistano aviakompanijai "Bhoja 
Airlines" nuomos 4 rusiškus JAK 
- 42 lėktuvus. Kontraktai su Pa
kistanu yra pirmieji, kai Lietu
vos nacionalinė aviakompanija 
išnuomoja savo lėktuvus. Pasak 
aviakompanijos, nuomos sąlygos 
yra labai geros, lėktuvų nuomos 
kaina taip pat gera. Pakistane 
lėktuvus aptarnaus 60 LAL spe
cialistų. "Lietuvos avialinijos" 
dabar skraido 10 - čia JAK - 42 
lėktuvų. Manoma, kad nusipir
kus dar vieną BOEING, LAL par
duos arba išnuomos dar daugiau 
rusiškų lėktuvų.
- I kiek neįprastą suėjimą, 

vykusį Šatrijos kalno, esančio 
Telšių rajone, papėdėje, sugužėjo 
būriai žmonių. Čia juos Žemaičių 
karaliaus Ringaudo dvaras pa
kvietė dalyvauti Simono Dau
kanto "Būdo" 150-ųjų metinių ir 
žemaičių šventos ugnies, atkur
tos prieš metus, pagerbimo šven
tėje. Atlikus senovines apeigas ir 
pagerbus duoną, ugnį ir saulę, 
suskambo "Insulos" ir "Šatrijos" 
folkloro ansamblių atliekamos 
dainos, kurioms pritarė ne tik 
ramuviečiai, bet ir visi susirin
kusieji. Vakare įvyko saulės pa
lydos, o ant Šatrijos kalno su
liepsnojo aukuras. Šventę su
rengė viena iš Lietuvos ramuvų 
sąjungos narių - Telšių Ringau
do ramuva, vadovaujama tauto
dailininko Adolfo Gedvilo.
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Vyčio kryžiaus ordinai- Viktoro Kapočiaus nuotrauka

D.L.K. Gedimino ordinai.
Viktoro Kapočiaus nuotrauka

GALCHUS & GORDON, advokatai, patarnauja sekančiuose teisi
niuose reikaluose: nelaimingi atsirisimai, nekilnojamas turtas, 
imigracija, DWI and all criminal. Virš 20 metų patirtis. Parūpi
namas lietuviu k. vertėjas. Konsultacija nemokamai. "Galelius & 
Gordon, 39-07 Bell Blvd., Bayside, NY 11361. TeL: 71# 229-2629.

gos, neužmirštamos susikaupi
mo valandos.

Šiandien Berčiūnų stovykla
vietė - Ateitininkų Federacijos 
nuosavybė. Didelė mūsų atsa
komybė ir dar didesnis įsipa
reigojimas prieš tuos žmones, 
kurie pasitikėjo Lietuvos atei
tininkais. Privalome neapvilti, 
stovyklavietę parengti taip, l^id 
jaunimas galėtų poilsiauti jaukio
je ir tvarkingoje aplinkoje.

Darbų padaryta daug; kiek 
įmanoma aptvarkyti nameliai, 
aplinka, didžioji susirinkimų sa
lė. Pravesta kanalizacija. Liko tik 
pertiesti kanalizacijos įrangą per 
Nevėžio upę ir pastatyti per
pumpavimo siurblį, sutvarkyti 
vandentiekio sistemą. Baigiami 
gerai sutvarkyti šiam stovyklavi
mo sezonui dar du nameliai.

Iki šiol sparčiai vyko bažnyčios 
statybos darbai. Diena iš dienos 
didėjanti infliacija dar daugiau 
pakeitimų ir daugelį darbų stab
do.

Berčiūnai - Lietuvos ateiti
ninkų ir viso ateitininkijos są
jūdžio atsaomybė. Jų sutvarky
mas - tai mūsų prestižas Lietuvo
je ir Panevėžyje.

Šią vasarą nelengva. Visoje Lie
tuvoje didžiulė infliacija, kasdien 
visus gąsdinanti nelinksmomis 
naujienomis. O mūsų stovykloje 
pradėti didžiuliai dąrbai, apėmę 
visą Berčiūnų stovyklavietę (o ją 
sudaro dvi buvę didelės stovykla
vietės). Šią vasarą stovyklavietė 
jau visa bus pilna stovyklautojų. 
Trys pamainos didžiosios jau
nučių stovyklos, Panevėžio vys
kupijos moksleivių ir vaikų iš 
asocialių šeimų stovyklos, vaikai
- invalidai su tėveliais ir globė
jais. Bet diena iš dienos didėjan
ti infliacija kelia didžiulį nerimą
- kaip išsilaikysim.

Šią vasarą vieno vaiko sto
vyklavimo diena kainuos 20 Lt 
(pernai tik 9,5L). Visa Lietuva 
šiais metais kenčia bulvių stygių
- praėjusios vasaros karščių pasek
mės, - jos labai brangios, o be jų 
sunku įsivaizduoti stovyklauto
jų meniu. Nuo birželio 1-osios 
stipriai šoktelėjo elektros kaina - 
maisto produktų taip pat.
"Ir dedasi litas prie lito, deja...

šiandieną dėkoju už visą pa
ramą, kurią esame gavę iš išeivi
jos ateitininkų, už jų didelį 
rūpestį šiais darbais. Todėl ir to
liau kviečiame dalyvauti šiuose 
darbuose.

Su pagarba -
kun. R. Gudelis

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

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

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

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

->;V p
VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNŪS JONAS, sav. Winter Garden 
Tavern, 1883 Madison St., Ridgewood, NY 11227. Tel. 821-6440. 
Salė vestuvėms ir kt. pramogoms. Be to, duodami1^laidotuvi
niai pietūs. Pirmos rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina.

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA - Silver Bell Baking Co. Lietuviška 
ir europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei 
pokyliams tortai. Dalia Radžiūnas, sav. - 43-04 JnnętĮon Blvd., 
Corona, Quęens, NY 11368. TeL 779-5156. i 11
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LAISVĖS ŽIBURIO radijas girdimas sekmadieniais 9 vai. ryto iš 
KDM stoties 1380 AM. Romas Kezys, 217-25 54th Avė., Bayside, NY 
11364. Tel. 718 229-9134 arba 718 428-4552. Fax 718 423-3979.

Lietuvos Krikščionišką DEMOKRATIJĄ 
ir jos spaudą paremkime, dabar: 

pinigais, Unitrust, testamentais. 
-Tax Exempt #36-2927289-

Pope Leo XIII Literary Fund, Ine. 
9050 Troy Avemie 
Evergreen Park, IL, 60642 

Fax/Tel. 708-636-9562 Klauskite informacijų

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI 
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

PRISTATOMI I VISAS KAPINES 
NEW YORK, NEW JERSEY 

IR CONNECTICUT VALSTIJOSE.

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

PHONES (718) 326-1282; 326-3150
■ TAI MOSU VIENINTĖLt VIETA -

- GAUSI PASODU SALĖ ■

KVEČAS
JONAS 

1933-j-1976

VYTIS
KELIONIŲ IR TURIZMO 

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

MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 
JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMĄ 

PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA
VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 

40-24 235 Street, DOUGLASTON, N. Y. 11363 
TEL: 718 423 - 6161, 1 - 800 - 77 - VYTBL 

FAX 718 423 - 3979



Iš Katalikų Bažnyčios gyvenimo
• Paryžiaus arkivyskupas ’< 

kardinolas Jean Mane Lustiger 
neseniai buvo priimtas i Pran
cūzų akademiją. Tuo būdu, su-

Lietuvos Vyčiams susirenkant
L

■" T ietuvos Vyčiai, antros, trečios ir net ketvirtos kartos 
lietuviai amerikiečiai renkasi i savo metini suvažiavimą

• B 7 - seimą, kuriam pasirinko prasmingą šūki: "Mūsų kilmė 
- Dievo dovana!".

Suvažiavimas vyks Novi, MI (Detroito priemiestis) rugpjūčio 9 - 
13 dienomis. Vyčiai rimtai planavo, kad suvažiavimas pasižymėtų 
lietuvišku patriotizmu. Kaip jiems tai pasiseks, priklausys ne vien 
nuo jų pačių. Visi lietuviai turėtų nuoširdžiai jiems padėti, juos 
remti.
' Lietuvos Vyčiai suvažiuoja savo vyrišką gyvenimą sunešti j vieną 

vietą, savo veiklą apžvelgti, ateities darbams pasiryžti. Didžiausias 
Vyčių rūpestis turėtų būti vidinė stiprybė. Kas ją Vyčiuose sudaro? 
Kas ją turi išryškinti? Kas ir kaip turi ją Įdiegti? Ar suvažiavę Vyčiai 
tai nagrinės? Kokių būdų jie imsis to siekti ir pasiekti kiek žmogiškai 
galima, priklausys nuo jų vadovų - dvasininkų, valdybų ir kiekvie
no gero vyčio. Tai turėtų būti pabrėžiama Vyčių seimuose, su
sirinkimuose, specialiuose pokalbiuose.

Idealistinė ir lietuviška kryptis yra pati svarbiausia Lietuvos Vyčių 
stiprybės jėga. Vyčiai praeityje pasižymėjo ne materialinių gėrybių 
rinkimu, ne kitais dalykais, kurie gyvenimiški ir reikalingi, bet 
idealistine veikla. Todėl vyčius žinome kaip pirmuosius lietuvių 
teatrų kūrėjus, chorų, lietuviškų dainų ir papročių palaikytojus. Jie 
buvo geri patriotai, uolūs parapiečiai, lietuviškumo ir Lietuvos 
laisvės gynėjau Tai buvo ir turėtų būti Vyčių stiprybė.

Jaunų vadų ugdymas nebuvo užtenkamai stiprus. Maža jaunų 
kunigų, kurie Lietuvos Vyčiams vadovautų. Liūdna, kad dar yra 
nemaža lietuvių apgyventų vietovių, kur nėra Vyčių organizacijos 
skyriaus ar kuopos. Dėl vadovų stokos nedaug turima organizuotų 
jaunučių.

Seimui numatyta vertinga patriotinė programa. Malda ir pamal
domis bus paminėta Lietuva ir jos reikalai. Bus meldžiamasi už 
žuvusius ir kenčiančius dėl tėvynės.

Svarstybose bus pažvelgta, kaip Lietuvos Vyčiai gali pagelbėti 
atsikuriančiai Lietuvai. Žinome, kiek daug tuo reikalu Lietuvos 
Vyčiai, dirbo ir dirba. Tūkstančiais savo laiškų gynė ir gina Lietuvą, 
atžymėdami kiekvieną gerą veiksmą, rašytą žodj. Reikalui esant, 
Lietuvos Vyčiai nesusvyruoja papeikti klystanti, pataisyti kreivą 
minti apie Lietuvą. Gal seime bus įžvelgta ką dar daugiau būtų 
galima padaryti šioje srityje, esant tokioms sunkioms Lietuvos 
atgimimo aplinkybėms.

Nedaug žada tie, kurie tik dvasioje yra lietuviai, bet praktiškame 
gyvenime nuo jų yra toli. Tegul kiekviena Lietuvos Vyčių kuopa per 
metus išmoko lietuvių kalbos bent dešimt savo narių, tegul bent po 
vieną jauną lietuvi parengia lietuviškai rašyti ir skaityti lietuvišką 
knygą ar laikrašti, tegul kiekviena kuopa turi lietuviškai dainuo
jančių ir giedančių bažnytiniuose ir bendruose choruose, - tai bus 
didžiaprasmė veikla.

Jauniams vyčiams skiriamos mokslo stipendijos yra viena gražiųjų 
vilčių, kad vis daugiau ir daugiau atsiras vyriškais idealais apsišarva
vusių Lietuvos Vyčių, o tie tikrai taps Lietuvos viltimi.

rinkęs 29 balsus iš 31, karinolas 
Lustiger užims praeitais metais 
mirusio Lijono arkivyskupo kar
dinolo Albert Decourtray vietą. 
Prancūzų Akademija - seniausia 
ir reikšmingiausia iš penkių pran
cūzų akademijų, sudarančių 
Prancūzijos Institutą. Ji įkurta 
1635 metais, karaliaus įsakymu, 
pavedant jai rūpintis prancūzų 
kalbos grynumu ir žodyno išlei
dimu, kurio pirmoji laida pa
sirodė 1694 metais. Prancūzų 
akademiją sudaro 40 narių, o 
išrinkimas i ją laikomas aukščiau
siu pagerbimu. Prancūzų katali
kų dienraštis "La Croix" penkta
dienio numeryje išspausdino pa
šnekėsi su kardinolu Lustiger, kur 
kardinolas apmąsto jo priėmimą 
į Prancūzų Akademijos narius 
prielaidas. "Mūsų epochai reikia 
padėti iš naujo surasti Išminti, - 
sako Paryžiaus arkivyskupas, - gi 
krikščionys, paliesti dieviškos iš
minties spindesio, negali likti 
nuošalyje, kai susiduriama su 
kitomis kultūromis ar jų ap
raiškomis".

* Anglijos ir Wales vyskupų 
konferencija neseniai įkūrė so
cialinių reikalų biurą, kuris nuo 
dabar koordinuos bažnytinių

statydamas naująjį biurą, Angli
jos ir Wales vyskupų konferenci
jos pirmininkas Westminsterio 
arkivyskupas kardinolas Basil Hu- 
me pasakė, kad nustatytos biuro 
veiklos gairės nė kiek nepriešta
rauja Bažnyčios pašaukimui. 
Bažnyčia privalo regimai rūpin-
tiš žmonių, ypač su socialinėm 
ir ekonominėm problemom susi
duriančių gerove. Kardinolas Kū
me taip pat pažymėjo, kad vy
riausybės socialinės politikos kri
tikai irgi sutampa su Bažnyčios 
pašaukimu. Remdamasi krikš
čionišku socialiniu mokymu, 
Bažnyčia ne tik turi teisę, bet ir 
privalo kritikuoti ar, reikalui es
ant smerkti, tas vyriausybės ini
ciatyvas, kurios galėtų būti ža
lingos nepasiturintiems visuo
menės sluoksniams.

* Nikaragvos Masaya mieste
lyje, maždaug už 30 kilometrų 
nuo šalies sostinės Managvos, 
sprogus bombai buvo sužalota 
vietos parapijos bažnyčia. Pan
ašūs kiti penki pasikėsinimai 
prieš Bažnyčias Nikaragvoje buvo

„.įvykdyti šių metų gegužės mė
nesį. Nikaragvos policija kol kas 
nenustatė kas padėjo bombą; kol 
kas nežinomi ir ankstesnių pasi
kėsinimų kaltininkai. Po gegužės 
mėnesio atentatų buvo pasklidęs 
gandas, kad bombas padėję va
dinamojoje sandinistų fronto

Managvos arkivyskupas kardi
nolas Miguel Obando Bravo pa
reikalavo, kad valstybiniai teisė
saugos organai kuo greičiau nu
statytų pasikėsinimų kaltininkus 
ir užtikrintų katalikų Bažnyčios 
dvasininkų bei kulto pastatų sau
gumą. Kardinolas taip pat pra
nešė, kad šiomis dienomis įvyk
siančio vizito Romoje metu, pa
sikėsinimų prieš bažnyčias klau
simu kalbėsis ir su popiežiumi 
Jonu Paulium II.

* Omano sostinėje Masgat 
neseniai buvo pašventinta nau
ja, šventiesiems apaštalams Pet
rui ir Pauliui dedikuota katalikų 
bažnyčia. Statyba truko viene
rius metus ir tris mėnesius. Nau
ja bažnyčia buvo pastatyta vie
tos katalikų lėšomis, kurių Oma
ne šiuo metu yra apie 40 tūks
tančių. Omane šiuo metu veikia 
4 katalikų parapijos, priklau
sančios Arabijos apaštaliniam 
vikariatui.

* Tailando sostinėje Bang- 
koke šiomis dienomis buvo 
įšventintas kunigu pirmas tai-
landietis kapucinas. Pirmieji ka-^ 
pucinai į Tailandą atvyko prieš 
15 metų. Šiuo metu vietos ka
pucinų bendruomenę, be sve
timšalių misijonierių, sudaro: 
minėtas naujasis kapucinas tai- 
landietis ir trys kandidatai į vie
nuolius, kurių vienas jau šiais

tu, net apie tūkstanti Įvairiuose 
pasaulio kraštuose besidarbuo
jančių misionierių yra kilę iš Fil
ipinų. Jų dauguma darbuojasi 
Azijos kraštuose: Japonijoje, Ko
rėjoje, Taiwane, Thailande, Pa
pua Naujoje Gvinėjoje ir Salia
mono salose.

* Pietų Afrikos Respublikos 
sostinėje Pretorijoje atidarytas 
Tarptautinės darbo organizaci
jos biuras. Pietų Afrika į Jung
tinių Tautų Tarptautinę darbo 
organizaciją buvo priimta tik 
pernai; anksčiau jos nare negalė
jo tapti dėl šalyje galiojusio apart- 
heido įstatymo. Dabar, pasikei
tus socialiniams santykiams, Pie
tų Afrikos Respublika palaipsniš
kai įsijungia į visas tarptautines 
organizacijas, kurioms anksčiau 
negalėjo priklausyti dėl rasių dis
kriminavimo politikos. Pretori
joje atidarytas Tarptautinės Dar
bo Organizacijos biuras aptar
naus ir gretimas Afrikos vals
tybes: Botsvaną, Namibiją ir 
Svazilandą.

* Jungtinių Tautų vaikystės 
fondas UNICEF ir Jungtinių 
Tautų švietimo, mokslo ir kul
tūros organizacija UNESCO, pa-
skelbė raportą apie moterų so
cialinę būklę trečiojo pasaulio 
kraštuose. Raporto duomenimis, 
kasmet pusė milijono moterų 
miršta nėštumo ir gimdymo 
metu. Trys ketvirtadaliai moterų 
sulaukusių 25 metų amžiaus yra 
analfabetės. Tik 62-se pasaulio
kraštuoe moterys yra ministrų 
kabinetų narėmis. Vis dėlto, nuo 
1987 metų iki dabar, dvigubai 
padidėjo skaičius moterų, ei

partizanai, tačiau pastarieji, at
mesdami kaltinimą, pareiškė, kad 
šiuos gandus skleidžianti pati 
Nikaragvos vyriausybė.

metais duos amžinuosius įžadus.
* Filipinų vyskupų konferen

cija paskelbė duomenis apie fili
piniečius misijonierius. Šiuo me-

karitatyvių ir socialinių organiza
cijų veiklą. Biuras taip pat seks 
Didžiosios Britanijos vyriausybės 
vykdomą socialinę politiką. Pri-

Lietnvos Vyčių 102 kuopos nariai ir 82-ojo seimo rengimo komitetas. Seimas jvyks rugpjūčio 
9-13 dienomis Nori, MI. Taip pat 102-oji kuopa atšvęs kuopos 75-erių metų gyvavimo 
jubiliejų. Reginos Juškaitės nuotrauka

nančių atsakingas valstybines pa
reigas. 1987-aisiais tik 3% vals
tybės pareigūnų Trečiojo pa
saulio kraštuose buvo moterys; 
šiandien jų yra jau 6%.

Jaunosios kartos auklėjimas - 
vienas iš svarbiausių uždavinių, 
kuriuos turi spręsti kiekviena 
sveika visuomenė. Neginčytina 
tiesa, jog šiandieninis jaunimas 
vienu iš svarbiausių informaci
jos šaltinių laiko televiziją, kuri 
taip pat formuoja jaunimo pa
saulėžiūrą ir pasaulėvaizdį. Itali
jos katalikų dienraštis "Avveni- 
re" išspausdino straipsnį, kuria
me apžvelgia šiomis dienomis 
Romoje vykusį kongresą, na
grinėjusi televizijos poveikį vai
kams ir panašias problemas. Kon
gresą surengė Romos savivaldy
bė, Italijos Valstybinio Radijo ir 
Televizijos žurnalistų profsąjun-
ga bei Italijos spaudos federaci
ja.
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- Kai sumokėsit, galėsit kiek tinkama aiškintis ir konsultuotis, - vėl 
kaip kirviu nukerta moteris.

Kai mano kruvinas pusrublis dingsta advokatūros ryklėje, gaunu 
anketą, kur turiu užrašyti klausimą ir savo pavardę. Tada man 
leidžiama žengti į kitą kambarį, kuriame sėdi koks tuzinas advokatų 
- senų ir jaunų. Išsirenku patį kraštinį ir paskuboms įbruku jam savo 
anketą.

Advokatas meta klausimą akimis ir po to įsmeigia į mane tiriamą 
žvilgsnį, kuriame susidomėjimas maišosi su pasibiaurėjimu, o pasi
bjaurėjimas su susidomėjimu.

- Tai tamsta, vadinasi, dėl išprievartavimo? - sugaudžia jis tokiu 
balsu, tarsi mus skirtų Platelių ežeras.

Advokatai kaip mat kilsteli galvas.
- Mmm... taip. Matote, reikalas tas, kad aš...
- Sėskite, sėskite, - greitai pastumia jis man kėdę.
Vėl instinktyviai trukteliu apsiaustą ir nutupiu ant paties kėdės 

kraštelio.
- Tai ką turite pasakyti apie šitą... Kokiu būdu tai įvyko?
-Matote, - atsikosčiu, - apie tą faktą aš negaliu nieko tikslaus 

papasakoti. Aš, matote...
- Suprantu, - linkteli galvą advokatas, - jūs buvote transo būseno

je. Kad jūsų per daug nevargintume, - jis su užuojauta paglosto savo 
smakrą, - jūs tik atsakykite j kai kuriuos mano klausimus. Tyčinis ar 
netyčinis?

- Ko? Ką?
- Matote, - kantriai paaiškinu, - apie įvykusį aktą aš nieko negaliu 

žinoti. Mane tik užklausė...
- Ak, užklausė! Na, tai koks gi čia išprievartavimas? - nustemba 

advokatas.
• Jo bendrasėdos taip pat labai nustemba.

- Matote, - atleidžia! šypteliu, - aš atėjau tik sužinoti po to, kai 
mane paklausė...

- Jau sakėt, kad paklausė. O jis pilnametis?
- Ko? Ką?
- Ar pasikėsintojas yra pilnametis?
- Iš kurgi galiu žinoti! Juk sakiau, kad aš pati nesusigaudau, nes...
- Nes buvote transo būsenoje? Mmm... O kūno sužalojimų neįvy

ko?
- Kokio kūno?
Tylėdamas jis baksteli pirštu į mano kūną.
- Šit kaip! - Aš oriai šypteliu. - Esu iš redakcijos!
- Iš redakcijos? - Jis gūžteli petimi. - Tai padėties nekeičia. Jei kaltė 

bus įrodyta, nusikaltėlis gaus nuo ketverių iki septynerių. Kartoju: 
jei bus įrodyta. Dar yra klausimų?

- Ne... tai yra, - bejėgiškai apsidairau, - esu iš redakcijos.
- Jau minėjote. Ši aplinkybė, deja, neturi jokios reikšmės.
Sunkiai atsikeliu.
- Viso gero.
- Viso.
Išeinu, vos vilkdama kojas. Ant slenksčio knieti atsisukti ir dar 

kartą patvirtinti, kad aš ir mano kūnas tikrai iš redakcijos, bet 
prisimenu, kad tai neturi jokios reikšmės. Ką gi, nusinešu savo kūną 
atgal į redakciją ir, pusiau apdujusi, sėduosi rašyti atsakymo: 
"...Nusikaltėlis gaus 4-7 metus tik tuo atveju, jeigu nukentėjusios 
kūnas ne iš redakcijos. Linkėjimų bobutei".

Prie žvakės
Dar ne taip seniai žvakė tebuvo reikalinga, kai eidavome į rūsį 

burokų: atrodė, tai jos paskutinė ir baigianti užgesti funkcija. O 
nūnai žmogus, kurio salone nėra žvakidės su geltona, raudona ar 
violetine žvake, - atsilikęs, nepažangus ir, svarbiausia, neintelektu
alus žmogus. Ir atvirkščiai - žmogus, kuris turi žvakidę su žvake, o 
jei dar prie jų krakusmečio krėslą su išlūžusia koja, -toks žmogus 
stumia mūsų kultūrą į priekį, yra savotiškas mūsų amžiaus aušrinin
kas, anot Vaižganto - kultūrtrėgeris.

Jau vežikų ir Šeduvos malūno pavyzdžiai parodė, kad praeities 
atgyvena gali tapti naujo daigu, bet vis dėlto kuo paaiškintinas 
triumfiškas žvakės sugrįžimas į mūsų elektrizuotą ir perdėm šviesų 

gyvenimą? Kodėl vis auga žvakidžių paklausa? Kame žvakės jėga?
Kartą atsidūriau svečiuose, kur netrūko nė vieno nūdienės inteli

gentijos atributo: nei raišo krėslo, nei įskilusios vazos, nei apsilu- 
pinėjusios išrantytos indaujos, nei žinoma, žvakidės su žvake. 
Tačiau žvakės valanda dar nebuvo išmušusi: svečiai tik rinkosi. Tai 
buvo mažai man pažįstamų žmonių draugija. Apkūnūs stotai, 
tingūs gestai ir pasibaisėtinai riesti pirštai liudijo, kad jie dirba 
prekybos sistemoje (taip ir buvo). Elektros šviesoje jų pasmakrės 
atrodė tarsi ką tik išteptos riebiu naktiniu kremu ir dar nužvilgintos 
pliušu. Kalbėjo jie žargonu ir beveik nepraverdami burnos. Baisė
damasi pagalvojau apie likusią vakaro dalį, kai šeimininkė išjungė 
elektrą ir uždegė storą kankorėžio formos žvakę.

Nedrąsiai virptelėjo plonas ugnies liežuvėlis, ir kambarį apgaubė 
jauki, intymi prieblanda. Kurį laiką lyg Užhipnotizuota žiūrėjau į 
oranžinę liepsnelę, paskui nenorom nukreipiau žvilgsnį į svečius ir 
aiktelėjau: įvairiose kambario kertėse sėdėjo Rembranto drobių 
herojai! Šviesos ir šešėlių žaismas jų blyškiuose veiduose liudijo apie 
kupinas gilių prieštaravimų sielas ir dramatišką vidinę kovą; akys 
žvelgė iš slaptingos bedugnės gilmenos, o judesiai dvelkė taurumu 
ir aristokratiška gracija, sakytum jų pečius gaubtų nematomos 
didikų mantijos. Bijodama krustelėti, kad nepranyktų įstabus reginys, 
spoksojau čia į vaškinį kankorėžį, čia į hamletų asorti ir susijaudi
nusi laukiau, kada prasivers kieno nors santūriai sučiauptos lūpos ir 
ištars kažką didelio tauraus, nepaprasto... O gal niekad neprasivers?

- Šiandien iš sandėlio atboglijo žirnių su kirmėlėm, - tarė vienas, 
su įgimta eleganacija pasitaisydamas smunkančia šermuonėlių 
mantiją. - Kirmėlės, brač, kaip lašininės. Jofana!

Pro atvirą langelį įsisukęs vėjas sujudino oranžinį liežuvėlį: šešėliai 
šoktelėjo nuo sienos ir nusliuogė pažeme; vaizduotėje šmėkštelėjo 
vėjo blaškomas žirnienojus ir į jį įsibridusi basa vaikystė... Keletas 
efemeriškų drugelių, skausmingai mėlynas rugiagėlės žiedas - lyg 
ilgesio nukamuota akis... Stangrios, saulės išblukintos virkščios, 
atverta žirnio ankštis: septyni rasoti perlai ir baltai spindinti kir
mėlaitė, droviai besiraitanti prieš saulę... Kada nors ji pavirs lengva 
peteliške, ir vasara jai dovanos savo ilgiausią dieną, ir, vėjo nešama, 
ji plasnos į...

- Turiu pastalėje visą jaščiką (dėžę - red. past.) karšto rūkymo 
strimelės, - Moteris iš Diumustje paveikslo šyptelėjo lūpų kam-

(nukelta į 4 psl.)



□ Rusijos ir Čečėnijos dery
bininkai liepos 30 d. sutiko nu
traukti priešišką ugnį, nuginkluo
ti Čečėnijos "separatistus" ir iš
vesti Rusijos kariuomnenę iš 
Čečėnijos. Tačiau kritinis klausi
mas apie Čečėnijos nepriklauso
mybės likimą lieka neišspręstas. 
Dvi Rusijos naujienų agentūros 
pranešė, kad buvo pasirašytas 
karinių dokumentų paketas. Če
čėnijos derybininkas Usman 
Imayev pasakė, kad karas Čečėni
joje baigiasi. Pasirašyti dokumen
tai numato ir pasikeitimą karo 
belaisviais, Rusijos dviejų karinių 
brigadų pasilikimą Čečėnijoje. 
Rugpjūčio 3 d. derybininkai vėl 
pradės darbą dėl politinių Če
čėnijos ir Rusijos klausimų.

□ Ligoniai Latvijoje artimiau
siuoju laiku turės pradėti mokėti 
už savo buvimą ligoninėse. Vie
na diena ligoninėje kainuos 4-5 
JAV dolerius. Latvijos vyriausybė 
patvirtino šį įstatymą liepos 25 
d. Latvijos medicininių įstaigų 
įsiskolinimas siekia 8.7 milijo
nus latų, jos jau yra nebepajė
gios sumokėti net elektros iš
laidų. Naujasis įstatymas neliečia 
vaikų, nėščių moterų, invalidų 
bei pensininkų, kurie be pensijų 
neturi jokių papildomų pajamų.

□ Estijos saugumo policija su
areštavo du vyrus Tallinne, po 
to kai ji surado daugiau nei 1.7 
kg (3.75 svaro) aukšto radiokty- 
vumo medžiagų jų automobi
lyje. Saugumo policijos direkto
riaus pavaduotojas Holger Siigart 
pasakė, kad rasta medžaiga yra 
radium 226 ir ji buvo nelegaliai 
įvežta į Estiją. Baltic News Ser
vice praneša, kad būtent ši me- 
džaga buvo anksčiau naudoja
ma radioterapijai bei Sovietų 
karinėje technikoje.

O Latvija liepos 25 d. atidarė 
pirmąją pilnai veikiančią biržą 
per 55 metus, po to, kai Sovietai 
uždarė ją Latvijoje. Atgijimas 
Lativjos biržos buvo nuosaikus - 
232 akcijos parduotos už 186.14 
latų ($354), tačiau Latvijos prem
jeras Maris Gailis pasakė, kad 
viskas priklausys nuo biržos augi
mo ateityje'

Lietuvos ambasadoriaus Stasio Lozoraičio kapas ir pamink- 
linis akmuo vienuolyno seselių kapinėse Putname.

J. Kriaučiūno nuotrauka

Daniela Lozoraitienė:
apie Viltį ir
Viliama Sudikienė
(perspausdinta iš "Lietuvos aidas")

Šių metų birželio 13 d. sukako 
metai nuo ambasadoriaus Stasio 
Lozoraičio mirties. Mirties meti
nės buvo minimos Kaune, Pet
rašiūnuose, Kryžių kalnelyje. 17 
vai. prie Vilties prezidentui skir
to koplytstulpio šv. mišias auko
jo Kauno Šventojo Kryžiaus kop
lyčios klebonas Algimantas Kei- 
na.

Jungtinėse Valstijose, Putna- 
me, kur palaidotas Stasys Lozo
raitis, taip pat buvo aukojamos 
šv. mišios. Čia susirinko Danielos 
ir Stasio Lozoraičių artimieji ir 
draugai. "Man tai buvo labai 
sunkus laikas, - sakė "Lietuvos 
aidui" Daniela Lozoraitienė. - No
rėjau, kad šią minutę mane suptų 
tik draugai. Norėjau, kad viskas 
būtų kuo paprasčiau, be pom-. 
pastikos, nes Stasys Lozoraitis 
buvo labai paprastas ir nemėgo 
fanfarų. Žinau, kad tą dieną už 
Lozoraitį meldėsi visa Lietuva. 
Jaučiausi, lyg laikiausi susikabi
nusi rankomis su Lietuvos žmo
nėmis".

Ant Lozoraičio kapo Putname 
bus pastatytas kuklus marmuro 
akmuo. Ant jo išraižytas tik ne
didelis kryželis, vardas, pavardė 
ir gyvenimo metai -1924 -1994. 
Jis pakeis lietuvišką kryžių. Šį 
kryžių Daniela Lozoraitienė par
sigabens į Romą, o paskui atveš 
į Lietuvą ir pastatys Kryžių kalne. 
"Tai bus dar vienas mano gestas 
geriems Lietuvos žmonėms", - 
pasakė ji.

Lietuvą
Už Stasį Lozoraitį balsavo apie 

40% Lietuvos žmonių. Jis ir šian
dien tiems žmonėms tebėra tarsi 
simbolis, Vilties prezidentas, legen
da. Kai lankėtės Lietuvoje, atrodėte 
labai prislėgta. Tačiau savo siel
varte esate ne viena.

Žinau.

Kaip gyvenate dabar, praėjus 
metams po jo mirties?

Nemanau, kad kada nors atsi
gausiu po šios netekties, nes 
mano vyras man buvo absoli
učiai viskas. Ne tik dėl to, kad jis 
buvo nepaprastas žmogus, bet ir 
todėl, kad mes buvome iš tikrųjų 
skirti vienas kitam. Buvome 
skirtingos asmenybės, bet tapo
me tarsi vienu asmeniu. Man jo 
trūksta kiekvieną minutę. Tebe
turiu šią žaizdą viduje, tikriau
siai ji niekada neužgis. Tačiau 
stermvosi elgtis taip, kaip jis 
norėtų, kad aš elgčiausi. Esu išl
akinusi, jog kažkokiu būdu jis 
K nėra netoli manęs. Noriu, kad 
jis ilsėtųsi ramybėje. Todėl darau 
tai, ką greičiausiai jis norėtų ma
tyti mane darant.

Ar tai ir padeda Jums eiti pirmyn?
Manau, kad taip. Tai, kas atsi

tiko... Mano vyras buvo kupinas 
energijos, gyvenimo, visas pas
inėręs į darbą. Mūsų namuose 
nuolat lankydavosi daugybė 
žmonių. Dažniausiai trečiadie
niais. Žmonės juokaudavo, kad 
rytą eina pamatyti popiežiaus, o 
popietę - savo prezidento.

Gegužės pradžioje, vieną trečia
dienį, turėjome daug svečių iš 

Lietuvos. Puikiai leidome laiką, 
žmonės kaip visada norėjo nusi
fotografuoti mūsų sode, su šuni
mis, po citrinmedžiais. Kai visi 
išėjo, mano vyras prastai pasiju
to, ji krėtė šaltis. Manė, kad jam 
gripas. Po kelių dienų jam ne- 
pagėrėję, ir aš nusprendžiau 
paskambinti gydytojui. Atlikus 
kraujo tyrimus, paaiškėjo, kad jo 
būklė labai bloga.

Gegužės 14-ąją... tos dienos 
niekuomet neužmiršiu... mano 
vyras vis dar jautėsi blogai... 
Antrą valandą po pietų suskam
bėjo durų skambutis. Nustebau, 
kai atidariusi duris pamačiau 
mūsų gydytoją. Ketinau jam 
paskambinti vakarop. Jis pasakė, 
kad reikia rimtai pasikalbėti. Ir 
tada sužinojau: kepenų vėžys, 
nieko negalima padaryti... Da
bar galiu pasakyti, kad tą minutę 
aš numiriau. Tik prisimenu, kad 
paklausiau, kiek dar turime lai
ko. Jis atsakė, kad labai mažai 
Tris, gal keturias savaites. Ne 
ilgiau. Tai buvo gegužės 14 d. 
Mano vyras mirė birželio 13-ąją.

Maniau, kad reikia Stasiui tuo
jau pranešti, kas jo laukia. Gydy
tojas maldavo, kad nieko ne
sakyčiau, leisčiau jam numirti 
ramybėje. Jei būtume pasakę, 
būtume sudavę jam didelį smūgį. 
Paskambinau Stasio broliui. Sa
kiau Kaziui, kad Stasys Lozoraitis 
yra ne tik mano vyras ir jo bro
lis. Jis priklauso ir Lietuvai... gal 
norės ką nors-parašyti, ką nors 
palikti. Svainis taip pat prašė, 
kad leisčiau jam ramiai išeiti. 
Man tai buvo labai sunku.

Mano vyras niekada nemėgo 
kalbėti apie ligas, apie amžių, 
apie mirtį... Ne todėl, kad to 
bijotų. Jis sakydavo: jūs, italai, 
tiesiog apsėsti minčių apie mirtį. 
Jis visuomet mąstydavo optimis
tiškai. Kaskart, kai kalbėdavomės 
šia tema, jis sakydavo: tą dieną, 
kai mirsiu, mano laidotuvių die
ną, noriu, kad visi būtų laimingi 
it dainuotų. Prižadėk man, kad 
jeigu mirsiu anksčiau už tave, 
elgsies taip, kaip tavęs prašau. 
Privalai galvoti, kad nuo šiol 
būsiu geresniame pasaulyje. Jis 
labai tikėjo kitu gyvenimu, sielos 
nemirtingumu.

Žinoma, tą dieną, kai mirė 
mano vyras, ir per laidotuves aš 
negalėjau tokia būti. Bet sten
giuosi perduoti šią jo valią Lietu
vos žmonėms.

Nuo tos dienos, kai sužinojau, 
kad mano vyras mirs labai grei
tai... buvau su juo kiekvieną mi
nutę... sutelkiau visą savo dėmesį 
tik į jį. Manau, kad beveik 

nemiegojau. Stebėjau jį visą laiką 
ir galvojau, kad daugiau niekada 
nebematysiu jo... Buvo pavasa
ris, kai žydi visi krūmai ir gėlės. 
Pasakiau jam, kad man akių al
ergija nuo žiedadulkių. Tačiau 
neverkiau daug. Negalėjau verk
ti.

Ir jūsų vyras taip nieko ir nepaju
to? ’

Ne. Jis visą laiką blogai jautėsi, 
paskui pradėjo skųstis, kad gy
dytojai nieko nedaro. Bet nebu
vo galima nieko padaryti. Jam 
tik leido antibiotikus temperatū
rai numušti. Po dviejų savaičių 
Stasys pasakė, kad nori keliauti į 
Washingtoną, nes Amerika to
liausiai pažengusi medicinos sri
tyje. Be to, jis buvo pasiryžęs 
New Yorke dalyvauti Aniceto 
Simučio išleistuvėse, pažadėjęs 
pasakyti kalbą. Negalėjau jo su
stabdyti. Gydytojas perspėjo ma
ne, kad turiu būti pasiruošusi 
grįžti viena. Jis visiškai tiksliai 
nupasakojo, kas bus, visus simp
tomus.

Ir mes išskridome į Washing- 
toną. Georgetovvn ligoninėje bu
vau visą laiką kartu su juo. Jam 
kasdien darėsi vis blogiau. Norė
jau grįžti į Romą, norėjau, kad 
jis numirtų namuose. Bet tai 
padaryti buvo labai sunku. Pir
miausia todėl, kad labai sunku 
gauti leidimą pasodinti į lėktuvą 
sunkiai sergantį žmogų, tam 
reikėjo ir specialaus gydytojų 
pritarimo. O dienos ėjo. Turė
jome išskristi į Romą birželio 13 
d., bet tos dienos išvakarėse jam 
pasidarė labai blogai. Tą pasku
tinę birželio 12 - 13 d. naktį 
supratau, kad jau viskas. Dieną, 
apie pirmą valandą, jis mirė.

Kokios buvo paskutinės jo gyveni
mo minutės? Ar jis mirė turėdamas 
sąmonę?

Tą paskutinę naktį abu ne
miegojome. Jis laikė mano ranką 
ir vienu momentu pasakė: "Tu 
nežinai, ką aš dabar išgyvenu". 
Pasakiau jam, kad žinau, nes esu 
čia ir išgyvenu tą patį. Rytą išė
jau paskambinti į Romą savo 
seseriai ir gydytojui, jie laukė, 
pasiruošę pasitikti mus prie lėk
tuvo su greitosios pagalbos maši
nomis. Norėjau pasakyti, kad 
neatvyksime. Palikau jį su viena 
mūsų bičiule. Kadangi tą diena 
ketinome išskristi, ji atvyko į li
goninę padėti man sutvarkyti 
sąskaitas ir kitus dalykus. Kai 
grįžau, jis atmerkė akis ir pak
lausė: "Kur tu buvai"? Paklausė 
lietuviškai. Tai buvo labai keista, 

nes jis visuomet su manimi kal
bėdavo itališkai. Vėl paėmė ma
no ranką. Paskui užsnūdo. Po 
kiek laiko jis vėl atmerkė akis ir 
pasakė man: "Nepamiršk, kad 
mes turime žiūrėti savo sienų. 
Sienos - svarbiausias dalykas. Mes 
turime žiūrėti savo sienų"...

Tai buvo jo paskutiniai žodžiai. 
Po to jis vėl užsnūdo, netrukus 
užsimerkė amžinam miegui...

Sužinojau, kad kai buvau išėju
si iš kambario, jis manęs ieškojo 
akimis ir pasakė: "Dabar viską 
turės padaryti pati Daniela". Su
prato, kad miršta.

Mirė labai taikiai, Kalbėjau su 
juo... visą laiką. Norėjau, kad jis 
girdėtų mano balsą... iki pas
kutinės minutės.

Visą laiką klausausi muzikos. 
Ir anksčiau daug klausydavausi, 
bet dabar ypač... Yra toks Mahle- 
rio koncertas, nepaprastai Švelni, 
graži muzika. Kaskart, kai klau
sausi šio koncerto, galvoju, kad 
būtent taip jis ir išėjo iš šio pa
saulio. Ramiai ir gražiai, be bai
mės, be pykčio. Išplaukė tarsi 
laivas, pranykstantis kažkur hori
zonte... Jis mirė labai oriai... taip, 
kaip ir gyveno...

Turėjote rimtų abejonių dėl savo 
vyro mirties aplinkybių. Ar jos iš
sisklaidė?

Ne, nes dar neturiu galutinių 
išvadų. Galiu tik pakartoti, ką 
man sakė gydytojai Washing- 
tone. O jie pasakė, kad mano 
vyras mirė nuo kepenų vėžio, 
bet tai labai keista vėžio forma. 
Ką gali galvoti, kai gydytojai taip 
pasako? Mano vyras buvo labai 
sveikas žmogus. Žinoma, jį ka
muodavo paveldėtas reumatas, 
nebuvo jaunuolis. Labai daug 
rūkė būdamas jaunas, bet šio 
įpročio atsikratė prieš 20 metų. 
Prieš rinkimų kampaniją Wash- 
ingtpne jį ištyrė nuo galvos iki 
kojų i sveikata buvo puiki. Iškart 
po rinkimų jis labai smarkiai 
susirgo ir po to jau niekada nesi
jautė visiškai gerai.

Kodėl nusprendėte palaidoti jį 
Putname, kaip privatų asmenį?

Žinau, kadį ,buvo žmonių, ir 
žinau, kad tie žmonės kritikavę 
tokį mano sprendimą. Bet į tai 
nekreipiu dėmesio, nes jie ne
turi teisės nurodinėti, kaip turė
jau palaidoti Stasį Lozoraitį. 
Žinau, kad buvo straipsnis, kuria
me mane apkaltino protokolo 
nežinojimu. Su niekuo nesiruo
šiu aptarinėti šių reikalų.

(Bus daugiau)

KAR USELĖJE
(atkelta iš 3 psl.)

pučiu: taip šypsosi tik labai seno genealoginio medžio atžalos. - 
Kam reik, užšokit ryt, nudrėbsiu po kilą (kilogramas - red.past.)...

Visai priblokšta vėjo, žvakės liepsi a prislopo; kambarys paniro 
prieblandon - tarsi nugrimzdo į jūrų gelmę... Tviskėdamos žvynais, 
strimelės atsiskiria nuo raudonųjų koralų salos ir plaukia į mus lyg 
spiečius sidabrinių strėlių, ir...

- Paėmiau trioškę (tris - red. past.) viršaus, o tokį užstraino (sukėlė 
- red.past.) skandalą tas š...

Tasai, kurio lūpos tai ištarė... Kaip anksčiau nepastebėjau jo 
asketiškai apibrėžto veido, skausmingos raukšlės kaktos vidury, 
Šopeno pirštų... Išplėstuose vyzdžiuose susitvenkusi beribė kančia, 
pagimdyta antžmogiškų pastangų įprasminti save beprasmiškoje 
būtyje... Gal atsistoti, prieiti prie jo: "Visą gyvenimą tavęs ieškojau... 
kur iki šiol buvai"? - "Ir aš tavęs laukiau,,, vienintele..." - "Leisk 
paglostyti tavo kančios pritvinkusią kaktą..."

- Vakar netyčia įlekiu į vedėjo kabinetą, o tas, kuilys, pasisodinęs 
ant kelių praktikantę, maigo ją kaip tešlą...

Vėjas nuščiūva, žvakė vėl lygiai įsidega, ant sienos sustingsta 
kresnas šešėlis. Duonkubilis. Tešla, kvapi, gerai įrūgusi; įkaitusi 
duonkepė krosnis, ajerų kvapas, žarijos dūmai, kaminas, dangus, 
Laisvasis Šaulys, vėl kaminas, krosnis,duonkubilis, tešla, kuilys 
kaminas. Šaulys, tešla, kuilys, tešla, kuilys tešloje, tešla kuilyje...pas!

Žvakės kerai išnyksta. Krūpteliu, lyg staiga pažadinta iš miego ir 
ūmai suprantu, kad žvakė čia bejėgė, kad čia reikia kažko dar 
egzotiškesnio... efektingesnio... intelektualesnio... nagi... nagi... ar 

tik tik ne balanos?

Ką galim
Beveik kiekvieną mėnesį aš užsuku į įstaigą pas draugą Tumbak- 

ovičių. Šis rimtas valstybės vyras kadaise man pažadėjo sutvarkyti 
vieną buitinį reikalą. Nuo to laiko kartą per mėnesį būtinai praveriu 
jo kabineto duris.

Draugas Tumbakovičius man patinka. Jis niekad nelaido darbo 
valandų tuščiomis. Visada užsiėmęs svarbiais ir neatidėliotinais

valstybiniais reikalais, bet tuo pačiu metu suranda laiko atsakyti į 
darbo žmonių klausimus. Jeigu ne ilgos kojos ir dar ilgesnis kaklas, 
draugą Tumbakovičių būtų galima pavadinti tarybiniu Napoleonu.

Paprastai man įėjus, draugas Tumbakovičius mosteli į odinį 
minkštasuoli, Atsisėdu. O draugas Tumbakovičius tebedėlioja iš 
segtuvo į segtuvą lakštus su grifais ir lakštus be grifų. Sagsto juos. 
Atsagsto. Keičia sąvaržėles. įdeda į stalčių ir išima iš stalčiaus. 
Atverčia. Užverčia. Perverčia. Dievaži, jei valstybė turėtų akis, ji 
neatitrauktų jų nuo draugo Tumbakovičiaus!

- O kada padarysite? - pasiteirauju.
- Kai tik galėsime! - dalykiškai pažada draugas Tumbakovičius.
įtikinta ir nuraminta, aš visuomet nuoširdžiai padėkodavau ir 

išeidavau. Širdyje būdavo gera ir lengva - iki kito mėnesio.
Šiandien kaip tik mano vizito diena. Kaip paprastai įeinu į gerai 

pažįstamą kabinetą ir užimu savo vietą minkštasuolyje. Draugas 
Tumbakovičius, žinoma, nardo segtuvuose. Kažko ten ieško valsty
bei, bet neranda. Kai jis pagaliau suskanta, ieškodamas to valstybi
nio daikto, raustis šiukšlių dėžėje, aš įsidrąsinu ir prasižioju:

- Prašom pasakyti... ■ ■
- Jūsų reikalu darome viską, ką galime, - nuramina iš dėžės 

draugas Tumbakovičius.
- O...
- Ką galim, tą darom, - pabrėžia Tumbakovičius. - Viską.
Kitais kartais aš atsikeldavau ir, karštai padėkojusi, išeidavau. 

Tačiau šiuosyk kažkodėl panūdau dar šnektelėti su valstybės vyru. 
Apie šį bei tą.

- Šiandien, - atsilošiu fotelyje, - apsiniaukę. Kad tik neužgriūtų 
audra!

- Darom, ką galim, - paguodžia mane Tumbakovičius.
- Skaitėte, - išskleidžiu laikraštį, - kad Usurijos taigoje medžiotojas 

plikomis rankomis pasmaugė vilką?
- Mes darome, - atsklinda iš už segtuvų balsas, - ką tik galime!
- Tik pamanykite! Čia rašo kad du vyrukai plaustu perplaukė visą 

vandenyną!
- Ką gi, • suspaudžia lūpomis sąvaržėlę draugas Tumbakovičius, - 

k... glm..., t... drm...
- Girdėjot, - sulankstau laikraštį, - vakar apiplėšė juvelyrinę 

parduotuvę? Vagys nesnaudžia!
Darom viską, ką galim! - kukliai prisipažįsta Tumbakovičius,

siekdamas smeigtuko.
- Brakonieriai nušovė tris briedžius!
- Darom, darom, ką galim!
- O užvakar viena moteris pagimdė ketvertuką!
- Viską padarėm, ką galėjom! ,
Aš užsičiaupiu. Toliau klausinėti baugu: kad tik dar ko nepridar

ytų šis veiklusis valstybės vyras. Atsikeliu ir pilnomis pasigėrėjimo 
akimis žiūriu į mūsų laikų Napoleoną, į keliomis eilėmis sukabintus 
pagyrimo raštus ant jo kabineto sienų (valstybė, pasirodo, turi 
akis!). Ir čia mane užplūsta džiaugsmas: dabar aš tikiu, kad ne tik 
mano reikalas, bet ir didysis mūsų reikalas bus sutvarkytas.- juk 
draugas Tumbakovičius šitiek gali, šitiek padaro!..

Apie apdovanojimus
Iki graudulio gera, matant, kaip be atvangos ant mūsų krūtinių 

trimis nemunais pilasi įvairūs medaliai, ordinai, garbės raštai, 
pagyrimo lapai jubiliejiniai ženklai... - plūsta, liejasi per kraštus, 
skandinte skandina... - o nemunai tebeneša savo vandenis, ir artėja 
diena... Kokia diena? Ją, kaip ir eilinę darbo žmonių dieną, pradės 
žadintuvai, kiemsargių šluotos ir susilpnėjusi čiurkšlė blaivykloje. 
Žadintuvai prikelia iš miego ir jį. Jis krusteli. Pasirąžo. Kilsteli 
poretes blakstienas. Trukteli vieną apyplatį antakį. Ropščiasi iš 
guolio. Pamankština apytrumpes kojas. Nusiprausia apyšilčiu van
deniu. Ir jau apžioja sumuštinį su apyšviežiu sūriu, kai už durų 
kažkas paskambina.

Už slenksčio kasa kojomis žemę fotoreporteris.
- Anfas! akis aukštyn! - atstato jis objektyvo vamzdį. - Profilį į

kairę! Smakrą į dešinę! Atsiverskite raštų tomą! Apsikabinkite šunį! 
Labai gerai! Nesišypsokite, šitokia švarpla (tarpas tarp dantų - red. 
past.). Adju! <

Žmogus su nesukramtytu sūriu nieko nesupranta. Jis stovi 
apykvaile mina ir prašo komentarų.

- Jūs, - paaiškina reporteris, riedėdamas laiptais, - vienintelis be 
ordino, be medalio, be garbės rašto, be pagyrimo lakšto, be jubi
liejinio ženklo... įžymiausias žmogus visoje plačioje teritorijoje!

Dar žvangant laiptuose blicams, žvangteli telefonas.
- Dovanokite, - atskrenda pagarbos kupinas balsas, - ar aš turiu 

garbės kalbėtis su tuo, kuris neturi nė vieno apdovanojimo?
(Bus daugiau)



Lakūnas - akrobatas Jurgis Kairys prie savo lėktuVo SU-31.

Daytona Beach, FL
Vidurinės Floridos klimato są

lygose pensininkų gyvenimas 
judrus maždaug 10 mėnesių. Tik 
liepos ir rugpjūčio mėnesiais vis
kas aprimsta, nes dalis gyvento
jų išvyksta atgal į šiaurines vals
tijas, ieškodami vėsesnio oro. 
Daytona Beach lietuvių veikla 
taip pat laikosi panašaus tvar
karaščio.

Pažvelgus atgal, gal būtų įdo
mu pažiūrėti, ką vietos lietuviai 
veikė per praėjusius 10 mėnesių.

Ormond Beach priemiesčio 
Prince of Peace parapijos baž
nyčioj kiekvieno mėnesio antrą 
sekmadieni, išskyrus spalį, buvo 
lietuviams pamaldos. 1990 me
tais mirus vieninteliam apylinkės 
lietuvių dvasiškiui kun. Kazi
mierui Ruibiui, pamaldas aukoja 
vietinis kunigas Ričardas Grasso. 
Po pamaldų parapijos salėje vyks
ta pietūs, minėjimai, koncertai, 
pabendravimai. 1994 m. rugsėjo 
mėn. buvo Tautininkų ruošiama 
tautos šventė, o lapkričio ir

Šv. Antano parapija 1920 -1995
Tokiu pavadinimu šiais metais 

žūmalistas Stasys Garliauskas, 
gimęs 1913 metais ir Lietuvoje 
buvęs 3 dragūnų Geležinio Vil
ko pulko bibliotekininku ir švie
timo vadovu, suredagavo Detroi
to parapijos istoriją 80 puslapių 
apimties, kuri buvo išspausdinta 
350 egz. "Draugo" spaustuvėje 
Chicagoje. Tai yra tęsinys pirmo 
leidinio "Šv. Antano Lietuvių 
Romos Katalikų Parapija 1920 - 
1970", suredaguoto to paties 
autoriaus ir išleisto "Draugo" 
spaustuvėje 500 egz. tiražu.

Tai yra svarbus įnašas Ameri
kos lietuvių istorijon. Paralelės 
yra Simo Sužiedėlio "Šv. Pran
ciškaus Lietuvių Parapija" (Law- 
rence, MA), 1953 m. bei "Jėzaus 
Nukryžiuotojo Seserų Kongre
gacija", 1950 m. Tačiau Stasys 
Garliauskas nutęsė Šv. Antano 
parapijos istoriją iki šių dienų.

Parapija pirmaisiais gyvavimo 
metais skaičiavo 150 šeimų, 1948

1995 m. Š. A. Baltiečių ir Lietuvių 
lengvosios atletikos pirmenybės

1995 m. Š. Amerikos Baltiečių 
ir Lietuvių Lengvosios Atletikos 
pirmenybės įvyks 1995 m. rug
sėjo 9 ir 10 d., Clevelande, OH. 
Lietuvių pirmenybės išvedamos 
iš baltiečių. Pirmenybes vykdo 
Clevelando LSK Žaibas.

Varžybos vyks šiose klasėse: 
vyrų (20-34 m. imtinai), mot
erų (17 - 34 m.), jaunių A (17 - 
19 m.), jaunių ir mergaičių B (15
- 16 m.), berniukų ir mergaičių 
C (13-14 m.), D (11 - 12 m.), E 
(9 - 10 m.) ir F (8 m. ir jaunesnių); 
vyrų ir moterų *Sub - masters* 
(35 - 39 m.) visų klasių "Masters*
- (40 - 44 m.), (45 - 49 m. ir 1.1, 
kas 5 metai. •- ■

Prieauglio klasifikacija - pagal 

gruodžio mėn. Lietuvių Klubo 
renginiai. 1995 m. sausio mėn. 
buvo metinis Klubo susirinki
mas, vasario mėn. Lietuvos Ne
priklausomybės šventė bei D. B. 
choro "Sietyno" koncertas, kovo 
mėn. rekolekcijos ir pamaldos 
vadovaujant vysk. Pauliu Baltaki
ui, OFM, balandžio mėn. svečių 
iš Lietuvos koncertas, gegužės 
mėn. Motinos Diena, birželio 
mėn. Baisiojo Birželio minėjimas.

Apart to, 1994 m. rugsėjo mėn. 
turėjom "Kanklių" ansamblio 
koncertą, 1995 sausio I-mą Lie
tuvių Klubas Hilton viešbutyje 
suruošė tradicinius pietus, o sau
sio 22 d. dalyvauta buvusių pa
vergtųjų tautų iškilmėse. Kovo 4 
d. buvo Kauno tautinių šokių, 
grupės "Žilvičio", o balandžio 9 
d. solistų Nijolės Ščiukaitės ir 
Jurgio Žukausko koncertai, t

: Metų eigoje..buvo įkurtas Tė
vynės Sąjungos rėmėjų būrelis, 
"Saulutės" skyrius, o taip pat gy
vuoja ir BALFo bei Lietuvių Fon

m. 445 šeimų, 1954 m. 350 šei
mų, 1994 m. 116 šeimų. Beje, 
Detroito miesto gyventojai nuo 
1950 metų 2,000,000 gyventojų 
nukrito į mažiau 1,000,000 gy
ventojų ir lietuvių dauguma iš
sikėlė į užmiesčius. Tačiau šian
dien Šv. Antano parapijoje dau
giau mirčių, negu krikštynų ar 
vedybų. Parapija sensta kaip ir 
jos metraštininkas.

Stasys Garliauskas parašė kuni
gų biografijas. Dabar jau turime 
išsamią parapijos steigėjo kun. 
Igno Boreišio biografiją, kurioje 
iškeltas kunigo atsidėjimas kny
gų rinkimui. Dabar jo biblioteka 
yra pas lietuvius jėzuitus Chi
cagoje. Toliau seka kunigų Wal- 
ter J. Stanevičiaus, Kazimiero 
Simaičio, dabartinio klebono Al
fonso Babono, Juozo Vytauto 
Kluoniaus, Viktoro Kriščiūnevi- 
čiaus, Broniaus Dagilio biografi
jos. Suminėti 4 asmenys, tapę 
kunigais, 8 moterys tapusios Šv.

dalyvio amžių 1995 m. gruodžio 
31 d. Sub-masters ir masters - 
pagal dalyvio amžių varžybų die
ną. Dalyvių skaičius neapribotas 
visose klasėse.

Varžybų pradžia: šeštadienį, 
rugsėjo 9 d., 1.30 vai. Registracija 
nuo 12.00 vai. Sekmadienį var
žybos tęsis nuo 10.00 vai. ryto.

Dalyvių registracija pageidau
jama iki 1995 m. rugsėjo 5 d. 
imtinai, šiuo adresu: Algirdas 
Bielskus, 3000 Hadden Rd., Eu- 
did, OH 44117 - 2122, Tel. (216)- 
486-0889. Faksas (216)-943- 
4485.

Papildomi kontaktai: Eglė La- 
niauskienė (261)-731-7464, Ire
na Wilkinson (905)-822-0302, 

do atstovybės. Lietuvių Ben
druomenės veikla pasižymėjo 
Vasario 24 - 25 d. suruoštu Flori
dos apylinkės suvažiavimu, 
Birželio minėjimu ir dabar kas 
mėnesį rengiamais kultūrinio 
pabendravimo pietumis.

Iš šios apžvalgos galima spręs
ti, kad Daytona Beach pen
sininkams nuobodžiauti neten
ka. Jeigu ne oficialūs renginiai, 
tai sukaktuvės, varduvės ir kito
kie šeimyniški pagerbimai pras
kaidrina jau ir taip gražios gam
tos ir saulės nušviestą apylinkės 
gyvenimą. Žinoma, kaip visur, 
taip ir čia, kiek praretėjo lietuvių 
eilės, nes tų 10-ties mėnesių 
laikotarpyje teko asiskirti su a. a. 
Sofija Puriene, Antanu Žin- 
džiumi, Adolfu Šimkumi ir Sta
siu Šarausku. Jų labai pasigen
dame ir turim vilties, kad kas 
nors daugiau iš šiaurės miestų 
susivilios Daytona Beach pajūrio 
gyvenimų, ir, įsijungs j čia gyve
nančių ir veikiančių lietuvių 
eiles.

Alg. Š.

Pranciškaus lietuvių seselėmis, 4 
moterys nuėjusios į kitus vie
nuolynus. Beje, Garliausko duk
tė tapo pranciškiete sesele Miche- 
le.

Apjąšyta parapijos istorija ke
liais straipsniais: parapijos kova 
dėl išlikimo, parapijos chorai ir 
vargonininkai, parapijinė mo
kykla, Detroito lietuvių šeštadie
ninė mokykla, parapijos komite
tai, įvairios organizacijos. Pa
vardžių, datų ir darbų margu
mas. Kiek daug žmonių dėstė 
šeštadienio mokykloje! Suminė
tos net 59 pavardės, pradedant 
su Ale Arbačiauskiene (rašytoja 
Ale Rūta - Elena Nakaite) ir 
baigiant su Kristina Daugvydiene 
(savanorio kūrėjo žmona). Atlik
tas svarbus muzikinis darbas 
vargonininkų Juozo Blažio, Al
berto Mateikos, Prano Zarankos 
ir dabartinio muziko ir kompozi
toriaus Stasio Sližio, dirbančio 
nuo 1980 metų. Beje, šiandien 
muzikinis parapijos aukštumas 
yra geriausioje padėtyje, nors 
balsuose pasireiškia senumas.

Danguolė Alderdice (905) - 639 - 
7711. Smulkios informacijos bus 
praneštos visiems ŠALFASS-gos 
vienetams. Klubams nepriklau
santieji, dėl informacijų gali 
kreiptis į A. Bielskų bei kitus 
aukščiau nurodytus asmenis ar į 
bet kurį lietuvių sporto klubą.

Klubai ir pavieniai lengvatlečiai 
skatinami šiose varžybose gau
siai dalyvauti.

ŠALFASS-gos Lengvosios 
Atletikos Komitetas 

ŠALFASS Centro Valdyba

aMaHaųuaaauuuiaaaaaaaMaaai

- Atsižvelgdama į Lietuvos 
universitetų, akademijų ir kūry
binių sąjungų pasiūlymus, Lietu
vos Vyriausybė nutarė 1996 m. 
kovo mėnesį surengti Lietuvių 
kultūros kongresą.

Lakūnas - akrobatas 
garsina Lietuvą

Jau pagarsėjęs savo gabumais lietuvis lakūnas - akrobatas Jurgis 
Kaięys, po sėkmingo pasirodymo birželio 11-16 dienomis įvykusi
ose akrobatinio skraidymo varžybose Paryžiuje, rugpjūčio 9-13 
dienomis dalyvaus tarptautinėje oro šventėje Abbotsfordo aero- 
droine prie Vancouverio, British Kolumbijoje, Kanadoje.

Po to, jis dalyvaus varžybose oro šventėje, kuri įvyks San Diego 
mieste, Califomijoje rugpiūčio 25 - 27 dienomis. Iš čia vyksta į 
Austriją, kur rugsėjo 14-17 dienomis varžysis Wiener Neustadt 
mieste, o šių metų pabaigai dalyvaus spalio 7-8 dienomis akroba
tinio skraidymo demonstravime Tajima aerodrome, Hyogo Japoni
joje.

Jurgis Kairys gimė 1952 m. gegužės 6 d. Krasnojarsko krašte, 
tolimame Sibire, i ten 1950 metais ištremtoje lietuvių šeimoje. 
Sugrįžo į Lietuvą su tėvais tik 1959 metais. Baigęs Kaltinėnų 
vidurinę mokyklą, įstojo į Suomijos pasienyje esančia sovietų 
aviacijos mokyklą Vyborgo mieste. Ją baigęs, tęsė studijas ir jas 
sėkmingai baigė Leningrado civilinės aviacijos akademijoje. Akro
batiniu skraidymu susidomėjo 1976 metais, ir po trijų metų tampa 
Sovietų Sąjungos akrobatinio skraidymo čempionu. To pasėkoje, 
siunčiamas į tarptautines varžybas. 1981 metais dalyvauja akroba
tinio skraidymo varžybose Jungtinėse Amerikos Valstijose ir čia 
laimi čempionatą. 1992 metais laimi Pietų Afrikos, o 1993 metais 
JAV The Fond du Lac Cup varžybas. 1994 metais dalyvauja akroba
tinio skraidymo Pasaulio taurės varžybose ir čia tampa vicečempi
onu.

Jurgio Kairio naujojo lėktuvo nupirkimą ir jo dalyvavimą 
tarptautinėse varžybose finansiškai remia Lietuvos taupomasis ban
kas su centru Vilniuje, turįs Lietuvoje 52 skyrius su 600 atstovybių.

Kęstutis K. Miklas

Rugpjūčio 12 d. prasideda ateitininkų savaitė ant Atlanto kranto 
lietuvių pranciškonų gražioje sodyboje. Visi, kurie norėtų pasi
maudyti Atlante, maloniai pabendrauti su ateitininkais ir pasi
džiaugti šios savaitės programa, kviečiami užsisakyti kambarius, 
skambinant telefonu 207 - 967 - 2011. Svarbiausia programos dalis 
- šventosios mišios kiekvieną rytą. Šiemet šios savaitės kapelionu 
bus visų ateitininkų - jų Federacijos kapelionas kun. dr. Valdemaras 
Cukuras. Jau vien jo aukojamos šv. mišios ir pamokslai įdomiomis 
ir aktualiomis temomis padarys šią savaitę ypatinga. Be to, prog
ramoje bus trys labai gražūs koncertai. Rugpjūčio 12 d. 8 vai. 
vakaro bus iškilios pianistės Frances Kavaliauskaitės (Covalesky) 
kocertas. Tai bus žavingas ateitininkų savaitės atidarymas. Savaitę 
užbaigsime solistės. Ginds Čapkauskienės nuostabiais treliais ir 
melizmais. Tai jau tradicinė ateitininkų savaitės puošmena. Sekma
dienio vakarą (rugpjūčio 13 d.) klausysime jaunučių mergaičių 
Kristinos ir Joanos Zdanyčių smuikų švelnių melodijų.

Kitais keturiais vakarais klausysime įdomių paskaitų tokia tvarka. 
Pirmadienį Donato Skučojjaskaita "Washingtono politika Lietuvos 
atžvilgiu"; antradienį-kun. dr. Valdemaro Cukuro paskaita "Mūsų 
ideologija, einant į XXI amžių"; po šios paskaitos prelegentas praves 
bendrąją rožinio maldą, papuoštą besimeldžiančių rankose de
gančiomis žvakutėmis ir ekrane besikeičiančiais Marijos paveikslais; 
trečiadienį Naujosios Anglijos ateitininkų sendraugių valdybos 
pirmininkės Mirgos Gimiuvienės paskaita tema "Ateitininkų rolė 
Amerikos Lietuvių Bendruomenėje"; ketvirtadienį dr. Vytauto Vy
ganto paskaita "Žvilgsnis į ateitį".

Ketvirtadienį po pietų bus dalyvių pasitarimas apie ateinančių 
metų ateitininkų savaitės programą. Kitais popiečiais bus rodomos 
įvairios vaizdajuostės tiems, kurie nenorės skubėti į pajūrį.

Č. Masaitis

Ateitininkai
pas Tėvus Pranciškonus

Tačiau repertuaro atžvilgiu šian
dien parapijos choras ir moterų 
vienetas yra parapijos pasi
didžiavimas net visoje diecezijo
je-

Yra labai dora ir išmintinga 
metraštininkui būti išsamiam ir 
objektyviam. Tai Stasys Garliaus
kas atliko su kaupu. Čia reikia 

Rašytojas K. Almėnas su žmona Vilniuje, Santaros-Šviesos
suvažiavime. Viktoro Kapočiaus nuotrauka

pridurti jog Stasys Garliauskas 
nelyg Stasys Sližys muzikoje įriki- 
avo Šv. Antano parapijos veiklą 
Amerikos lietuvių kultūrom Te
lieka palinkėti parapijai 100 metų 
jubiliejaus ir tiek pat gero met
raštininko tais metais, kaip šian
dien yra Stasys Garliauskas.

Saulius Šimoliūnas

ĮL 1$ VIS17R 1
- Jau trečią medali Euro

pos jaunųjų šachmatininkų čem
pionate laimėjo 11 - metė šiaulie
tė Viktorija Čmilytė. Prancūzi
jos mieste Verdene ji tapo iki 12 
metų mergaičių grupės Europos 
vicečempione. Mokykloje septin
tokės Viktorijos žinios vertina
mos tik dešimtukais ir devintu
kais pagal 10 balų sistemą. Už
pernai Viktorija tapo iki 10 metų 
mergaičių Europos čempione, o 
pernai laimėjo bronzos medalį. 
Artimiausia ir didžiausia Viktor
ijos svajonė šių metų pabaigoje 
nuvažiuoti į Braziliją, kur vyks 
pasaulio čempionatas.
- Jau ketveri metai Rasein

ių rajono Viduklės miestelyje JAV 
gyvenančių lietuvių Julijos ir 
Emilio Sinkių nupirktame name 
gyvena našlaičiai. Kartu su auklė
toja ir ūkvedžiu čia gyvena 9 
vaikai nuo 4 iki 15 metų. Ūkyje 
yra karvė, dvi ožkos, keturi ožiu
kai, devyni žąsiukai, vištų. Šalia 
namo yra 80 arų žemės. Agrarinė 
tarnyba nedavė prašytų 3 ha, 
tačiau kaimynai leidžia savo že
mėje našlaičiams šį tą pasėti, 
pasodinti. Kartais vaikus aplan
ko svečiai, atnešantys dovanėlių. 
Pinigais našlaičius remia Ameri
kos globos komitetas, kiti užsie
nyje gyvenantys lietuviai. De
šimtmetę Virginiją Snapkauskai- 
tę jau antri metai globoja Gedas 
ir Aniuta Griniaf. i

— Lenkijoje vykusiame F. 
Chopin vaikų ir jaunimo pia
nistų konkurse laureatės vardą 
iškovojo septintokė iš Lietuvos 
Evelina Puzaitė.
- Lietuvių katalikų mok

slo akademijos socialinių mok
slų sekcija birželio 17 d. po 
vakarinių 17:30 vai. mišių zakris
tijos salėje surengė seminarą - 
diskusiją "Ekonomika Bažnyčios 
socialiniame mokyme". Pra
nešėju buvo prof. Feliksas Palu
binskas OAV, šiuo metu dirban
tis Vytauto Didžiojo univer
sitete).
- Jau nebe pirmą vasarą 

Lietuvoje vieši lietuvių rašytoja 
ir dailininkė, 1929 - 1939 m.
Lietuvos ministro pirmininko 
Juozo Tūbelio ir Jadvygos Cho- 
dakauskaitės duktė Marija Tūbe- 
lytė. 1940 metų birželio 18 d. 
šešiolikmetė Marytė su motina 
J. Tūbeliene paliko Kauną ir iš 
Vokietijos uosto išplaukė į JAV. 
Marija Tūbelytė Chicagos uni
versitete studijavo menų istori
ją, tapo menų magistre, paskui 
New Yorke baigė dailės studiją 
"Art Students League", kurioje 
sėmėsi mokslų apie 85% gar
siausių Amerikos dailininkų. 
Ištekėjusi už JAV gyvenančio 
vokiečio Kurt Kuhlann, su kuri
uo kartu pragyventa jau beveik 
50 metų, Marija Tūbelytė daug 
laiko skirdavo tapybai. Pokalbį 
su Marija Tūbelyte atspausdino 
"Europos lietuvis".

— Prof. Irena Lange, pa
kviesta JAV Valstybės departa
mento, atstovavo Jungtinėms 
Amerikos Valstijoms konferen
cijoje ’Economic Forum of the 
Organization and Cooperation 
in Europe" - OSCE, vykusioje bir
želio 7 - 9 d. Prahoje (Čekų Re
spublika). Dr. Lange profeso
riauja Califomia State univer
sitete, Fulerton, CA, ir yra Tarp
tautinio verslo fakulteto preky
bos skyriaus vedėja. Konferenci
joje buvo diskutuoti ekonomi
niai Europos reikalai.
- Vytauto Didžiojo univer

sitete neseniai atidarytas Išeivi
jos centras.



Lietuviai esame visi - 
Lietuvių Fonde ar esi?

14911 127th Street 
A Lemont* IL 60439 
T Tel.: (708) 257-1616

Fax.: (708) 257-1647

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

Garantuotas, greitas ir saugus
unimnHis^uimiiu HIIUHIN siuntinių pristatymas

nuo DURŲ iki DURŲ
Santrumpos: atm.įn. = atminimo įnašas, pavardė po dvttaSdo = auko

tojas, įm. ^Įmokėjo, asm. = asmuo, suma po pavardės = įnašų iš viso.
•* ■ , •* ■«*■. r - 4 

į- 1995 m. gegužės mėn.
1 x $10 - Mikelionis Raymond., M.D., $10.
1 x $20 - Noreikienė Marija, $480.
3 x $25 - Bliudnlkas Engeibertas, $525; Laučka Juozas B. atm.: 

Laučkienė izabejė^$255; Laučka Juozukas atm. įn.: Laučkienė Iza- 
belėį.-$400.

1 x $50 - LukasfJūozas ir Barbara, $900.
3 x $100 - Kaufmanas Petras ir Auksė, $500; Laukaitis Juozas P., 350; 

Sirusas George Saulius, $200.
1 x $200 - Mickevičius Gediminas B. atm.: Mickevičius Bernardas, 

$2,705 *
1 x $250 - Mileris dr. Paul. $650.
1 x $280 - Paiunas Viktoras atm.: Palunas Aldona $100, Andreoli 

Rennick ir Dee $100, Pupius Nijolė $50, Matas Giedra $30, $380.
iš viso - $1,185.00

Siuntiniai pasieks gavėją per 6 savaites, 
o oro paštu - per 14-a darbo dienų 

j LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, BALTARUSIJĄ, RUSIJĄ.

Siunčiu Jums SUS40.00 už laikraštį ir prašau siuntinėti nurodytu 
adresu. Pagarba ponui Žumbakiui, už teisingus straipsnius laikraš
tyje apie dabartinę Lietuvą. Reiškiu visiems pagarbą.

J. K. Rudakis
London, OnL, Canada

AUGUST PICK-UP SCHEDULE
10- 11 AM 
12-1 PM
11- 12noon 
2-3 PM 
4-5 PM

08/3 THURS
08/5 SAT 
08/8 TUES

08/10 THURS

1995 m. birželio mėn.
1 x $10 - Macionis Liudvika atm. įn., $10.
1 x $50 - JAV LB Grand Rapids Apylinkė, $700.
3 x $100 - Karpers Bernard S. atm. įn.: įm. Choras Daina, $100; 

Kwedar Edward W., M. D., $400; Žilinskas Anthony F. $350.
1 x $200 - Lietuvių Padėkos Paminklo Fondas: įm. Ližaitis Juozas ir 

Valerija, $9,045.
1 x $82,895.30 - Zitke Emest J. Stipendijų Fondas: testamentinis 

palikimas, $394,681.27.
Iš viso $83,455.30.
Lietuvių Fondo pagrindiniam kapitalui gauta aukų Iki 1995.VI.30, 

7,861,642 dol. Gautomis palūkanomis parėmė ltetuvlškq švietimą, 
meną, kultūrą ir jaunimą 4,091,621 dol. Palikimais gauta 3,592,348 
dol. Sudarykime testamentus ir bent dalį turto palikime Lietuvių 
Fondui: UTHUANIAN FOUNDATION, INC., A NOT - FOR - PROF1T TAX 
EXEMPT ILLINOIS CORPORATION.

Visi remkime Lietuvių Fondq, nes Lietuvių Fondc^remio lietuvybę.

Ps 
niai

Skęstantis vasarotojas šaukia:
- Gelbėkit! Ir mane, ir mano 

žmoną!
- O kur žmona?
- Aš stoviu jai ant galvos!

- Nežinau, ką ir begalvoti... 
Važiuoji į kurortą ir imi juodą 
suknelę...

- Matai... Mano vyras nemoka 
plaukti.

Paskaita apie alkoholio žalą.
- Yra žinoma daug atvejų, kai 

žmonos palieka geriančius vyrus.
Balsas iš salės:
- O kiek šiuo atveju reikia išger

ti?

- Kodėl jūsų duktė taip ilgai

- o - •
Mieli "Darbininko" administratoriai,
Gavau, perduota man nuo brolio, kuris tebegyvena tėvo a. a. 

Antano Balsio namuose, jūsų laišką, primenant kad už metus 
prenumerata nesumokėta. Mano tėvelis jūsų laikraštį labai vertin
davo ir skaitydavo. Pats, būdamas veiklus lietuvių tarpe mūsų 
apylinkėje, irgi skaitydavau. Nebegyvendamas pas tėvą daug metų, 
karts nuo karto pasiimdavau skaityti, kai ji aplankydavau. Antanas 
Balsys mirė gruodžio 22-tą 1993-ais metais. Mano brolis laikraščio 
nesaugodavo, ir retai ji gavau. Keistu sutapimu, tuo pačiu metu kai 
man buvo perduota sąskaita, pašte atsirado "Darbininko" nemoka
mas egzempliorius. Vienas ir kitas į minti įlindo ir štai su šitų 
laiškučiu rasite čekį už praeitus metus, ir mažą auką mano tėvo 
vardu, paremti jūsų puikų darbą toliau. Prašau prenumeratą toliau 
siųsti mano adresu. Ačiū! Linas A. Balsys

Naugatuck, CT
- o -

Gerbiamas "Darbininke",
Prašau keisti buvusį adresą į naują, kuris yra pridėtas.
Neteiskite Lietuvos valdžios. Siūlykite konstruktyvių idėjų ir minčių 

"Darbininke". Landsbergis ne Dievas, o politikierius.
A. B. Paliulis

Darien, IL

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

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

08/24 THURS PHILADELPHIA, PA 10-12noon 
08/25 FRID

08/11 FRID

08/15 TUES
08/17 THURS NEWARK, NJ
08/19 SAT BROOKLYN, NY
08/22 TUES NEW BRITAIN, CT

NEW HAVEN, CT
VVATERBURY, CT

KEARNY, NJ 
PATERSON, NJ 

08/31 THURS NEWARK, NJ

ll-12noon 
1-2 PM 
10-11 AM

neišteka?
- Laukia savo idealo.
- O koks jos idealas?
- Tai vyriškis, kuris sutiktų ją 

vesti.

- Petriuk, garbingai prisipažink, 
kas už tave padarė namų dar
bus?

- Garbės žodis, nežinau. Vakar 
anksti atsiguliau...

- Tu viską labai lėtai darai, - 
sako stalius savo mokiniui. - Lėtai 
eini, lėtai obliuoji. Negi nieko 
nemoki daryti greitai?

- Moku. Aš greitai pavargstu.

- Koks skirtumas tarp šventa
dienio ir paprastos dienos? - klau
sia gydytojas girtuoklio.

- Paprastom dienom esu girtas 
nuo vakaro iki ryto, o šventom - 
nuo ryto iki vakaro.

Ponia, samdydama naują tar
naitę, klausia:

- Ar jumis buvo patenkinti tie, 
pas kuriuos tarnavote?

- Šeimininkai buvo labai geri, 
meilūs ir dosnūs, bet jų žmonos 
nuolat pykdavo ir keikdavo iš 
pavydo.

- Su mumis buvo taip: prieš 
vestuves aš kalbėjau, o ji klausė
si, tuojau po vestuvių ji kalbėjo, 
o aš klausiaus.

- O dabar?
- Dabar abu kalbam, o kaimy

nai klausosi.

Trečią valandą nakties poli
cininkas sustabdo praeivį:

- Kur beldžiatės?
- į paskaitą moralės tema, pone.

Nedumkite akių! Kas taip 
vėlai skaito paskaitas?-

- Mano žmona!

Draugė giriasi draugei:
- Mano vyrui visada sekasi.
- O kaip?
- Tik vakar jis apsidraudė nuo 

nelaimingo atsitikimo, o jau ši
andien jam užkrito plyta ant 
galvos.

- o -
Redakcija dėkoja skaitytojams už laiškus. Kviečiame ir kitus skaityto

jus parašyti savo atsiliepimus, pasiūlymus, pageidavimus, pastabas.

BLASK TRAVEL AGENCY
«■ Skrydžiai į Lietuvą

Skrydžiai iš Lietuvos į JAV
— Pigiausios kainos -

Kelionės kas savaitę j 
Floridą $460 8 dienos

Washington, DC $110 2 dienos
_ Niagara $110 2 dienos

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

’ i * • -*• ■’ •

A - 187 Bedford Avė.
i Brooklyn, NY 11211

Tel. (718) 388-5963 .
Imti "L" traukinį iš Manhattano - pirma stotis Bedford Avė.

■ PAPIGINTOS KAINOS į VILNIŲ 
šią VASARĄ

£ Rugpjūtį
Iš New York arba iš Bostono nuo $886.00
Chicago arba Florida $942.00
Los Angeles, San Franclsco, Seattle $1,062.00

Pensininkams - papigintos kainos dažnais atvejais. Kainose neįskaityti mokesčiai, 
įpe

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

AIREX TRAVEL AGENCY 
382 Broad Avė 

ac Leonia, NJ 07605
(800) 955-7370(201) 944-1273 (201) 947-2189

B PHARMACY B

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

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

WE DELIVER
V Tel.: 296 - 4130 J

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

Geriausios kelionės į Pabaltijį

LIETUVA ’95
Skambinkit mums dėl kelionių sutvarkymo! 

Pigiausios kainos per 
Finnair ir SAS 

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

ifirrr

New York-Vilnius-New York $750 r.t. 
Chicago-Vilnius-Chicago $770 r.t. 

One way to Vilnius $520

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

MES SIŪLOME
PIGIAUSIAS KELIONES Į VILNIŲ 

IŠ BET KOKIOS VIETOVĖS 
AMERIKOJE AR KANADOJE

Ferrante Travel Center

135 Broad Avė., Palisades Park, NJ 07650

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



Trys susitikimai 
Susitikimo šventėje

šiais metais lietuvių Sueitiki- 
mo šventėje pas Nekaltai Pradė
tosios Marijos seseris Putname 
liepos 23 d. įvyko trys susitiki
mai. Pirmas susitikimas - rytinio 
pakraščio lietuvių senų bei nau
jų pažįstamų susitikimas, pa- 
sivaišinimas ir pabendravimas. 
Antrasis susitikimas - Lietuvos 
netolimos praeities atsiminimų 
su dabarties ryžto prošvaiste. 
Trečias - mūsų šios dienos rū
pesčių su ateitte^viltimi, parem
ta Kristaus žodžiais (Mt. 16, 18): 
...ant tos uolos aš pastatysiu savo 
Bažnyčią, ir pragaro vartai jos 
nenugalės". Šiuos du paskuti
niuosius susitikimus pajutome 
dalyvaudami mišiose, klausyda
mi pagrindinio koncelebranto 
kun. Juliaus Sasnausko, OFM, 
pamokslo ir bendraudami su juo 
mintimis ir žodžiais.

Kun. Julius Sasnauskas mokėsi

"Darbininko'' redakcija gavo iš JAV Lietuvių Bendruomenės Krašto 
Valdybos Kultūros Tarybos sekantį laiškų:

Kultūros Taryba, su Lietuvių Fondo pagalba, įvertindama periodinės 
spaudos svarbą Amerikos lietuvių tautinės sąmonės palaikymui ir 
naujų visuomenės narių pritraukimui ir apjungimui, skelbia rugsėjį 
SPAUDOS MĖNESIU ir tuo laiku parems naujų skaitytojų verbavimą.

Siūlome jums. $8.50 už kiekvieną NAUJĄ prenumeratų iki 60, peš 
mūsų parama negali peržengti $510.00. Tikimės, naujakurius studen
tus bei kitus įsijungti į Jūsų skaitytojų šeimą.

Prašome, kad jūs prisidėtumėt su nuolaida iš savo pusės, kad metinė 
kaina taptų tikrai patraukli. Mes tikimės, kad padidėjęs skaitytojų 
skaičius eventualiai atneš ir didesnį pelną. Jei šis planas Jums priim
tinas, prašome Jūsų laikraštyje jį paskelbti ir išspausdinti kuponą, 
pagal kurių skaičių išmokėsim pažadėtą paramą.

Linkime Jums^jkmės ir tikimės malonaus bendradarbiavimo šiame 
svarbiam darbe lietuvybei Amerikoje išlaikyti.

Su pagarba,
Alė Kėželienė

Kultūros Tarybos Pirmininkė
. Laima Žliobienė

!f Narė Informacijos reikalams

JAV LB Kultūros Tarybos
Spaudos Vajus rugsėjo mėnesį

Atpiginta mietinė "Darbininko” prenumerata tik $20 
pirmiem 60 nauju prenumeratorių. Reguliari metinė 
prenumeratą J $30 už 52 laikraščio egzempliorius.

Skaitytojo vardas, pavardė.............................................................
Adresas........ .....................................................................

Sponsoriai: lietuvių Fondas ir savaitraštis "Darbininkas".
Prenumeratas kartu su kuponu siųsti adresu:

DARBININKAS
341 Highland Blvd
Brooklyn, NY 11207

g apie VISKĄ
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- D^Petro Lukoše
vičiaus,.Toronto, Ont., 
75 metų amžiaus sukak
tis artimųjų aplinkoje 
paminėta liepos 2 d. 
dukros lnos ir Morkaus

Songailų narnose. Prisimintas 
ir Irenos Lukoševičienės pager
bimas, kuriai šiemet Lietuvoje 
buvo suteiktaiftrbės profesorės 
titulas bei Petro ir Irenos vedy
binio gyvenimo 45 metų sukak
tis?' *_
- Mažosios Lietuvos Re

zistencinio sąjūdžio ir Mažosios 
Lietuvos fondo narių suvažia
vimas įvyks Chicagoje, Balzeko

A.+ A.
VIKTORUI MISEVIČIUI

netikėtai mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame 
žmonai Annai, sūnui Robert, dukrai Mary Ann ir jų 
šeimoms.

Gina Simonaitytė
Arūnas ir Alice Simonaitis 
Vita Simonaitienė 
Vladas Simonaitis

Kauno Kunigų seminarijoje ir 
įšventintas kunigu šių metų 
birželio 4 d. Prieš įstojant | semi
nariją 1987 metais, jam teko 
pavargti daugiau negu penkeris 
metus Sibiro koncentracijos sto
vyklose ir tremtyje, už tai, kad 
sovietinio auklėjimo niekšybė 
neįstengė išplėšti iš jo širdies 
artimo ir tiesos meilės. Tik "pere- 
stroikos" pradžioje 1985 metais 
jis galėjo grįžti į tėvynę. Ir, štai, 
sugrįžęs, jis paskyrė savo gyveni
mą skleisti artimo meilę ir Evan
gelijos tiesą mums visiems! Da
lyvaudami jo laikomose mišiose 
sujungėme sovietinės priespau
dos prisiminimus su dabartiniu 
daugelio mūsų brolių ir seserų 
tėvynėje ryžtu atkurti ten žmo
giškąsias vertybes ir pagarbą 
amžinajai Tiesai. Kun. Juliaus 
Sasnausko ryžto paaukoti visą 
savo gyvenimą Tiesai nepalaužė

Lietuvių Kultūros muziejaus pa
talpose. Daugiau informacijų 
teikia Ramūnas Buntinas, 908 
Rob Roy Place, Downers Grove, 
IL 60516. Telef. 708 969 - 13 16.

- Dr. Leonui Kriaučeliūnui 
Lietuvos veterinarijos akademi
jos taryba už "ženklius nuopel
nus, stiprinant akademijos ma
terialinę bazę, paramą akademi
jai, ruošiant specialistus bei 
mokslininkus" suteikė Lietuvos 
Veterinarijos akademijos garbės 
Daktaro vardą. Dr. Leonas Kriau- 
čeliūnas šiai mokyklai, kurioje 
pats studijavo 1940 - 1944 me
tais, paskyrė vieną milijoną do-

Gulago "malonumai", nei 1987 
metais i Kauno Kunigų Seminari
ją atvykusio LTSR irdiotinio re
ligijos reikalams P. Anilionio 
žodžiai: "Mes viską matome ir - 
žinome, ir neleisim parazitams 
veistis Seminarijoje"!

Tai buvo Anilionio grasinimas 
klierikui Juliui Sasnauskui už jo 
dalyvavimą tų metų rugpjūčio 
23 d. Vilniaus mitinge, skirtame 
paminėti gėdingą Ribbentropo 
ir Molotovo suokalbį.

Besimelsdami kartu su kun. 
Sasnausku ir klausydami jo pa
mokslo galėjome pajusti aukš
čiau cituotų Kristaus žodžių 
reikšmę, nors kasdieniniai 
žemiški rūpesčiai dažnai nustel
bia ryžtą aukoti savo gyvenimą.

Meilės ir Tiesos tarnybai pa
jusime ir viltį, kad tų rūpesčių - 
bangavimas nenuplaus ant uo
los Kristaus pastatyto kvietimo 
sekti jį, paliekant trupančius gy
venimo laimėjimus laidoti savo 
trupinius.

Č. Masaitis

Baltijos vienybės 
(Baltic Unity) 
susitikimas

Liepos 7 d. Jalgavoje (Latvija) 
įvyko Baltijos vienybės (Baltic 
Unity) organizacijos atstovų eili
nis susitikimas, kuriame buvo 
apsvarstyta bendra geopolitinė 
situacija Baltijos šalių regione, 
vykstantys specifiniai procesai 
Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje bei 
problemos, susietos su tarpvals
tybinių jūros sienų nustatymu,
o taip pat galimybės daryti po
veikį Baltijos šalių vyriausybėms, 
sprendžiant regionines proble
mas.

Lietuvai atstovavo: habil. Dr. 
Vytautas Nezgada ir Dr. Kazimie
ras Pauliukas; Latvijai: Dr. George 
Bagatais, hab.J?r. Ąnsis Grundu- 
lis, Dr. Janis Kaktunš, Dr. Ziedo- 
nis Grielis, inž. Algimantas Bur
ba ir kiti; Estijai: Dr. Jan Kivistik.

Susitikime buvo priimtos šios 
nuostatos ir siūlymai šalių vy
riausybėms bei Jungtinėms Tau
toms:

- dėl tikslingumo apsvarstyti 
bendroje konferencijoje 1920 
metų tarpvalstybines trijų Balti
jos šalių sutartis su Sovietine 
Rusija; šiomis sutartimis turėtų 

lerių.
— Lietuvos Dukterų draugi

ja Chicagoje, IL, pasiuntė $5,000 
"Tremtinių grįžimo fondui" Vil
niuje paremti grįžtančius ir su
grįžusius, bet atsidūrusius skurde 
tremtinius ir jų vaikus.

- Antano Vaičiulaičio pir
moji premija $1,000 birželio 22 
d. Vilniaus pedagoginio univer
siteto Lituanistikos fakultete 
įteikta Romualdui Granauskui už 
novelę "Su peteliške ant lūpų". 
Premiją įsteigė rašytojo našlė 
Joana Vaičiulaitienė. Premija bus 
įteikiama kas antri metai už ge
riausią novelę, išspausdintą lite
ratūros mėnraštyje "Metai".
- Ateitininkų sendraugių 

stovykla vyko liepos 23 - 30 die-

Su Vytautu R. Konce 
atsisveikinus

Vytautas R. Koncė, gimęs Vo
kietijoje 1946 m. spalio 22 d., 
gyvenęs VVoodhaven, NY, staiga 
mirė namuose liepos 24 d., su
laukęs 48-rius metus amžiaus.

Buvo baigęs jėzuitų vadovau
jamą Regis Highschool, Ford- 
hamo universitetą, ir dar studi
jas tęsė Columbia universitete.

Buvo pašarvotas Shalins laido
jimo namuose. Atsisveikinimas 
įvyko liepos 27 d. Maldas prie 
karsto sukalbėjoTėvas Pranciškus 
Giedgaudas, OFM. Tėvas Pran
ciškus palydėjo Ir į kapines, kur 
sukalbėjo paskutines maldas prie 
duobės. Palaidotas Cypress Hllls 
kapinėse liepos 28 d.

Nuliūdime liko motina Mari
ja, tėvas Alfonsas ir kiti giminės 
Amerikoje ir Lietuvoje.

Vasario 16-osios gimnazijos tautinių šokių grupė atlieka programų Joninėse.
M. Šmitienės nuotrauka

vadovauti šalių vyriausybės, nu
statant ir tikslinant sienas su 
Rusija bei kitomis valstybėmis;

- jūros sienų nustatymas tarp 
Estijos - Latvijos, Latvijos - Lie
tuvos ir Rusijos turi būti spren
džiamas galimai greičiau ir vy
riausybių lygiu, nes žemesniuose 
lygiuose pravestos derybos ne
davė rezultatų.

- Karaliaučiaus krašto statusas 
sutinkamai su 1945 m. Potsdamo 
sutartimi turi būti nustatomas 
Taikos konferencijoje, kurią su
kviečia valstybės II-ojo karo nu
galėtojos praėjus 50 metų nuo 
karo pabaigos; ši konferencija 

; turėtų būti sukviesta artimiau-
siu metu;

- kreiptis į Jungtines Tautas su 
prašymu, kad būtų sudarytas 
tarptautinis tribunolas, kuris iš
aiškintų įvykdytus komunistin
io režimo nusikaltimus prieš 
Baltijos šalių .tautąs - sustiprįpti 
šalių koordinavimą tarp trijų 
Baltijos šalių kovoje su organi
zuotu nusikalstamumu.

Kitą Baltijos vienybės (Baltic 
Unity) organizacijos atstovų pla
tesnį susitikimą konferenciją) 
nutarta sukviesti šių metų ru
denį Rygoje.

Vytautas Nezgada 
’ Lietuvos vienybės (Baltic Unity) 

organizacijos 
valdybos pirmininkas

nomis Dainavos stovyklavietėje.
- Komp. Jeronimo Kačins

ko, gyv. Boston, MA, "Mišios", 
skirtos karaliaus Mindaugo vaini
kavimo ir Lietuvos krikšto 700 
metų sukakčiai paminėti, Lietu
voje buvo įgrotos į kasetę ir 
kompaktinį diską." Mišių" įrašas 
padarytas, dalyvaujant chorui 
"Vilnius", solistams ir pučiamųjų 
orkestro septetui. Šios J. Kačins-

Lietuvių, Vykstančių Lietuvon, Žiniai.
Priešais Aušros Vartus, buv. XIX amžiaus Lietuvos didiko 

ištaikingose patalpose nesenai atidaryta, prestižine lietuviška 
svetainė •restoranas, kokio iki šiol Gedimino mieste, Vilniuje, 

Lietuvos amžinoje Sostinėje, dar niekad nebuvo.

M. D>uHo«q. 3, VILNIUS, tel. 220625.

Čia patiekiami lietuviški įprastiniai ir 
pagal spec. lietuviškos kulinarijos 

receptus pagaminti skaniausi valgiai. 
Kartštų valgių kainos nuo 4 iki 16 litų.

Gausu įvairų lietuviškų skanėstų ir 
Lietuvos gamybos gėrimų, kurie savo 

kokybe pralenkia ne vieną užsienietišką 
brangų gėrimą, čia iš 'tauro rago galima 
pasismaguriauti mūsų senolių garsiuoju 

gėrimu-midumi, kokiuo senovės lietuviai 
vaišindavosi čia maloniai praleisite 
laiką ir atsigaivinsite praėjusių šimt

mečių buv. Lietuvos didikų prabangiai 
gyventoje aplinkoje. Todėl savo numatytų 

lankytinų vietų sąrašą papildykite šios 
įdomios vietos adresu ir pavadinimu.

ATIDARYT/A nuo 11 iki 23 vai.

RS. / 798- f850 metais M.Daukšos gatvė vadinosi Rojaus gatve. Todėl nuo to buvo pavadinta ir 
ši prestižinė svetainė, o žodis •arka” reiškia, kad šių rūmų durys yra Arkos stiliaus.

Brangus broliai kunigai, tautiečiai ir 
amerikiečiai geradariai

Daugelis iš Jūsų galvoja, kokia
me stovyje buvo Telšių kunigų 
seminarijos pastatai, kai valdžia 
sugrąžino juos vyskupijai. Pasta
tai buvo labai apleisti, kad gaila 
ir žiūrėti. Pavyzdžiui, kai vieną 
kartą langas su visais rėmais iškri
to iš trečio aukšto..., kad būtų 
lengviau, atvykę meistrai lango 
vietą užmūrijo. Per kiaurus sto
gus lietus lijo, sienomis vanduo 
bėgo. Vidaus sienos buvo suga
dintos. Pastatus atgavome visiš
kai apgriuvusius tiek iš lauko, 
tiek iš vidaus.

Su Jūsų finansine parama la
bai daug kas padaryta, bet dar 
keliems metams turėsime darbo, 
būtent, įtaisyti naujus langus, 
duris, grindis, atnaujinti sienas 
ir padaryti kitus pataisymus. 
Tačiau ir to, kas jau padaryta, 
nebūtume padarę be Jūsų dosnių 
aukų, nes iki šiol vykdėme tik 
būtiniausius darbus - pataisymus, 
kad auklėtniai galėtų apsigyven- 

ko "Mišios" pirmą kartą atliktos 
Amerikoje 1963 m. balandžio 6 
d. Bostone.
- Prof. Jonui Račkauskui, 

ordinariniam Chicagos Valsty
binio universiteto profesoriui, 
Tyrimo ir Studijų Centro pir
mininkui bei Pedagoginio Litua
nistikos Chicagos rektoriui, Vil
niaus Pedagoginio universiteto 
senatas birželio 21 d. suteikė 
garbės daktaro vardą. Tuo jis tapo 
pirmuoju šio universiteto Gar
bės daktaru. Diplomo įteikimas 
įvyks spalio 6 d. Vilniaus Peda
goginio universiteto 60-ies metų 
jubiliejaus iškilmių metu. 

ti. Tikimės, kad ir ateityje mūsų 
rėmėjų ir gal naujų geradarių 
ištiestos rankos padės mums savo 
aukomis.

Jau esame išleidę 11 kunigų. 
Šiuo metu 85 klierikai mokinasi. 
Šį pavasarį 10 diakonų bus įšven
tinai kunigais, o kiti 7 priims 
šventimus šį rudenį. Be seminar
ijos pastatų mūsų didžiausias 
rūpestis yra pačių klierikų išlaiky
mas, nes jie mokomi, auklėjami 
ir išlaikomi nemokamai, be jokio 
užmokesčio. Jų šeimos ir žmonės 
būtų dosnūs, bet mažai tegali 
padėti, nes patys vos pragyvena. 
Kreipėmės į valdžią, kad pa
gelbėtų, bet kol kas - tyla. Be 
geradarių aukų seminarijos išlai
kymas būtų labai sunkus. Turime 
vilties, kad Jūs ir kiti tikintieji 
parems mus. ‘

Todėl ir vėl nuoširdžiai krei
piuos į Jus, prašydamas galimai 
dosnios aukos seminaristų išlai
kymui. Kai Komitetas mano var
du kreipsis į Jus, prašydamas fi
nansinės pagalbos Telšių kunigų 
seminarijai, nuoširdžiai* prašau 
Jus išgirsti jo ir mano maldavimą, 
atsiliepiant su auka. Ateityje galė
sime duoti kunigų ir lietuviš
koms parapijoms Amerikoje, 
Kanadoje ir kitur.

Meldžiu Gerąjį Ganytoją, kad 
Jis laimintų esamus Geradarius 
ir įkvėptų naujus ateiti mums į 
pagalbą, išgirdę nuoširdų mūsų 
prašymą. Užtikrinu Jus, kad es
ate mano ir klierikų maldose.

Viešpaties palaima telydi Jus!
Su malda ir dėkingumu, Jus 

visus laiminantis
Antanas Vaičius

Telšių Vyskupas
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Vysk. Paulius Baltakis, 
OFM, liepos 26 dieną išvyko atos
togauti į Kanadą. Į New Yorką 
Vyskupas grįžta rugpjūčio 15 d.

New Yorke jau antra savaitė 
siaučia dideli karščiai. Tempera
tūra kasdien viršija 90F laipsnių, 
o ir drėgmė kartais pasiekia net 
90%.

ATLANTA Import Export, 
Ine., siuntinių į Lietuvą persiun
timo bendrovė, siuntinius vėl 
priims rugpjūčio 5 d. ir rugpjūčio 
19 dienomis - šeštadieniais, nuo 
12 iki 1 vai. popiet Kultūros 
Židinio kieme, buv. spaustuvės 
patalpose. Dėl siuntinių paėmi
mo iš kitų vietovių žiūr. skel
bimą 6 psl. Jokių muitų nėra. 
Dėl informacijų skambinkite tel. 
(914) 258-5133.

JAV paštas nuo liepos 9 d. 
pakėlė laiškų į užsienį persiunti
mo mokestį. Pusės uncijos laiš
ko persintimas į Kanadą kainuo
ja 46 centai, už unciją - 52 cen
tai, į Meksiką - pusė uncijos - 40 
centų, viena uncija - 46 centai, į 
visas kitas užsienio vlastybes, 
taigi ir i Lietuva - pusės uncijos 
laiško persiuntimas kainuoja 60 
centu, vienos uncijos -1 doleris.

VILTIES siuntinių persiunti
mo agentūra Bostone liepos mė
nesį buvo uždaryta. Atstovai tuo 
metu nevažinėjo po lietuvių ko
lonijas siuntinių paimti. Per tą 
laiką buvo parengtas naujas ru
dens konteinerių išsiuntimo tvar
karaštis, kurį VILTIES agentūros 
siuntėjai gaus paštu asmeniškai. 
Siuntinia^vėl priiminėjami rug
pjūčio mėnesį. Tvarkaraštis bus 
skelbiamas "Darbininke".

Knygos - 
laisvalaikis vasarai

Lietuvių - angių kalbų žo
dynas. B. Piesarskas, B. Svece- 
vičius. 512 psl., kietais viršeliais. 
Turi apie 27,000 žodžių. Kaina 
15 dol. + 1 dol. persiuntimui.

Anglų - lietuvių kalbų žo
dynas. V. Baravykas. 590 psl., 
kietais viršeliais. Turi apie 30,000 
žodžių. Kaina 15 dol. + 1 dol.p.

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

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

"Moteris su baltu chala
tu". Dr. Konstancija Paprockaitė 
- Šimaitienė. 494 psl. didelio for
mato knyga kietaiš viršeliais. Čia 
telpa 35 medicinos daktarės pasa
kojimai apie išgyvenimus, dir
bant ligoninėse. Kaina 20 dol. 
Pridėti 2 dol. persiuntimui.

visos toygos gaunamos rašant;
Darbininkas

341 Highland Blvd. 
Brooklyn, NY 11207

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

"Darbininko" redaktorius 
kun. Kornelijus Bučmys, gydęsis 
Jamaica ligoninėje, Brooklyn, 
NY, toliau gydysis St. Andrey 
ligoninėje, Bedford, ME.

Iš Vilniaus radijo užsieniui 
lietuvių kalba programoje buvo 
pranešta, kad nuo rugpjūčio 1- 
mos dienos programa Šiaurės 
Amerikai bus transliuojama 7360 
KHz banga. (Trumpos bangos 41 
m). Laidos JAV girdimos 7 vai. 
vakaro rytinėje laiko juostoje 
(ĖST).

Julius Sasnauskas, dabar gy
venąs Toronte ir šių metų Sek
minėse įšventintas kunigu pran
ciškonu, minimas Vokietijoje, 
Oberammergau vietovėje, kur 
vyksta Kristaus kančios vaidini
mai. Ten lankytojai kviečiami 
melstis už Sasnauską, ištremtą į 
Sibirą už pasipriešinimą tikin
čiųjų persekiojimui.

Dr. Kazio Martinkaus 
(1953 - 1984) pomirtinis 

stipendijų fondas

1984 m. sausio 13 d. mirus 
biochemijos dr. Kaziui Martin- 
kui, jo šviesaus atminimui įam
žinimui 1985 m. buvo įsteigtas 
ir inkorporuotas kasmetinis sti
pendijų fondas. :

Stipendijos fondo komisija, 
apsvarsčiusi gautus stipendijų 
prašymus, nutarė 1995 m. sti
pendiją skirti:

$1,000.00 - Klaipėdoje gimu
siam Kęstučiui Bendinskui, ruo
šiančiam daktaratą iš biochemi
jos Bowling Green State Univer
sitete, Bowling Green, Ohio.

$500.00 - Larissai Matukaitei, 
iš Kanados, ketinančiai studijuoti 
London School of Hygiene and 
Tropical Medicine, darant ma
gistratą iš "Immuniology of In- 
fectious Diseases".

Ričardas Kurnėta

Ričardas Kurnėta (gyvenęs New 
Yorke), dabar gyvenąs Arizono
je, gegužės mėnesį Magna Cum 
Laude baigė University of Arizo
na, įsigydamas Bachelor of Scien
ce in Molecular and Cellular Bi- 
ology. Jis priklauso Phi Beta 
Kapa honorary draugijai. Moks
lą tęsti toliau jis buvo priimtas į 
Tulane University, New Orleans, 
LA, Albert Einstein University of 
Rochester, New York Medical 
College ir University of Arizo
na. Ričardas pasirinko Universi
ty of Arizona.

Gyvendamas New Yorke, jis 
lankė Maironio šeštadieninę mo
kyklą ir priklausė ttepšinio kom
andai. Jo šeima ir draugai jį 
sveikina ir linki sėkmės tęsiant 
studijas - studijuojant mediciną 
ir tampant gydytoju.

Kretingos pranciškonų vienuolynas, kuriame veikia labdaros valgykla.

Kretingos pranciškonų labdaros valgykla
Kretingos pranciškonų vie

nuolyne veikia labdaros valgyk
la (Amerikoje ji vadintųsi "Soup 
kitehen"), kuri buvo atidaryta 
1993 m. lapkričio 17 d. Ji įreng
ta atkirame valgomajame, prie 
vienuolyno virtuvės. Pirmosio
mis dienomis žmones sukvietus, 
jų ateidavo iki 50. Po mėnesio 
valgytojų padidėjo iki 150, o 
dabar yra kasdien maitinama iki 
280 žmonių. Pavalgyti ateina 
įvairaus amžiaus žmonės: senu
kai, kurie negali išgyventi iš pen
sijų, ateina invalidai, bedarbiai, 
po pamokų atbėga vaikai iš dau
giavaikių šeimų, kurių tėvai 
nepajėgia išmaitinti. Ateina to
kie, kurie yra prispausti ligų ir 
vargo. Ne visi ir ateiti gali: daug 
kam maistą parneša tie patys 
žmonės, parneša iš patalo nebe- 
pasikeliantiems savo šeimos na
riams, motinos - savo vaiku
čiams. Išsinešimui yra išduodama 
po kelias porcijas.

Valgo dar ir dirbantieji vie
nuolyno bažnyčioje, vienuolyne, 
ir taip pat keli negalintys išsi
laikyti Šv. Antano kolegijos stu
dentai.

Valgytojai yra labai patenkinti 
maistu, ir vis nuogąstauja, kad 
tik valgykla neužsidarytų.

Prieš pietus visi valgytojai 
pasimeldžia - dėkoja Viešpačiui, 
kad jie gali gauti nemokamą šiltą 
maistą. Pavalgę, žmonės padeda 
suplauti indus, puodus, išplau
na virtuvės, valgyklos ir kori
dorių grindis.

Darbingiėji valgytojai taip pat 
padeda dirbti laukuose: mat val
gyklai valdžia pavedė 12 ha 
žemės, kuri apsodinta bulvėmis, 
kopūstais ir kitokiomis daržo
vėmis. Yra dar žmonių atiduo
tas sodas ir dvi karvės - tai irgi 
ateinančiųjų pavalgyti rūpestis 
ir jų priežiūra.

Prie valgyklos yra susiorganiza
vęs šeimininkių būrelis, kuris 
pasivadino "Rūpestėlis". Šios mo
terys pasiaukojančiu virimo dar
bu nori palengvinti žmonėms 
vargingą gyvenimą.

Valgykla išsilaiko ne vien savu 
neapmokamu darbu, bet ir rink
liavomis: einama į turgų ir prašo
ma sėklų, prašoma pagalbos pas 
ūkininkus, kurie yra gan dos
nūs. Kas negali nieko duoti, atei
na padėti laukų darbuose. Pare
mia atvestos ekskursijos, jos 
domisi šiuo labdaros darbu. La
bai daug pagalbos sulaukiama iš 
užsienio: ypač remia Prisikėli
mo parapija Toronte, Kanadoje, 
lietuviai pranciškonai Ameriko
je, ir kiti geradariai.

Šios valgyklos vyriausias ad
ministratorius yra Tėv. Antanas

Tik ribotą laiką jūs galite tapti 
nauju "Darbininko" skaitytoju už 

$20 metinį prenumeratos mokestį.
JAV LB Kultūros Taryba ir 

"Darbininkas" skelbia 
SPAUDOS VAJŲ. 

Skubėkite! Tik 60-čiai pirmųjų 
naujų skaitytojų sumažinta 

metinė prenumerata iki $20! 

(žiūrėkite skelbimą 7-ame psl.) 

Grabnickas, Kretingos pranciško
nų vienuolyno vyresnysis. Šei
mininkės - "Rūpestėlio" narės - 
taip sako: "Dirbame su pilna Die
vo meile, esame dėkingos už šią 
tarnybą Dievui, esame laimin
gos, galėdamos padėti savo ar
timui, atsidūrusiam varge. Dėko
jame visiems, padedantiems lėšo
mis ar darbu."

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.: V. Pavalkis,Milpi- 
tas, CA.

Po 30 dol.: Alg. Prekeris, Stat- 
en Island, NY. _•_ .. .

Po 20 dol.: Birutė Kliorė, Pasa- 
dena, CA; Kun. Paul P. Sabutis, 
Waterbury, CT; Albina Tomkus, 
Juno Beach, FL; Vyt. Sinkevi
čius, Chicago, IL; St. A. Ston- 
cius, Nashua, NH; J. Norvilą, 
Brooklyn, NY; M. Slavinskas, 
New Hyde Pk., NY; Eleonora Li- 
obe, Woodhaven, NY; Ant Abra- 
mavičius, Yonkers, NY; V. Dlu- 
gauskas, Fort Worth, TX.

Po 15 dol.: A. Melaika, Athol, 
MA.,
i Po 12 dol.: Regina Hartvigas, 
Ąmsterdam, NY.

Po 10 dol.: J. K. Kudukis, 
London, Ont., Canada; Sophie 

Pavojingi saulės spinduliai
y Ar saulės spindulių užbloka- 
vimas yra geriau kaip prisidengi- 
mas nuo saulės? Raidės SPF an
gliškai reiškia "sun proteetion 
factor", (nuo saulės apsaugos fak
torius). Ką jos reiškia?

JAV vyriausybė šią vasarą siūlo 
kelis nuo saulės spindulių te
palų naudojimo patarimus, t. y. 
"išblokuoti" dalį netikslumų ži
niose kaip geriausiai apsisaugoti 
nuo saulės spindulių.

Pagal Federalinę Prekybos Ko
misiją, "prisidengimais nuo sau
lės" (sunscreen) yra vadinamivisi 
tie produktai, kurie apsaugomus 
nuo saulės nudegimo. Tačiau tik 
bžblokavimas (sunblock) mums 
suteikia tikrą fizinį barjerą, sau
gantį nuo saulės spindulių.

Federalinė Prekybos Komisija 
įspėja, kad turime vengti tų saulę 
pridengiančių tepalų, užrašai ant 
kurių nori mus suklaidinti įti
kindami mus, kad jie apsaugo 
nuo saulės spindulių. Tiktai to
kios medžiagos, kaip cinko oksi
das arba titano dioksidas visiškai 
užblokuoja saulės spindulius.

"Mes tikiname pirkėjus, kad jie 
turėtų kreipti dėmesį ne į tepalo 
pavadinimą, bet į jo SPF numerį, 
kuris žyma! daugiau paaiškina 
kaip reikia ta preke naudotis", - 
aiškina Jodie Bemstein, pirkėjų 
teisių apsaugos direktorius, Fede- 
ralinėje Prekybos Komisijoje.

Kas norėtų prisidėti prie Šios 
valgyklos išlaikymo, gali siųsti 
aukas pranciškonų vienuolynui 
Brooklyne:

Franciscan Fathers
361 Highland Blvd.
Brooklyn, NY 11207.

Pazy niekite, kad tai Jūsų auka 
Kretingos vienuolyno labdaros 
valgyklai. a. d.

Brazauskas, Los Angeles, CA; Li
nas A. Balsys, Naugatuck, CT; K. 
ir D. Campe, Annapolis, MD; P. 
Zickus, Dorchester, MA; Aldona 
M. Buivydas, Marlborough, MA; 
J. Bliznikas, Spring Hill, FL; Mrs. 
S. Klimas, Little Falls, NJ; J- B- 
trenas, Nutley, NJ; S. Zeberta- 
vicius, Parlin, NJ; Audrė Dručku
tė, Pt. Pleasant, NJ; Vitalija Šližys, 
VVoodhaven, NY.

Po 5 dol.: Maria Strazdis, 
Ęockaway, NJ; L. Jankauskaitė, 
Brooklyn, NY; Jolita L. Gudaitis, 
VVoodhaven, NY; Ieva Jankus, 
VVoodhaven, NY.

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

SPF (nuo saulės apsaugos fak
torius) numeriai nustato kiek 
laiko žmogus, kuris naudojasi 
šiuo tepalu, gali išbūti saulėje be 
nudegimo. Pavyzdžiui, tas žmo
gus, kuris nenaudodamasis sau
lės apsaugos priemonėmis nude
ga per 10 minučių, gali pailginti 
nudegimo laiką iki 150 minučių 
užsitepęs SPF 15 numerio kremą.

Normaliai daugumai žmonių 
užtenka SPF 15 ar aukštesnio 
numerio prisidengimo tepalų.

Tačiau žmonės, kurie plauko 
ar smarkiai prakaituoja, turėtų 
naudoti nepermirkstantį, atspa
rų vandeniui tepalą.

Per ilgas laiko praleidimas tie
sioginėje saulės ultravioletinių 
spindulių šviesoje gali sukelti 
rimtą odos sutrikimą, kaip susir- 
aukšlėjimą (raukšles) arba net 
odos vėžį. įdegimas jau yra 
ženklas odos procesų sutrikimo. 
Tyrinėtojai mano, kad pusė sau
lės spindulių žmogaus odai ten
ka iki 18 metų amžiaus, tačiau 
gali praeiti daug metų, kol pasek
mės atsiras.

Saulės spinduliai yra stipriausi 
tarp 10 vai. ryto ir 3 vai. popiet.

FTC rekomenduoja naudoti 
vieną unciją apsaugos tepalo, 
kuriuo reikia išsitepti 30 minučių 
prieš einant į lauką, kad ap
sauginiai chemikalai galėtų pra
siskverbti į odą. pagal AP

Siūlo darbą

"Darbininko* redakcijai reika
lingas darbuotojas. Reikalavi
mai: aukštasis žurnalistinis arba 
lituanistinis išsilavinimas, mokė
jimas dirbti su kompiuteriu. Re- 
sume prašome siųsti adresu: Dar
bininkas, Re: help vvanted, 341 
Highland Blvd., Brooklyn, N Y 
11207. Prašome neskambinti.

Reikalingi moterys ir vy
rai, kurie norėtų dirbti garsioje 
kosmetikos firmoje kaip grožio 
konsultantai (beauty consul- 
tants). Užtenka minimalaus ang
lų kalbos žinojimo. Dėl smul
kesnių informacijų skambinti 
718 846-6895 - prašyti Laimą.

(sk.)
Reikalinga šeimininkė 

prižiūrėti senesnio amžiaus žmo
nes ir jų namą.. Rašyti: Joseph 
Lugan, c/o John Conwood, P.O. 
Box 210270, Jamaica, NY 11421, 
USA. (sk.)

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

Paslaugos
TALPINTUVAI PER TRAN- 

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

Parduodamos knygos
Fighters for Freedom - 

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

Povilo Žumbakio, "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 ekonominius klau
simus, tautiečių interesus užsie
nyje ir Lietuvoje. Knyga gau
nama, atsiuntus "Darbininkui" 
15 dol. auką. 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 atsilikus! 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! Prenumerata vieniems 
metams - tik $30.

71712.107Qcompuserye.com

