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LIETUVOJE IR

APIE LIETUVĄ Pradžioje Popiežius kreipėsi 
lietuviškai:

Gerbiamieji Broliai! Šiandien 
Vilius Baldišius, Lietuvos Viešpats mums siunčia džiaug- 

Banto ^valdybos pirmimnkas, sm^ kartu susirinkus prie alto
riaus aukoti šventąją Mišių auką. 
Prie šio stalo, Kristaus simbolio, 
kviečiu jus sudėti visas Lietuvos 
Bažnyčios, patikėtos jūsų pasto
racijai, viltis ir sunkenybės, kad 
velykinės paslapties pri
siminimas gausiai mums atneštų 
šviesos, jėgų dabarčiai ir ateities 
žygiams.

Toliau itališkai Popiežius per
žvelgė svarbiąsias problemas, 
liečiančias Lietuvos ir Katalikų 
Bažnyčios dabartinę padėtį ir 
ateitį.

Su kokiu lūkesčiu laukiau šio 
bičiuliško mūsų susitikimo “ad 
Limina” proga. Šiandien dėkoju 
Viešpačiui, kad atvykote, — my
lima lietuvių tauta šitaip išreiškia 
ištikimybę Petro Sostui. Kuo 
nuoširdžiausiai Jus sveikinda
mas, dėkoju brangiajam kardi
nolui Vincentui Sladkevičiui, 
vyskupų konferencijos Pirmi
ninkui, išreiškusiam Jūsų mintis 
ir išdėsčiusiam viltis tos bažny
tinės bendruomenės, kurią Vieš
pats patikėjo Jums, Ganytojams.

Po neseniai praūžusių įvykių 
tatai yra pirmasis Petro Sosto 
aplankymas, kai iš pagrindų pa
sikeitė Lietuvos ir daugelio kitų 
Rytų šalių santvarka bei visas 
gyvenimas, kai pagaliau leista 
tautoms apsispręsti — atgauti 
taip svajotą laisvę.

kovo 2 d. pagaliau atsistatydino 
iš pareigų. Savo pareiškime pre
zidentui Brazauskui jisai atmeta 
per metus reikštus jam visus kal
tinimus dėl įstatymų pažei
dinėjimo, žmonių apiplėšimo, 
dėl piktnaudžiavimo tarnybine 
padėtimi, dėl padarytų milžiniš^.. 
kų nuostolių Lietuvos finansams 
ir jų politikai.

— Popiežiaus sutikimui Lie
tuvoje pasirengimai suspartėjo. 
Kovo pradžioje vyriausybės rū
muose įvykusiame organizacinės 
komisijos posėdyje dalyvavo ir 
prezidentas Brazauskas, arkivy
skupas metropolitas Audrys Bač- 
kis, komisijoje dirbančių mini
sterijų iržinybų bei savivaldybių 
atstovai.^Vidaus reikalų ministe
rija susisiekė ir bendradarbiauja 
su Lenkijos koordinatoriais, ku
rie darbavosi ten, kai Lenkijoje 
lankydavosi Popiežius.

— Dariaus ir Girėno skrydžio 
60 metų sukakties minėjimą ren
gia vyriausybės komisija. Liepos 
17 d. Kaune bus atidengtas pa
minklas. Lietuvos miestuose 
vyks aviacijos šventės, organi
zuojamas skrydis Kaunas-Soldi- 

ženklų serija. Nieko negirdėti 
apie anksčiau skelbtą planuoja
mą Lietuvos aviatorių skrydį 
Kaunas-New York-Kaunas.

— Antakalnio kapinėse, vy
riausybės potvarkiu, leista laido
ti 1991 m. sausio 11-13 d. įvyk
dytos agresijos metu bei 1991 m. 
liepos 31 d. Medininkų muitinės 
poste žuvusiųjų ir palaidotų šio
se kapinėse šeimos narius 
(tėvus, žmonos, vaikus).

— 70 procentų Lietuvos dir
vonų iš rudens liko nesuartų. 
Taip rašo Lietuvos spauda, pri
dėdama, kad dar apie pusė Lie
tuvos dirbamos žemės neturi tik
rų šeimininkų, tad neaišku, kas 
sės, o kas pjaus. Šią žiemą ben
drovių nariai bijo vežti į laukus 
mėšlą, nes nežino į kieno plotus 
pateks. Trūksta technikos, atsar
ginių dalių, daugelis ūkininkų 
neįstengia nusipirkti degalų. 
Prisibijoma, kad pavasarį pradės 
slėgti žemdirbius ta našta, dar
bai vėluos, jei valdžia tuojau pat 
nesusirūpins.

— “Donelaičio žeme” pasiva
dino Karaliaučiaus krašto lietu
viams Kristijono Donelaičio 
draugijos leidžiamas laikraštis. 
Jo tikslas — puoselėti ir žadinti 
neužgęstančią lietuvybę Mažo
joje Lietuvoje. Redaktorius — 
Steponas Lukoševičius.

— Baltijos Ezpress traukinys 
pradės savo maršrutą gegužės 22 
d., sujungdamas Estiją, Latviją 
ir Lietuvą su Lenkija. Kelionė iš 
Tallino iki Varšuvos užtruks 19 
valandų; sustojimai bus: Tartu ir 
Valga (Estija), Riga (Latvija) ir 
Kaunas (Lietuva). Kelionė į vie
ną pusę iš Tallino iki Varšuvos 
kainuos 400 Estijos kronų.

— ELI LILLY, JAV vaistų ga
minimo firma, lėktuvu Lietuvon 
atgabeno į Vilnių 5,000 flakonų 
ilgai veikiančio žmogaus insulino 
humulino "N P H už daugiau 
kaip $30,000. Insulinas išdalin
tas per Lietuvos Diabeto asocia
cijos suvažiavimą Lietuvoje vei
kiančių 28 Diabeto klubų na
riams.

VISI VIENINGAI ŽENKIME PRIEKIN!
Popiežiaus Jono Pauliaus H kalba, vasario 27 d. pasakyta Lietuvos vyskupams, 

pirmą kartą po 50 metų atvykus visiems su "Ad limina" vizitu

Sveiki, atvykę!
Jūsų asmenyje sveikinu drą

siuosius krikščioniškosios tautos 
atstovus, ilgai kentusius prie
spaudą, bet pagaliau galinčius 
laisvai skelbti savo tikėjimą į Kri
stų, pasaulio Gelbėtoją.

Bažnyčia, gerai suprasdama 
istorijos, kaip pasirengimo be
siartinančiai Karalystei reikšmę 
(plg. Gaudium et spės, 39), pri
sidėdama prie žmonių kovos už 
laisvę ir teisingumą, visados 
žvelgia priekin, — niekados ne
pasitenkina tuo, kas pasiekta. Ji 
yra įkvėpta ir tiesiog įtaigauta 
Kristaus meilės: “Caritas enim 
Christi urget nos” [Kristaus 
meilė mus valdo”], (2 Kor 5, 14). 
Vis dėlto nesielgiama greitomis, 
vien tik kaip “kūnas geidžia”: 
nerūpestingai ar ne kantriai. O 
Bažnyčia su “uolumu dėl Dievo 
namų” (plg. Jn 2, 17) nesiliauja 
iš kartos į kartų sėjusi dvasines 
Evangelijos sėklas, būdama tik
ra, jog pagaliau suleidusios šak
nis, paslaptingu Dvasios veiki
mu jos duos savo vaisių.

Štai kokia kiekvienos istorinės 
epochos Viešpaties mokinių pa- 
siuntinybė: Štai kur svarbiausioji 
pareiga kiekvieno mūsų, vysku
po, prie trečiojo tūkstantmečio 
slenksčio, pašaukto liudyti Kri
stų, kuris “mus išvadavo, kad 
būtume laisvi” (Gal 5,1).

Gerbiamieji Broliai, Kristaus 
meilė verčia Jus savo šalyje sėti 
Tiesos sėklą, kad laisvė ir bro
lybė, tos didžiausios vertyl>ės, 
už kurias praeityje lietuviai taip 
brangiai sumokėjo, Jums vi
siems taptų vienytes jungtimi.

Atgimimo ir pavasario metas
Jūsų Tėvynė, kurią turėsiu 

džiaugsmo aplankyti ateinantį 
rugsėjį, išgyvena didžiulių ir 
reikšmingų visuomeninių per
mainų metą. Žmogaus teisės,

ypač religijos laisvė po pusši
mčio sunkios priespaudos metų, 
ačiū Dievui, jau atgauta. Šitaip 
įvykiams susiklosčius. Šventasis 
Sostas per skirtąjį Apaštalinį 
Nuncijų galėjo visiškai atnaujinti 
diplomatinius santykius su Vy
riausybe. Be to, sukurta Vilniaus 
metropolinė provincija. Gavus 
statutų ir paskyrus Generalinį 
Sekretorių, pagyvėjo vyskupų 
konferencijos veikla. Popieži
nėje Šv. Kazimiero kolegijoje 
jau gyvena ir Romoje mokosi pir
mieji kunigai bei seminaristai.

Taigi dabar — atgimimo ir pa
vasario metas. Tatai — naujosios 
kartos kūrimo, sąžinės ugdymo 
laikas, kad laisvės dovana, priim
ta evangelinės tiesos šviesoje, 
subręstų ir atneštų lauktųjų vai
sių visose visuomeninio gyveni
mo srityse. Krikščionys žino, jog 
jie dabar atsakingi — yra pirmo
se linijose, — ten, kur turi būti 
atstatyta krašto dorovė, politika 
ir ekonomika. Šiam svarbiam ir 
sunkiam uždaviniui reikia gerai 
parengtų ir gerai išauklėtų dar
bininkų.

Savo šalyje, savaime supranta
ma, Jūs jaučiate įtampų tarp vėl 
iš naujo patiriamos pilietinės 
vienybės ir tarp tebejuntamų 
netolimos praeities neišvengia
mų pėdsakų. Būtina auklėti 
kūrėjus teisingumu pagrįstos 
ateities, kur piliečių tarpusavio 
santykiai būtų nešališkai, teisiš
kai tvarkomi. Beje, šiandien iš
ryškėja kitas sunkumas — būti
nybė rinktis vienų iš skirtingų 
raidos modelių ir jį atitinkantį n u kelta į 2 psl.)
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Vaizdas iš demonstracijos, nukreiptos prieš Brazauską ir komunistus,vasario 25 d. tuo 
metu, kai arkikatedros viduje, Šv. Kazimiero koplyčioje, buvo šventinama Prezidento 
vėliava. Demonstrantai nešiojo trispalves ir prezidento Smetonos portretą. Viktoro Ka
počiaus nuotrauka

IŠ LIETUVOS MISIJOS JUNGT. TAUTOSE VEIKLOS
mušytė dalyvavo Baltijos valsty-— Vasario 13 d. Misijos pa

tarėjas D. Sužiedėlis kalbėjo Va
sario 16-tos minėjime, kurį su
rengė Manhattano Lietuvių 
Bendruomenes apylinkė Aušros 
Vartų parapijos salėje.

— Vasario 14 d. Misijos pa
tarėjas A. Gureckas kalbėjo 
Hartforde, CT, Vasario 16-tos 
minėjime, kurį ruošė Lietuvių 
Bendruomenės Hartfordo apy
linkė.

— Vasario 14 d. Misijos pa
tarėjas D. Sužiedėlis kalbėjo 
Brocktone, MA, Vasario 16-tos 
minėjime, kurį ruošė Lietuvių

e&ononiinj sprendimų, kurie, te
gul ir nevisada akivaizdžiai, su
siję su etiniais ir kultūriniais 
tikslais. Be to, didžiulių pasikei
timų apimtoje geografinėje 
aplinkoje, kur yra ir jūsų kraštas, 
nėra taip lengva tvarkyti tarptau
tinius santykius.

Veikti atsakingai
Šitokių įvykių akistatoje bū

tina, kad naujos visuomeninės 
jėgos veiktų labai atsakingai ir 
apgalvotai: nesusiviliotų vien tik 
medžiagine gerove. Išsivysty
mas — rašiau Enciklikoje “Cen- 
tesimus annus”, — “negali būti 
suprastas vien tik ekonomine 
prasme, bet turi apimti visų 
žmogaus veiklų. Tai nereiškia 
vien tai, jog visos tautos turi su
silyginti su turtingiausiomis da
barties šalimis, bet atkakliu dar
bu sukurti vertingesnį gyveni
mų, ugdyti kiekvieno asmens de
ramų orumą ir kūry biškumą, su
gebėjimų atsiliepti į savo pašau
kimų ir jame glūdintį Dievo 
kvietimų”.

Nūdienė Lietuvos Bažnyčia 
nebijo pasitikti tokių grėsmingų 
iššūkių, — mat supranta, kad 
Viešpats dar ir šiandien byloja 
savo apaštalams: “Eikite ir pada
rykite mano mokiniais visų tautų 

-•žmones” (Nlt 28, 19). Tarp Išga
nytojo kviečiamų tautų taip pat 
yra ir jūsų atjaunėjusi Lietuva, 
kuriai Bažnyčia trokšta duoti 
garbingų dalį, kad augtų kupina 
tikėjimo ir turtėtų žmogiškomis,

Bendruomenės Brocktono apy
linkė.

— Vasario 17 d. Baltijos vals
tybių ambasadoriai prie Jungti
nių Tautų — A. Simutis (Lietu
va), A. Bau man i s (Latvija) ir E. 
Jaakson (Estija) — susitiko Esti
jos Misijoje prie Jungtinių Tautų 
aptarti eilę bendrų rūpesčių, 
įskaitant nario mokesčio klausi
mą. Ambasadorių Simutį į pasi
tarimą lydėjo Misijos patarėjas 
A. Gureckas.

— Vasario 17 d. Misijos pa
tarėjai D. Sužiedėlis ir G. Da

Dr. Ona Labanauskaitė

MIRĖ DR. ONA LABANAUSKAITĖ

Eidama 92-uosius metus 
amžiaus, kovo 3 d., po ilgos ir 
sunkios ligos, Matulaičių na
muose mirė visuomenininke ir 
žurnalistė dr. Ona Labanau
skaitė. Po pamaldų koplyčioje, 
velionės palaikai kovo 5 d. palai
doti Nekalto Prasidėjimo Seserų 
sodybos “Dangaus Vartų“ ka
pinėse.

Putname dr. Labanauskaitė 
praleido apie 20 metų. Ten ji tal
kino seserims spaustuvės dar
buose, vienu metu buvo spau
stuvės vedėja, vėliau vertė reli
ginio ir filosofinio turinio tarp
tautinių autorių knygas.

Amerikos lietuviams velionė 
pažįstama iš savo rašinių ir darlx> 
spaudoje. Atvykusi j JAV 1949 
m., ji tuojau pat pradėjo dirbti 
dienraščio “Draugo” redakcijo
je, kur redagavo ir rašė pirmojo 
puslapio žinias iki 1956 m. Vė-

biu Misijų pasitarime aptarti to
limesnę veiklą, svarstant Baltijos 
valstybių mokesčių į JT biudžetą 
klausimą. Pasitarimo metu buvo 
aptartos galimybės kelti moke
sčių klausimo teisines problemas 
ateinančios neeilinės Penktojo 
komiteto sesijos metu. Pasitari
mas vyko Jungtinių Tautų 
rūmuose.

— Vasario 18 d. Misijos pa
tarėjas A. Gureckas dalyvavo 
Baltijos valstybių Misijų darbuo
tojų pasitarime, kur buvo aptar
tas tebesitęsiąs Rusijos delegaci

liau, gyvendama New Yorke, 
nuo 1961 m. keletą metų buvo 
“Draugo” speciali korespon
dentė prie Jungtinių Tautų, o 
taip pat rašė ir New Yorko lietu
vių veiklos žinias.

1966-1972 metais dr. Laba
nauskaitė rašė “Darbininkui” 
pirmojo puslapio tarptautines 
politines žinias. Jos rašinių 
būdavo ir kituose periodiniuose 
ir vienkartiniuose katalikiškuose 
leidiniuose.

Darbui Amerikos lietuvių 
spaudoje ji sutelkė savo ilgametį 
patyrimą, kurį atsivežė iš Lietu
vos. Ten, dalyvaudama plačiame 
lietuvių moterų katalikių judė
jime, ji savo pirmuosius spaudos 
žingsnius pradėjo ir tęsė, reda
guodama “Moterį”, “Pavasarį”, 
“Jaunimo vadą” ir “Liepsnas”. 
Tautininkų režimo metais ji kelis 
kartus bausta kaip atsakingoji re
daktorė, ypač, kai dirbo “Ryto” 
dienraščio redakcijoje.

Velionė Lietuvoje ir paskui iš
eivijoje plačiai reiškėsi ateitinin
kų, Katalikių Moterų draugijos 
ir pavasarininkų veikloje, yra 
buvusi jų vadovybėje.

Jos gausių vertimų tarpe yra 
“Kristaus sekimas”, E. Fiedlerio 
“Defenzyva ir ofenzyva” (II d.), 
1930, R. Maederio “Katalikas 
esu”, 1932, J. S. Svensono “Kaip 
aš tapau kataliku”, 1932, J. 
Schrijverso “Meilės praktika ”, 
1935 ir kt.

Velionė buvo gimusi 1901 m. 
spalio 14 d. Dovydžių k., Kruo
pių vis., Šiaulių aps. 1924 m. 
baigė Šiaulių gimnaziją, 1933 m. 
Vytauto Didžiojo universitete 
teisių fakultetą, 1935 m.—Lille 
(Prancūzijoje) universiteto so
cialinių ir politinių mokslų mo
kyklą, įgy dama doktoratą.

Lietuvoje paliko brolių, su ku
rių vienu — Jonu, susirašinėjo. 
JAV ir kitose šalyse išeivių tarpe 
dar tebėra jos gerų pažįstamų ir 
bendradarbių, nors stambieji jau 
mirę.

jos Genevoje spaudimas Latvijai 
ir Estijai dėl tariamų žmogaus 
teisių pažeidimų. Buvo susi
pažinta su tik ką gautu Rusijos 
siūlomu rezoliucijos projektu 
dėl žmogaus teises ginančių su
tarčių tęstinumo išlaikymo nau
jose nepriklausomose valsty
bėse.

— Vasario 18 d. Misijos pa
tarėjai D. Sužiedėlis ir G. Da- 
mušytė dalyvavo pasitarime dėl 
tendros strategijos, svarstant JT 
nario mokesčio nustatymo klau
simą. Pasitarimas sušauktas Uk
rainos Misijos iniciatyva. Pasita
rime dalyvavo atstovai iš Armė
nijos. Azerteidžiano. Baltarusi-

(nukelta į 2 psl.)



Lietuvos nepriklausomybės 75-ečio proga Jungtinėse Tautose vasario 16 d. įvykusį 
priėmimą prisimenant... Lietuvos ambasadorius Anicetas Simutis ir tarptautinė publi
ka ploja JAV ambasadorei Madeleine Albright, pasveikinusiai lietuvius šventės proga. 
Iš lietuvių matyti D. Kezienė, P. Juknys ir kt. Liudo Tamošaičio nuotrauka.

VISI VIENINGAI ŽENKIME PRIEKIN!
(atkelta iš 1 psL) 

evangelinėmis dorybėmis, dar
niai bendradarbiautų su visomis 
šalimis. Jūs aiškiai ir puikiai su
prantate savo pašaukimą skelbti 
ir liudyti, kad Evangelijos žodis 
ir akivaizdus pavyzdys šviestų 
visai neramiai visuomenei.

Neseniai paskelbtas Jūsų Ga- 
nytojinis laiškas “Kuriant broliš
ką ir laisvą Lietuvą” ryškiai pa
rodė Jūsų, Gerbiami Broliai Vys
kupai, rūpestį, kad pirmieji 
imatės atsakomybės spręsti ir va
dovauti ganytojiškai veiklai, kuri 
yra būdinga Jūsų pašaukimui ir 
Jūsų tarnystei.

Šias evangelizacijos pastangas 
lydi aktyvi, veikla gailestingos 
meilės baruose: kai šalis išgyve
na tokias sunkias ekonomines 
bėdas, įvairiais būdais stengia
masi padėti žmonėms, ypač var- 
gingiausiems. Išmintinga ir di
džiadvasiška parama stokojan
tiems kasdien paliudija krikščio
niškosios tautos evangelizacinę 
pasiuntinybę.

Evangelija ir evangelizacija
“Evangelizuoti”, —priminiau 

Europos vyskupų konferencijos 
pirmininkams posinodiniame 
susitikime peniai gruodžio
mėnesį, — “tai būti liudinin
kais <> “naujiena susijusi su 
Evu.gelija ir evangelizacija, be 
perstojo įpareigoja Kristaus liu
dininkus. Mūsų amžiuje Euro
pos žemyne užderėjo gausus 
kankinių derlius, — turbūt 
didžiausias po pirmųjų krikščio
nybės laikų. Bažnyčia bręsta šios 
palaimingos pjūtės dėka. Lietu
va, irgi patyrusi ilgą kančių ir iš
bandymų metą, šiandien gyvena 
apaštalinį ir misionierišką pakili
mą.

Gerbiami Broliai Vyskupai! 
Nūdien yra puiki proga nuodu
gniau įvertinti Evangelijos tur
tus ir iš jų pasisemti išminties, 
— kurlink pasukti ateinančiais 
metais savo ganytojišką veiklą. 
Dabar palankus metas įsigilinti į 
Antrojo Vatikano Susirinkimo 
mokymą, kurio gaivinančiai 
jėgai šitiek laiko buvo trukdoma 
pasireikšti Jūsų liendruomenė- 
se. Atidžiai studijuokite Susi
rinkimo dokumentus, juos ap
mąstykite ir įgyvendinkite savo 
Bažnyčiose. Ypač pasistenkite, 
kad juos pažintų ir pamiltų pa
sauliečiai. Nauja pasauliečių kar
ta, išugdyta didžiųjų Susirinki
mo Konstitucijų dvasia, — te
būna tatai vienas iš Jūsų ganyto- 
jinės veiklos tikslų.

Ypatingai svarbu, kad suaugu
sieji ir jaunimas imtų nagrinėti 
Dekretą apie pasauliečių apašta
lavimą, suvoktų jo reikšmę da
bartinei nelengvai krašto būklei, 
susietų jį su kartu žengiančiu 
apaštalavimu. Pagal Antrojo Va
tikano Susirinkimo nurodymus 
kiekviena vyskupija teturi pa

sauliečių ugdymo mokyklą, kur 
bręstų savitos krikščioniškos 
asmenybės, gebančios gaivinti 
įvairias gyvenimo sritis: šeimą, 
mokyklą, kultūrą, visuomenines 
ryšių priemones, ekonomiką... 
Todėl reikia skirti deramo dėme
sio bažnytinių draugijų ir 
judėjimų, turinčių tvirtą dvasinį 
gyvenimą ir savo veikla tinka
nčių vietinei Bažnyčiai, apaštala
vimo programoms.

Dėl šeimŲ ir pašaukimų

Tenestokoja išskirtinio gany
tojiško rūpesčio šeima, toji es
minė krikščioniškos bendruo
menės ir visuomenės ląstelė, — 
reikia stengtis padaryti ją akty
viu evangelizacijos ramsčiu. Vi
saip stiprinkite jos dvasinį ir mo
ralinį gyvenimą; šiam tikslui pa
naudokite naująjį “Katalikų 
Bažnyčios Katekizmą”. Ypač 
daug dėmesio skirkite sužadėti
nių parengimui ir nuolatinei ve
dusiųjų brandai, kad jie iki galo 
atrastų krikštu gautąjį pašaukimą 
ir patys įmtų.si evangelizacinės 
veiklos. Šitaip bus galima padėti 
stiprius gyvybės išsaugojimo pa
matus, palaikyti tvirtą sutuokti
nių ir šeimos dvasingumą, kuris 
be jokių svyravimų užtikrins šei
mos neišardomumą, sutuoktinių 
atsakomybę už gyvybę ir vaikų 
auklėjimą.

Visad omenyje turėkite jauni
mą. Bažnyčios ir lietuvių tautos 
viltį. Jei norime, kad augtų jų 
tikėjimas, būtina taikyti pride
rintą skirtingam amžiui kate- 
kezę.

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 
2129 KNAPP STREET

BROOKLYN, N. Y. 11229 
TEL: 718 769 - 3300, FAX 718 769 - 3302

Pirmoji spaudos konferencija po prezidentinių rinkimų. Algirdas Brazauskas dėsto 
savo planus dėl Lietuvos ateities. Kairėje: vienas Brazausko patarėjų ir Seimo spaudos 
vedėjas Vilius Kavaliauskas, dešinėje — akademikas ekonomistas Raimundas Rajeckas, 
buvęs Brazausko rinkiminės kampanijos vadovas. Viršuje kairėje: buvęs VLIKo valdy
bos vicepirm. Vytautas Jokūbaitis, šiuo metu Tautos Fondo Tarybos ir ALTo vicepir
mininkas. Viktoro Kapočiaus nuotrauka

(Gilintis į Susirinkimo moky
mą reikia ne tik pasauliečiams, 
bet taip pat rengiant klierikus ir 
kunigus. Seminarijos gyvuos, jei 
bus atnaujintos pagal Antrojo 
Vatikano Susirinkimo nurody
mus, jei bus naudojamasi peda
gogine ir pastoracine patirtim, 
sėkmingai pritaikyta kitose Eu
ropos šalyse. 1 ' >. '

Kiekvienas Jūsų vyskupijos 
kunigas teugdo kilniadvasišką 
ganytojinę meilę, kurią nuolat 
tegaivina malda, bendrai rengia
mi planai ir vieninga veikla. 
Mylėkite savuosius kunigus! Bū
kite jiems artimi, išklausykite jų 
prašymų, skatinkite ir stiprinki
te jų broliškumo dvasią. Tatai at
neš vaisių — ateities pašaukimų. 
Valandų liturgija, Dievo žodžio 
apmąstymas, pagarbus Sakra
mentų, o pirmiausia — Susitai
kymo ir Eucharistijos šventimas 
tebūna pirmaeilė pareiga kiek
vieno kunigo, pašaukto visados 
nuoširdžiai priimti brolius dalin
ti jiems tiesos ir dieviškos meilės 
duoną.

Savo vyskupijose skatinkite ir 
drąsinkite Dievui pašvęstą gyve
nimą. Būtina, kad kai kurios 
vyrų ir moterų vienuolijos po 
tiek izoliacijos metų atnaujintų 
ryšius su kongregacijomis, ku
rioms jie priklauso, stengtųsi de
rinti savo gyvenimą pagal atitin
kamus Įstatus. Ypač moterų vie
nuolijos, susikūrusios po
grindžio laikais ir neturinčios 
Įstatų, dabar konkrečiau tea- 
pibrėžia savąją karizmą.

IŠ LIETUVOS MISIJOS JT VEIKLOS
(atkelta iš 1 psl.)

jos, Estijos, Kazachstano, Latvi
jos, Lietuvos, Moldovos ir Ru
munijos delegacijų. Ukrainos 
Misijos patarėjas L Goumenny 
supažindino pasitarimo dalyvius 
su rezoliucijos dėl mokesčių nu
statymo projektu, kurį grupės 
vardu norėtų siūlyti tvirtinti 
ateinančios neeilinės Penktojo 
komiteto sesijos metu.

— Vasario 18 d. Misijos pa
tarėjas A. Gureckas dalyvavo Ki
nijos atstovo JT-oms ambasado
riaus Li Daoyu atsisveikinimo 
priėmime Kinijos misijoje. Jis 
perkeliamas ambasadorium Wa- 
shingtone.

— Vasario 21 d. ambasadorius 
A. Simutis su žmona dalyvavo ir 
kalbėjo Vasario 16-tos minėjime 
Kultūros Židinyje, Brooklyn, 
NY.

— Vasario 21 d. Misijos pa
tarėjas D. Sužiedėlis kalbėjo Va
sario 16-tos minėjime Roches- 
ter, N Y. Minėjimą surengė Lie-

Pjutis — gausi, 
darbas — sunkus

Gerbiamieji Broliai, Jūsų lau
kia sudėtingas apaštalavimo už
davinys, tačiau kokį reikšmingą 
įnašą Jūsų nesiliaujantis pasiš
ventęs darbas galės duoti nauja
jai evangelizacijai.

Pjūtis, kaip Jūs patys žinote, 
yra gausi ir čia laukia sunkus dar
bas. Be to, didžiai įpareigoja ir 
tie Jūsų laukiantys uždaviniai. 
Nebijokite! Viešpats su Jumis; 
Jis pažadėjo būti kartu; “Ecce 
ego vobiscum sum omnibus die- 
bus, usque ad consummationem 
saeculi” (“Ir štai aš esu su jumis 
per visas dienas iki pasaulio pa
baigos”) (Mt 28,20).

Visi vieningai ženkite priekin, 
— tegyvena jumyse tvirta ir pra
našiška dvasia. Teneblėstą jumy
se budrumas ir jautrumas priim
tinoms naujovėms ir pavojams, 
neišvengiamiems kiekvienos 
bažnytinės bendruomenės kely
je.

Kasdien būkite lx? išlygų pasi
rengę liudyti Kristų, kuris “yra 
tas pats vakar ir šiandien, tas pats 
ir per amžius” (Žyd 13, 8).

Ypatingai lietuvių tautos ger
biama ir dažnai maldose minima 
Aušros Vartų Mergelė Marija te
veda Jus ir tesaugo evangelizaci
niame darbe. Teužtaria Jus 
šventieji Globėjai. Telydi ir te
stiprina Palaiminimas, kurį Jums 
suteikiu ir kurį mielai siunčiu 
kunigams, pirmiesiems Jūsų tal
kininkams ganytojiškoje tar
nystėje, visiems vienuoliams ir 
vienuolėms, visai lietuvių tautai. 

tuvių Bendruomenės Rocheste- 
rio apylinkė.

— Vakario 22 d., negalėdamas 
nuvykti į Vilnių inauguracijos iš
kilmėm, ambasadorius Anicetas 
Simutis raštu pasiuntė savo ir 
Misijos štabo sveikinimus ir 
linkėjimus Lietuvos Respubli
kos Prezidentui Algirdui Bra
zauskui “sėkmingai dirbti ne
priklausomos ir demokratinės 
Lietuvos žmonių gerovei”.

— Vasario 22 d. Misijos pa
tarėja G. Damušytė priėmė 
American Chase bendrovės at
stovus, kurie Lietuvos vyriausy
bei siūlo parengti specialų rekla
minį skyrių viename iš plačiau

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

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

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

JUOZO ANDRIULIO Real Estate, namų pardavimas, visu rūšių 
apdraudimai, IncomeTax pildymas. Į staiga veikia naujoj vietoj 
- OHLERT-RUGGIERE, Ine., 89-11 Jamaica Avė., VVoodhavėn, NY.’ 
Tel. 847-2323 (namų tel. 847-4477). įstaigoj kreipiantis paminė
ti, kad esate ar norite būti J. Andriušio klientais.

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

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

LIETUVIU KULTŪRINĖ RADIJO PROGRAMA "AUŠRA". VVINC-FM 
90.5, VV'orcester, MA. Sekmadieniais 8-9 vai. vakaro, Eduardas 
Meilus, Jr., 70 CurtisSt., Aubum, MA 01501. Tel. 508 753-7232

NEW YORK-NEVV JERSEY-Laisvės Žiburys, sekmadieniais 9-10 
vai. ryto WNWK105.9 FM. Romas Kezys, 217-25 54th Avė., Bay- 
side, NY 11364. Tel. 718229-9134arba 718428-4552. Fax 718 769- 
3302.

KOLODNY&KOLODNY: Virginija Koiodny, lietuviškai kalbanti 
advokatė, 11 Park Place, Room 905, New York, NY 10007. Tel. 
212 349-7771. Nelaimių ir susidūrimų atvejai, namų pardavi
mas, testamentai, išnuomojimai, kondomini jumų reikalai. Turi 
leidimų praktikuoti New Yorko valstijoje.

NEW JERSFV, NEW YORK - "Lietuvos atsiminimai", sekmadie
niais nuo 2 iki 3 vai. popiet iš Seton Hali Universiteto stoties, 
89.5 FM banga. "Music of Lithuania" programa, vedama anglų 
kalba iš tos pačios stoties, girdima irgi sekmadieniais nuo 1 iki 
2 vai. popiet. Dr. J. J. Stukas - direktorius, 234 Sunlit Dr., 
VVatchung, NJ 07060. Tel. 908 753-5636.

MARIA JUZAITYTĖ-LEVIN, lietuvė advokatė, patarnauja visuo
se teisiniuose reikaluose. Kalba ir lietuviškai. 325 Broadway, 
Suite 504, New York, N.Y. 10007. Tel. 212 962-5810.

66-86 80 ST. M1DDLE VILl.AGE, 
0UEENSN.Y. 11379
PHONES (718) 326-1282, 326-3150

TAI MCSC VIEMNTH.E VIETA-

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI 
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 
PRISTATOMI J VISAS KAPINES 

NEW YORK, NEW JERSEY 
IR CONNECTICUT VALSTIJOSE.

IŠTAIGA PRIE ŠV.JONO KAPINIU

- GAVSI PARODE SALE

siai skaitomų žurnalų pasaulyje, 
t. y. “Newsweek”. Reklaminio 
skyriaus tikslas: sudominti užsie
nio investicijas Lietuvoje. Susi
tikime tartasi dėl sąlygų.

— Vasario 23 d., ambasado
rius A. Simutis priėmė buvusį 
URM ministro pavaduotoją V. 
Katkų, atvykusį į JAV United 
States Information Agency kvie
timu.

— Vasario 26 d. Misijos pata
rėjas D. Sužiedėlis dalyvavo pa
sitarime dėl būsimos neeilinės 
Penkto komiteto sesijos darbot- 
varkęs. Tarp kitų klausimų, ko
mitetas turės svarstyti Baltijos 
valstybių ir buvusių TSRS re
spublikų mokesčių į JT biudžetą 
problemą.
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Dialogas tarp Vatikano 
ir Lietuvos vyskupų

Šie metai Lietuvos Bažnyčiai 
reikšmingi tuo, kad pirmą kartą 
po 50 komunistinės priespaudos 
metų visi Lietuvos vyskupai ga
lėjo atvykti oficialaus vizito pas 
Popiežių.Tą faktą pabrėžė ir 
dėlto džiaugėsi pats Popiežius ir 
Vatikano Kurija, ir Lietuvos ga
nytojai, atlikę kelionės “Ad limi- 
na” pareigas ir Amžinąjį Miestą 
palikę,ne atsisveikindami su Po
piežiumi, bet tarę “Iki pasimaty
mo Lietuvoje!” Jie perdavė jam 
žodį, kad visa Lietuva laukia jo 
viešnagės rugsėjo mėnesį.

Kituose šios “Darbininko” lai
dos puslapiuose aprašomas Lie
tuvos vyskupų vizitas, taip pat 
pateikiamos ta proga pasakytos 
pagrindinės kalbos.

Be susitikimų su Šventuoju 
Tėvu, Lietuvos ganytojai lankėsi 
ir tarėsi devyniose kongregacijo
se: vyskupų, kunigų, pasaulie
čių, šeimų, katalikiško auklė
jimo, tikėjimo ir sakramentų bei 
kulto, dialogo su netikinčiais bei 
kultūros ir imigrantų pastoraci
jos.

Štai dalis tų svarbių proble
mų, iškeltų pasitarimuose su 
Šventuoju Tėvu ir kongregacijų 
vadovybėmis, turėsiančių įtakos 
Lietuvos tikinčiųjų gyvenimui:

Šv. Tėvas ir visi kongregacijų 
vadovai (kardinolai ir arkivysku
pai) išreiškė džiaugsmą, kad Lie- 
tuvos'tikintieji nepalūžo ir susi
laukė religinės laisvės bei valsty
binės nepriklausomybės.

Vyskupų kongregacijos pirmi
ninkas kard. Cantini pareiškė, 
kad jis-labai gerai suprantąs, ką 
Lietuva", pergyveno ir kokioje 
šitokioje moralinėje ir ekono
minėje padėtyje ji šiandien yra, 
nes ir jo kraštas (Kenya) išgyveno 
komunistinę diktatūrą.

“Komunistai”, sakė jis, “yra 

lyg termitai, kurie graužia ir nai
kina viską...” Jis taip pat pri
minė, kad yra labai svarbu gerai 
susipažinti su II Vatikano doku
mentais ir pagal juos formuoti 
dvasiškiją bei pasauliečius.

Jis taip pat perspėjo, kad 
neužsidarytume vien savo tautos 
reikaluose, o būtume sykiu ir 
misionieriška Bažnyčia. Kard. 
Sladkevičius priminė, kad Lie
tuva visuomet siuntė misionie
rius, net ir sunkiausiais okupaci
jos laikais, kai jai pačiai taip 
trūko kunigų. Ne vienas jos ge
riausių kunigų apaštalavo Sovie
tų Sąjungos plačiam žemyne, ap
tarnaudami įvairių tautybių ti
kinčiuosius.

Šeimų kongregacijos vado
vybė išreiškė pasitenkinimą Lie
tuvos vyskupų pastangomis at
statyti ateistinio auklėjimo ir so
vietinės sistemos sugriautą šei
mų gyvenimą (Lietuvoje šie 
1993 metai yra paskelbti “Šei
mos metais”).

Pasauliečių kongregacija džiau
gėsi, kad Lietuvos katalikai 
gražiai bendradarbiauja su dva- 
siškija ir bando įsisąmoninti savo 
teises, pareigas ir atsakomybę. 
Ragino galimai greičiau į lietuvių 
kalbą išversti Jono Pauliaus II 
encikliką “Christi fidele.s”, kad 
ant teisingų pagrindų būtų 
pagrįstas dvasiškių ir pasauliečių 
bendravimas, rūpinantis visos 
Bažnyčios gerove ir evangeliza
cija. Buvo pasiūlyta į Lietuvą pa
siųsti gerai pasiruošiusius pasau
liečius su paskaitomis, o jos stu
dentus siųsti į gerus katalikiškus 
universitetus užsienyje.

Dialogo su netikinčiaisiais ir 
kultūros kongregacijoje gan 
daug laiko skirta tautos susitaiky
mui ir atleidimui, vadovaujantis 
Šukiu — “Nėra ateities be atlei
dimo”.

Po 50 metų pirmą kartą šiemet 
Lietuvos vyskupai visi kartu da
lyvavo “Ad limina” apsilankyme 
Vatikane. Atvyko Kauno arkivy- 
skupas-metropolitas kardinolas 
Vincentas Sladkevičius ir jo pa- 
gelbininkai vysk. Vladas Miche- 
levičius ir vysk. Sigitas Tamke- 
vičius, SJ; Vilniaus arkivysku- 
pas-metropolitas Audrys Bačkįs 
su pagelbininku vysk. Juozu Tu
naičiu; Panevėžio vysk. Juozas 
Preikšas; Telšių vysk. Antanas 
Vaičius; Vilkaviškio vysk. Juozas 
Žemaitis, MIC; išeivijos lietuvių 
vysk. Paulius A. Baltakis, OFM, 
kuris, nors oficialiai priklauso 
Amerikos Vyskupų Konferenci
jai, kartu yra ir Lietuvos Vysku
pų Konferencijos “dalyvaujantis 
narys”.

Jie lankėsi Vatikane pagal esa
mą tvarką, kai kas penkeri metai 
visi vyskupai, ypač ordinarai, 
privalo asmeniškai atvykti į Vati
kaną pasimelsti prie Šv. Petro 
karsto (ad limina) ir Šv. Tėvui, 
Šv. Petro įpėdiniui, duoti smul-

Pabrėžta, kad susitaikinimą 
reikia atlikti neįžeidžiant asme
nų ir kad tiems, kurie nedalyva
vo Bažnyčios persekiojime, ne
reiktų būti perdaug griežtiems, 
nes “daugelis gal buvo prievarta 
įtraukti į KGB pinkles, nors ir 
norėjo pagelbėti Bažnyčiai”. Gi 
tie, kurie persekiojo Bažnyčią ir 
dabar yra valdžioje, turėtų vie
noje ar kitoje formoje atsiprašyti 
ir apgailėti savo veiksmus.

Ne tik buvę komunistiniai 
kraštai, bet ir visas Vakarų pa
saulis pergyvena antropologinę 
krizę, kalbėjo kongregacijos pir
mininkas, nes visur yra pažeistas 
tiesos pajautimas. Lietuvos 
padėtis šiuo atžvilgiu esanti ge
resnė, nes tauta pažįsta kančios 
kelią ir yra sukaupusi toleranci
jos ir supratiYno kapitalą.

“Reikia sakyti visą tiesą apie 
žmogų, gyvenimą ir Dievą”, bu
vo primintas nuolatos kartoja
mas Šv. Tėvo raginimas.

“Mūsų liudijimas bus patiki
mesnis, jei liudysime savo gyve
nimu, kad Kristus yra Tiesa ir 
tikrasis kelias į gyvenimą”.

“Reikia evangelizuoti kultūrą, 
kad galėtume žmoniją išgelbėti. 
Neturėkime iliuzijų, skaity- 
kimės su realybe, bet visuomet 
darykime, kas įmanoma įgyven
dinti tiesai, pradėdami nuo 
mažiausio amžiaus vaikų”, ragi
no kongregacijos vadovylyė.

(nukelta į 4 psl 1

LIETUVOS VYSKUPŲ “AD LIMINA" VIZITAS VATIKANE
kią apyskaitą apie savo vyskupijų 
padėtį. Pranešimai atsiunčiami 
iš anksto, kad popiežius ir kon
gregacijos (Šv. Sosto ministeri
jos) galėtų su jais susipažinti ir 
vyskupų apsilankymo metu ap
tarti esamas problemas.

Vyskupai į Romą atvyko vasa
rio 19 d. ir apsistojo Šv. Kazimie
ro kolegijoje. Oficialus vizitas 
pradėtas vasario 22 d., 7:30 vai. 
mišiomis Šv. Petro bazilikos 
Aušros Vartų koplyčioje, kur 
pradžioje sveikinimo žodį tarė 
Vincentas Sladkevičius.

Tą pačią dieną ir kitomis 
dienomis Lietuvos ganytojai Va
tikane aplankė ir Lietuvos reika
lais pasitarė devyniose kongre
gacijose: vyskupų, kunigų, pa
sauliečių, šeimų, katalikiško 
auklėjimo, tikėjimo ir sakramen
tų bei kulto, dialogo su netikin
čiais bei kultūros ir imigran
tų pastoracijos.

Apreiškimo parapijos bažnyčioje vasario 21 d. aukojamos 
mišios, švenčiant Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 75- 
metį. Iš k.: Tėv. dr. Leonardas Andriekus, OFM, kun. Jonas 
Pakalniškis, klebonas kun. Vytautas Palubinskas, kun. Ginta
ras Vitkus, SJ, svečias iš Kauno, kun. St. Raila. Liudo Ta
mošaičio nuotr.

Vasario 24 d. visi Lietuvos 
vyskupai ir iš Vokietijos atvykęs 
vyskupas emeritas Antanas 
Deksnys dalyvavo bendroje ge
neralinėje audiencijoje, kurios 
metu Šv. Tėvas pasidžiaugė, kad 
Lietuva atgavo valstybinę ne
priklausomybę bei religinę 
laisvę, kad pirnų kartą visi Lie
tuvos vyskupai galėjo atvykti ofi
cialaus vizito ir kad jis pats grei
tai lankysis Lietuvoje.

Oficialus vizitas baigtas vasa
rio 27 d. lietuviškomis mišiomis 
privačioje Šv. Tėvo koplyčioje, 
po to bendra ir individualia vys
kupų audiencija bei atsisveikini
mo pietumis Šv. Tėvo valgoma
jame.

Pirmiausia, ankstyvą rytą visi 
vyskupai ir Romoje gyvenantys 
lietuviai kunigai kartu su Šv. 
Tėvu privačioje koplyčioje kon- 
celebravo Mišias. Mišiose su Po

piežium taip pat dalyvavo Ro
mos Šv. Kazimiero Lietuvių Ko
legijos auklėtiniai ir seserys vie
nuolės.

Mišioms pasibaigus, Šv. Tė
vas lietuvius vyskupus priėmė 
audiencijoje. Jos metu pirmiau
sia prabilo kardinolas Sladke
vičius itališkai. (Jo kalbos lietu
viškas vertimas spausdinamas at
skirai. Zr. psl. 3).

Šventasis Tėvas, atsakyda
mas, savo kalbos pradžią ir pa
baigą perskaitė lietuviškai (jo 
kalbos lietuviškas vertimas spau
sdinamas atskirai. Zr. psl. 1).

Šia audiencija ir baigėsi “Ad 
limina” vizito rėmuose numatyti 
Lietuvos vyskupų susitikimai su 
Šv. Tėvu ir Romos Kurijos pa
reigūnais.

J Lietuvą ganytojai išskrido 
kovo 1 d. Prieš tai, vasario 28 
d., jie koncelebravo mišias Vati
kano radijo koplyčioje. Mišioms 
-už Lietuvą vadovavo kard. Slad
kevičius, pamokslą pasakė jo pa- 
gelbininkas vyskupas Sigitas 
Tamkevičius. Mišios buvo trąn- 
sliuojamos į Lietuvą, kaip kiek
vieną sekmadienį.

KALBA KARDINOLAS 
V. SLADKEVIČIUS

Šventasis Tėve,

Štai jau trečią kartą pastaraja
me dešimtmetyje pasikartoja 
Lietuvos vyskupų vizitas “ad li
mina pas Jėzaus Kristaus Vieti
ninką, apaštalo šv. Petro įpėdinį 
Bažnyčios širdyje Romoje.

Prieš penkerius metus — 
1988 m. balandžio 18 d. Lietu
vos vyskupai galėjo tik labai at
sargiai išreikšti savo ir visos lie
tuvių tautos didįjį troškimą at
gauti Bažnyčios ir Tėvyfiės 
laisvęv Tada mes grįžome į na
mus ne tik su Jūsų palaiminimu, 
bet ir su labai nuoširdžiu Jūsų 
linkėjimu, kad Lietuvos Bažny
čios ir lietuvių tautos troškimas 
kuo greičiau taptų tikrove.

Žinome, kad šis linkėjimas ir 
malda už Lietuvą, pastangos vi
sais galimais būdais padėti Lie
tuvai mus lydėjo nuo pat Jūsų 
pontifikato pradžios. Jūsų pa
stangos drąsinti ir stiprinti Lie
tuvos Bažnyčią sunkiausiame jos 
istorijos laikotarpyje, priminti 
pasauliui, kad Lietuva dar gyva, 
kad ji nėra praradusi vilties, pa
siekė aukščiausią laipsnį didin-

(nukelta į 4 psl.)

Lietuvos dienoraščio skeveldros
Alfonsas Nakas 3

Buto savininkų nėra. Mano 
paskambinimo Panevėžy, žinau, 
laukia kiekvieną minutę. Lai
mei, sūrandu telefono abonentų 
knygą. Ir numerį! Vėl išsuku 07.

— Klausau! — ragely jau 
pažįstamas balsas.

— Trašau Panevėžį...
> — Jau prašėt! — stragiai 
Užkerta, — savo numerį sura
dot?

— Taip, — paberto numerius 
ir lengvai atsidustu.

— Jūsų pavardė? — trenkia 
kaip plaktuku į pakaušį.

Mano pavardė? Kam ji jums 
reikalinga? Aš ne vietinis. Iš 
Amerikos?..

•— Tarką? Amerikoj telefono 
pokalbiai .už dyką?! — sarkastiš
kai, triumfuodama, telefonistė 
pabrėžia kiekvieną žodį. Suglu
męs, supykęs tyliu. — Ne, ne 
už dyką? TAI IR ČIA NE UŽ 
DYKĄ!

.Laimėjusi mūšį, kurio aš ne
pradėjau, telefonistė tyli. Tyliu 
ir'*š. Ragely visokie garsai. Už 
keliolikos sekundžių padedu. 

Atvėstu. Ji klausė “mano” nume
rio, paskui “mano” pavardės. 
Kokiem galam? Nušvinta atsaky
mas! Jai reikia buto savininko 
telefono numerio ir buto savi
ninko pavardės, kad už pokalbį 
gautų atlyginimą, kad "nebūtų 
už dyką”. Kad bute esu svečias, 
ji turėjo suprasti, kai aiškinausi 
numerio nežinąs. Bereikėjo tik 
paklausti buto savininko pa
vardės ir l>e mikčiojimų būčiau 
pasakęs.
Nusprendžiau skambinimą ati

dėti, nes ambicija neleido į šią 
merginą ar moterį dar kartą 
kreiptis. Bet už 15 ar 20 minučių 
telefonas sučirškė.

— Užsakėte Panevėžį. Ar dar 
norit?

— Taip, noriu,
— Kalbėkit!
Ir jau ragelyje dukterėčios 

balsas. Kodėl “šaunuolė” nebe
klausė “mano” pavardės? Kodėl 
išvis pas mane sugrįžo? Spėju, 
kad apie “pakaustymą” kvailo 
amerikono pasigyrė už save di
desnei ar didesniam ir buvo su

barta, o žinant skambintojo tele
fono numerį turbūt ir Kauno
centrinėje žinoma alnmento pa
varde, kaip Amerikoj.

Pažintis su Žemaitija

Keista! Vokiečių 
metu, dirbdamas Vilniaus ge
ležinkelių valdyboje, turėjau 
nuolatinį bilietą keliauti visais 
ruožais, bet į Žemaitiją niekada 
nenusikapsčiau. Tik iki jos pak
raščio — Šiaulių. Tuomet nenu
jaučiau, kad pačioje sostinėje, 
Telšiuose, tarpsta mergužėlė, 
kuri taps mano vaikų motina. O 
ir 1988 m. rudenį, iš 10 dienų 
Lietuvoje, Žemaitijai teturėjau 
vieną dieną, gal po valandą tesu
stodamas Klaipėdoje, Palangoje 
ir Šiauliuose bei Meškuičiuose.
Dabar Žemaitija pasimėgausiu, 
su pertraukom, apie pusantros 
savaitės.

Rugpjūčio 5 d. vidudienį į Vi-
lijampolę prisistatė svainis Vik
toras. Kad 200 km sukoręs atsi
pūstų prieš kitus du šimtu, 
susėdam prie puodelio kavos. 
Bronė, Vida, Viktoras ir aš. Ne
praeina nė penkios* minutės, ir 
jau turime nematomą svečią, 
Vytautą Landsbergį. “Tai nu
varė ekonomiją! Prieš laiką pa
naikino kolūkius! Viskam kyla 
kainos kasdien, o algos ir pensi
jos nė iš vietos”...

— Kaip tai “nė iš vietos", Vik
torai? Koks dabar jų vidurkis? — 

klausiu.
— Nu apie pustrečio tūksta

nčio. Bet šitiek buvo prie Vagno-
liaus. Abišala pakelti nė nežada. 
O kainų kėlėjai Abišalos nesi- 
klausia, — dėsto Viktoras. Jo lo- 

okupacijos geležinė. Pritark, arba bent
tylėk.

Už valandos Vilijampolę pa
liekam. Netrukus įsukam į Vil
niaus-Klaipėdos greitkelį. Sma
gu juo važiuoti! Tik gaila, kad 
per greit miestelis miestelį veja.

Antriniu, bet geru keliu pro 
Kėdainių pakraštį. Per Dotnuvą. 
Per patį vidurį Šiaulių! Pasitinka 
banguotas kraštovaizdis, kaip 
mano gimtinėje apie Kamajus. 
Čia žaliau, negu tarp Vilniaus ir 
Kauno. Esą Žemaitijoje sausra 
rtėbuvusi tokia baisi. Dar pjau- 
narni kviečiu kai.

Pravažiuojam sutūpusią, mie-
guisfą Papilę. Ten — Simano 
Daukanto paminklas. Iki ke
lionės galo 7 km. Šiaurvakariuo
se, iš aukšto kamino veržiasi tirš
ti, juodi dūmai. Tai Ventos staty
binių medžiagų kompleksas.
Kažkodėl šią pabaisą spauda pri
skiria Akmenei, arba Naujajai 
Akmenei. Ne, ne! Ji prieš bene 
keliolika metų pastatyta Vento
je, kitaip — Ventos gyven
vietėje. Gyvenvietę aš suprasda
vau kaip vienkiemį ar kaimelį. 
O čia gal kokių 15,000 miestas. 
Vien minimame Statybinių me

džiagų komplekse normaliai dir
ba apie 2,000 žmonių, beveik vi
si vietiniai, Ventos piliečiai.

Kai mes viešėjom, sakė, dėl 
žaliavų trūkumo ir šlubuojančios 
paklausos, dirbą “tik” 1400 ar 
1200. Fabrikas didžiuojasi dar ir 
antru kaminu, kuris kartais irgi 
rūksta. Bet šis vienas, aukštesnis 
ir didesnio diametro, riikstąs 
diena dienon, metai iš metų. Ka
dangi nuo Baltijos pučia pietva
karių vėjai, Ventos kamino 
dūmai driekiasi j Akmenės, 
Kruopių, N. Akmenės ir Žagarės 
pusę, veikiausiai pasiekdami ir 
Latviją. Tik kai papučia šiauri
niai vėjai, tuomet ir Ventoj visi 
čiaudo, ašaroja. Ačiū Dievui, 
sako, tokių dienų metuose vos 
kelios pasitaiką.

— Ką daro jūsų ekologai, ža
liųjų partija, kad tokios bjau
rybės neprislopina? — piktinuo
si.

.— Ką jie gali? — atšauna Vik
toras. — Landsbergis...

— Ar dar toli jūsų gatvė? — 
skubu keisti temą

Už poros minučių sustojome 
Bronės brolio kieme.

Venta, Akmenė, dešimtys ki
tų Žemaitijos miestukų, buvusių 
kaimų, buvusių kolchozų, gy
venviečių, pridygusių bolševiz
mo dešimtmečiais, pro ar per 
juos keliaujant labai gerais asfal
tuotais keliais, atrodo žavingai. 

Daug geriau, negu, sakysim, Ita
lijos provincijų lūšnos. Žemaitija 
— mūrinė! Mūrinė ir visa Lietu
va. Tik Žemaitijos nameliai baltų 
plytų (Ventoje gamintų, taigi!). 
Dzūkijoj ir Suvalkijoj (kiek aš jos 
mačiau) dominuoja vadinamų 
Alytaus namelių, raudonų plytų, 
statyba, o Aukštaitijoje — maišy
ta. Visgi, dauguma paskutinių 
poros ar trijų dešimtmečių staty
bų — mūrinės. Tik mano brolis 
Rudžiuose (kurie irgi puikaujasi 
keliais mūriniais) susirentė na
melį, pirmame dešimtmety po 
karo, iš nugriautos Kamajų mo
kyklos sienojų. Jis negalėjo plytų 
palūkėti, nes mūsų “rūmas”, 
mūšių metu subombarduotas, 
gyvenimui nebetiko.

Taigi, mūrinė Lietuva! Vytau
to Alanto svajonė, jo pranašysčių 
išsipildymas... Bet įėjus į name
lių vidų, džiaugsmas sumažėja. 
Yra didelė vonia, tik nėra šilto 
vandens, jei vanduo išvis vamz
džiais teka. Antra vertus, jeigu 
teka, tai jau teka ir teka, nors tu 
ką. Vadinamoji santechnika (sa
nitarinė technika), gal dėl nuola
tinio dalių trūkumo ir blogos ko
kybės, niekaip neišsipainioja iš 
krikšto marškinėlių. Vonios nuo 
varvančio šalto vandens paruda
vusios. Jose ropinėja vorai. Tie 
iš oro gražūs balti nameliai turi 
po virtuvę, valgomąjį, salonėlį ir 
miegamąjį.

(Bus daugiau)



LIETUVOS VYSKUPŲ "AD LIMINA" VIZITAS VATIKANE

(atkelta iš 3 psl.)

gaiš Lietuvos dangiškojo globėjo 
šv. Kazimiero mirties 500 metų 
sukakties ir Lietuvos Krikšto 600 
metų jubiliejaus minėjimais Šv. 
Petro bazilikoje, kai Jūsų dėka 
katalikiškos Lietuvos rūpesčiai ir 
viltys nuskambėjo visame pasau
lyje lietuvių kalba.

Klausydami Jūsų žodžių, su
pratome, kad Šv. Tėvas ir visa 
Visuotinė Bažnyčia yra su mu
mis. Dėl to turime ištverti, ne
paisydami sunkumų turime likti 
ištikimi Dievui, Bažnyčiai,Tėvy
nei.

Pasikeitimo stebuklas
Šiandien esame įsitikinę, kad 

tie sunkūs laikai jau yra negrą
žinamoje praeityje. Per Šven
čiausios Mergelės Marijos užta
rimą įvyko didysis pasikeitimo 
stebuklas, kuris ne tik paverg
tiems kraštams, bet ir visam pa
sauliui leido lengviau atsikvėpti.

Paskutinis penkmetis į istoriją 
įeis kaip didžiųjų radikalių pasi
keitimų metai. Lietuva atstatė 
savo nepriklausomybę ir tapo 
pilnateisiu laisvų tautų bendruo
menės nariu. Drauge su politine 
nepriklausomybe grįžo ir reli
ginė laisvė. Galime džiaugtis, 
kad Jūsų tėviško rūpesčio dėka, 
visos šešios Lietuvos vyskupijos 
jau turi savo ganytojus, kad Lie
tuvos Bažnyčiai buvo suteikta 
nauja juridinė struktūra, padali
jant ją į dvi bažnytines provinci
jas: Vilniaus ir Kauno, labai 
džiaugiamės, kad daugiau kaip 
po pusės šimtmečio Lietuvoje 
vėl turime apaštališkąjį nuncijų 
arkivyskupo Justo Mullor Garcia 
asmenyje, bet didžiausias mūsų 
džiaugsmas — tai visų laukiamas 
Jūsų vizitas į Lietuvą, kuriam 
dvasiniu pakilimu dabar ruošia
mės.

Politinė nepriklausomybė ir 
religinė laisvė mus įpareigoja su
telkti visas jėgas, kad galėtume 
prikelti tautą iš griuvėsių ir gy
dyti jos žaizdas. Kiekvienam mą
stančiam žmogui ypač rūpestį 
kelia tie dvasiniai ir moraliniai 
griuvėsiai, dvasinės ir moralinės 
žaizdos, kurias paliko bedieviš
kas režimas per pusę šimtmečio.

Siame laikotarpyje užaugusį 
jaunimą kai kas vadina prarastąja 
karta. Tiesa, jis nesusižavėjo 
ateizmu, bet, negalėdamas gauti 
sistemingo religinio auklėjimo, 
pasidarė tuščias ir viskam abejin-

Dialogas tarp Vatikano 
ir Lietuvos vyskupų
(atkelta iš 3 psl.).

Lietuvos vyskupai pabrėžė 
šias mintis:

Labiausiai yra paliesta šeima, 
nes komunistų tikslas buvo ne 
tiek įgyvendinti komunizmą, 
kiek sugriauti tikėjimą per šei
mą. Tai buvo daroma atairtų ir 
skyrybų įstatymais ir to pasėkoje 
šiuo metu atairtų Lietuvoje yra 
lieveik tiek pat, kiek naujų gimi
mų...

— Dabar ypatingas dėmesys 
skiriamas jaunimui, kuris gan 
palankiai žiūri į dvasiškiją ir, 
ypač jaunesnieji, pamažu prade
da dvasiniai atsinaujinti.

— Katekizuoja apie 500 kuni
gų ir apie 1,500 pasauliečių bei 
seselių vienuolių. (Pagal Vil
niaus universiteto duomenis, re
ligijos pamokas lanko 50% jaune
snieji ir tik 8% vyresniųjų kla
sių.)

— Kiekvienoje vyskupijoje 
yra įkurti katechetiniai centrai, 
o juos visus apjungia tarpdiece- 
zinis centras Kaune.

— Salia vyskupijų organizuo
jamų kursų, prie Vytauto Di
džiojo universiteto, veikia ir teo
logijos fakultetas.

— Verčiamas naujasis visuoti
nis katekizmas, kuris tarnaus

gas. Ilgas antireliginės propa
gandos spaudimas daugelio jau
nų žmonių sąmonėje sukūrė tuš
tumą, kuri labai sunkiai atsiveria 
krikščioniškom vertybėm, o dar 
sunkiau tikram katalikiškam 
tikėjimui.

Atgimsta dvasingumas
Tačiau mes neprarandame vil

ties. Kiekvienoje vyskupijoje jau 
treti metai yra organizuojami ka
techetų kursai, kuriuose yra ren
giami tikybos mokytojai. Prie 
Kauno Universiteto veikia teolo
gijos-filosofijos fakultetas, kuris 
netrukus išleis savo pirmąją lai
dą: kelias dešimtis pasauliečių 
teologų. Jų laukia mokyklos, 
spauda ir kitos komunikacijos— 
priemonės. Kaip tik šiomis die
nomis ir Vilniaus Universitete 
pradeda veikti religijos studijų 
centras, kuris, kaip tikimės, atei
tyje išsivystys į teologijos ir kri
kščioniškos filosofijos fakultetą.

Tikybos mokytojų stoka dar
vis yra labai didelė. Dėl to dau
guma Kunigų Seminarijų auk
lėtinių yra įsipareigoję bent vie
ną dieną savaitėje eiti į mokyklas 
evangelizuoti vaikus ir jaunimą. 
Šios pastangos jau pradeda nešti 
vaisių: atgimsta katalikiškos jau
nimo organizacijos, kuriasi nau
jos jaunų žmonių maldos ir dar
bo grupės, per kurias visame 
krašte palaipsniui skleidžiasi 
dvasinis atgimimas. Pamažu at
gimsta vyrų ir moterų vienuoli
jos, kurios atlieka labai svarbų 
vaidmenį ypač jaunimo mokymo 
bei auklėjimo ir karitatyvinės 
veiklos srityse. Steigiamos kata
likiškos mokyklos.

Kunigų stoka ir 
ekonominiai sunkumai

Didžiausia pastoracinio darbo 
kliūtis yra kunigų stoka. Prieš so
vietinę okupaciją Lietuvoje dir- 
lx> apie 1600 kunigų. Šiandien 
jų yra pasilikę tik apie 670. Taigi 
kunigų skaičius yra sumažėjęs 
daugiau negu 50 procentų.

Vyskupų konferencija gra
žiausias savo viltis yra sudėjusi į 
dvi Kunigų seminarijas: tarpdie- 
cezinę Kunigų Seminariją Kau
ne, kurioje mokosi apie 170 kan
didatų į kunigus, ir diecezinę Se
minariją Telšiuose, kurioje kuni
gystei rengiasi apie 90 auklėti
nių.

Kaip visa tauta, taip ir Lietu- 

kaip bazė tautiniam Lietuvos ka
tekizmui.

— Atsikūrė visos vienuolijos 
ir keletas katalikiškų mokyklų.

— Nesiskubinta priimti naujų 
pakeitimų, nes nei kunigai, nei 
pasauliečiai nebuvo tam paruoš
ti.

— Pradžioje perdaug baimin
tasi dėl neigiamos Vakarų įtakos, 
dabar gi, artimiau pradėjus lien- 
dradarbiauti, paaiškėjo, kad ir 
Vakarai yra daug gero išsaugoję 
ir išvystę.

— Vienam Lietuvos kunigui 
tenka aptarnauti apie 4,(XX) žmo
nių.

— Dabartinė kunigų ekono
minė padėtis yra labai sunki, 
kaip ir visų Lietuvos gyventojų.

— Parapijų tarybų dar lieveik 
nėra. Ne visi kletamai tam prita
ria.

— Susitaikymo sakramentu ti
kintieji naudojasi labai gausiai.

— Sekmadieniais dalyvauja 
mišiose, pagal Vilniaus universi
teto tyrimų duomenis — 20-25% 
visų gyventojų.

— Pašaukimai į dvasinį luomą 
gan gausūs: Telšių seminarijoje 
studijuoja 84, Kauno — 150 klie
rikų.

— Dauguma pašaukimų atei
na iš kaimų. Planuojama įsteigti 
paruošiamąją seminariją. 

vos Bažnyčia šiandien išgyvena 
didelius ekonominius sunku
mus. Ypač daug lėšų pareikalau
ja valdžios grąžintų pastatų ir iš- 
profanuotų bažnyčių atnaujini
mas ir naujų bažnyčių statyba. 
Nauji miestų kvartalai ir ištisi 
miestai per 50 metų yra išaugę 
be maldos namų.

Krašto ekonomija, išsilaisvin
dama iš komunistinės sistemos, 
ieško naujų kelių. Pereinamas 
laikotarpis yra neišvengiamai su
sijęs su pavojais. Bažnyčia jaučia 
pareigą budėti, kad, kuriant 
naują ekonominę santvarką, ne
būtų pažeistos pagrindinės žmo
gaus teisės ir asmens orumas, kad 
būtų pakankamai atsižvelgiama į 
socialinį Bažnyčios mokslą ir vi
suotinės gerovės reikalavimus.

Tarp rūpesčio ir 
džiaugsmo

Šeimos krizė, alkoholizmas, 
sektų plitimas teikia nemaža rū
pesčių Lietuvos vyskupų konfe-
rencijai. Džiaugiamės, kad ir 
tarp mūsų pasauliečių kyla są
jūdžiai kovai su šiomis negero
vėmis.

Pagilinti liturginę reformą, 
sustiprinti II Vatikano susirinki
mo dokumentų studijas — tai 
uždaviniai, kurius vyskupai visa
da turi prieš akis.

Žinome, kad mūsų jėgos yra 
labai ribotos. Tvirtai pasitikime 
Dievo pagalba ir Lietuvos glo
bėjos Švenčiausios Mergelės 
Marijos užtarimu.

Šventasis Tėve, dalijamės su 
Jumis šiais rūpesčiais, ir proble
momis, troškimais ir viltimis. Jū
sų palaiminimas leis mums su 
tvirta viltimi žvelgti į ateitį. Ta
sai žvilgsnis į ateitį staiga nušvin
ta, prisiminus, kad jau taip netoli 
diena, kada pilnai realizuosis 
Lietuvos katalikų troškimas pa
sveikinti Jus savo žemėje. Reali
zuojasi ir Jūsų troškimas aplan
kyti Lietuvą. Dievo stebuklas 
tęsiasi. Lietuva laukia Šventojo 
Tėvo!

Kainos Vilniuje
Nuo kovo 1 d. Lietuvos vįį š 

riausybė paskelbė naują pragyveni
mo minimumą - 2,210 talonų per- 
mėnesį. Žmonėms, negyvenan
tiems Lietuvoje, toks skaičius, nie
ko nepasako. Todėl, pasidomėję 
kainomis Lietuvos sostinėje, 
galėsime nuspręsti - ar įmanoma 
pragyventi mėnesį už tą minimalią 
talonų sumą.

Žmogui Lietuvoje maistas ir 
jo kainos šiandien yra svarbiau
sios. Vasario mėnesio gale už kiau
lienos kumpio vieną kilogramą 
vilniečiams teko mokėti apie 380 
talonų, ©panorėjusieji pusiau rūky
tos dešros už jos kilogramą mokė jo 
po 470 talonų.

Vaikams pienas Lietuvoje jau 
seniai tapęs svarbiausiu maisto 
produktu. Už jo litrą vaikučių tėvai 
mokėjo 40 talonų. O panorėję ant 
duonos (1 kg - 30 talopų) užsitepti 
sviesto, turėjo tikrai gerai pamąsty
ti apie savo norą - sviesto kilogra
mas - 560 talonų. Delikatesų mėgė-
jai galėjo pasidžiaugti dėžute špro
tų - 104 talonai.

Bulvės Lietuvoje vadinamos
antrąja duona. Jų kilogramas - 36 
talonai. Pavasarėjant ši kaina aug
davo diena iš dienos ir ne taip 
grėsmingais ekonominiais laikais. 
Panorėjusieji nuo rudens išsaugotų 
obuolių už jų kilogramą tikrai 
mokėjo apie 170 talonų.

O ryte pakilę lietuviai dažnai 
šaldytuve ieško kiaušinių. Dešini

Tradicinės Užgavėnės Rumšiškėse 1993 m. vasario 23 d. Ruošiamasi sudeginti tradicinę 
Morę. Viktoro Kapočiaus nuotr.

Kai lyderiai susitinka ne politinėje arenoje, bet neutralioje vietoje — kapinėse. Vasario 
16 d. Vilniaus Rasų kapinėse, padėjus vainikus prie dr. Jono Basanavičiaus ir kitų 
nepriklausomybės veikėjų kapų, sveikinasi prezidentas Algirdas Brazauskas su Seimo 
opozicijos vadu prof. Vytautu Landsbergiu. Viktoro Kapočiaus nuotrauka.

LIETUVA ATSTATĖ DIPLOMATINIUS 
■ SANTYKIUS SU PARAGVAJUMI

ties kiaušinių kaina - 130 talonų.
Kai šalta lauke, kai šalta na

muos, šalta ir kūnui, be dvasiai. Kaip 
su dvasia, nežinąu( bejt.nuspren- 
dusieji sušildyti kūną tikrai turės 
ištuštinti savo kad ir labai pilną 
piniginę. Pusė litro degtinės - 360 
talonų, šampanas (0,75 1) - 540 
talonų. Panorėjote sušilti kavos 
pagalba - kavos pupelių kilogramas 
-1,020 talonų.

Moterys Vilniuje žieminiu 
paltu gali "džiaugtis" už 7,200 tal
onų, o jų kojos bus apautos 
žieminiais aulinukais "tik" už 7,400 
talonų.

Gerai, kad pavasaris ne už 
kalnų, todėl atsikvėpę ir suskaičia
vę savo santaupas (jei dar yra ką 
skaičiuoti), žmonės skubės į par
duotuves, kad įsigytų taip svajotų 
baldų: miegamojo komplektas - 
110,000 talonų, svetainės - 260,000 
talonų. Jei apsigalvojote, nenu
siminkite: nuskaidrinkite savo 
gyvenimą spalvoto televizoriaus 
pagalba. Tam nereikia taloninių 
santaupų judinti: atneški 235 JAV 
dolerius , ir 51 centimetro įstrižai
nės spalvotas televizorius - tavo.

Vai, vai - nors bėk, kur akys 
mato. O geriau, važiuok. Pilki ben
ziną po 60 arba 70 talonų už litrą, 
irriedėki savo mašinėle aplink Lie
tuvėlę. Nes, kur tu, žmogau, paliėg- 
si su krūva talonų: Latvijoje - iatas, 
Rusijoje - rublis, Estijoje - krona, o 
Lenkijoje - zlotas... A. J.

Kovo 3 d. Lietuvos ir Paragva
jaus nuolatiniai atstovai Jung
tinėms Tautoms ambasadoriai 
Anicetas Simutis ir B. Hugo Sa- 
guier-Caballero Jungtinių Tautų 
rūmuose New Yorke pasirašė su
sitarimą, kuriuo Lietuva ir Pa
ragvajus atstatė diplomatinius 
santykius. Susitarimo dokumen
te sakoma, kad abi valstybės sie
kia stiprinti tarpusavio draugiš
kumą ir bendradarbiavimą, va
dovaudamosi tarptautinės teisės 
ir Jungtinių Tautų chartijos prin
cipų pagrindu.

Pokalbyje po pasirašymo cere
monijos,, buvo, prisiminta^
Paragvajus 1923 m. pripažino at
statytos Lietuvos valstybės ne

INCIDENTAS ŠVENTINANT 

PREZIDENTO VĖLIAVĄ

“Lietuvos aidas” rašo, kad va
sario 25 d., Prezidento vėliavos 
šventinimo metu, Arkikatedros 
aikštėje įvyko toks incidentas: 
žinomas žmogaus teisių gynėjas 
Viktoras Petkus, daugeliui pa
žįstamas iš TV iš Kazimieros 
Prunskienės teismų dėl jos ben
dradarbiavimo su KGB, smogė 
kumščiu į akį Stanislavai Dau
kšienei. Mat, kai 'jis lupo nuo 
skelbimo lentos Brazauskui ne

“KIRCHE IN NOT” ATSTOVAI 
LANKĖSI LIETUVOJE

Vasario 7-25 dienomis 
Lietuvoje lankėsi tarptautinės 
šalpos organizacijos “Kirche in 
Not specialistai, jau kelinti 
metai besirūpinantys Kaišia
doryse statomos katalikiškos 
spaustuvės reikalais.

Ekspertai domėjosi statytais 

priklausomybę, o 1931 m. Lietu
va ir Paragvajus užmezgė diplo
matinius santykius, kurie buvo 
palaikomi iki Lietuvos okupaci
jos 1940 m. Dabar, po 53 metų, 
jie vėl atstatomi.

Ambasadorius Saguier-Cabal- 
lero pasidžiaugė, kad sostinėje, 
Asunciono mieste, gyvuoja nedi
delė, bet sėkmingai įsikūrusi lie
tuvių bendJąomenė, kuri Parag
vajuj aukštai vertinama.

Diplomatinių santykių atsta
tymo pasirašyme dalyvavo Para
gvajaus ministras Mario Fando- 
val, patarėjas Geferino A. Valdez 

kad Peraltū ir Lietuvos Nuolatinės 
Misijos patarėjas Algimantas 
Gureckas.

palankų užrašą, toji pilietė jam 
pasakiusi: “Ne jūs kabinot, ne 
jūs ir plėškit”.

Petkus šiuo metu dirba Lietu
vos Seimo Žmogaus ir piliečių 
teisių bei tautybių reikalų komi
tete patarėju. Jis, ilgametis poli
tinis kalinys, prieš keletą metų 
yra lankęsis Amerikoje kartu su 
Laisvės Lygos lyderiu A. Terlec
ku.

eiga, davė patarimų, kaip geriau 
organizuoti katalikiškų leidyklų 
darbą. Vadovaujami Tėvo domi
ninkono Marcei Vanhengel, sve
čiai susitiko su vyskupais ir 
aptarė principinius katalikiškos 
spaudos reikalus ir iškylančias 
problemas.

Ypatingai rūpinamasi-' surasti 
tinkamą asmenį, kuris vad
ovautų spaustuvės stidyliai ir 
paskui pačiam spaustuvės dar
bui.

\ asario 22-23 dienomis Kai
šiadoryse įvyko seminaras apie 
katalikišką spaudą ir jos gamybos 
procesą. “Kirche in Not*eksper
tai, lydimi Naujojo židinio žur
nalo redaktoriaus Petnf Kimbrio 
ir jo pavaduotojo Vytauto Ali
šausko, lankėsi ir Kaūnd ir Vil
niuje. ,«

— Duonos gaminių kainos dar 
padidintos vasario 24-os d. Lie
tuvos Vyriausyliės posėdyje. Pa
branginta “Kauno ir "Bočių’ 
duona. Nuo kovo 1 d. * Kauno” 
duonos kilogramas kainuoja 24 
talonus (buvo 12 talonų). . ,



Prieš 65 metus

PIRMASIS SUOLIS SU PARAŠIUTU

“Lietuvos aidas” sausio 26 d. 
numeryje paskelbė apybraižų 
“Jis pirmasis nugalėjo baimę” ir 
paantraštėje “Šiandien sukanka 
65 metai, kai pirmasis lietuvis 
atliko šuolį su parašiutu”.

Autorius Stasys Civilis rašo:

TaTįvyko 1928 metų sausio 26 
d. Kaune virš Aleksoto aerodro
mo. -Tas drąsuolis buvo karo 
aviacijos kapitonas Vladas Mor
kus. Tuomet Lietuvos karo avia
cijos lakūnai neseniai buvo įsi
giję itališkus “Salvator” (“Gelbė
tojas”) parašiutus. Tad reikėjo 
kažkam ryžtis pirmajam išban
dyti šią lakūnų gelbėjimosi prie
monę.

1930 m. leidinėlyje “Ūkininko 
skaitymai” _Nr. 5 pirmojo šuolio 
atlikėjas vaizdžiai pasakoja savo 
įspūdžius; “Žiūriu į žemę: ji gana 
toli, už 600 metrų. Tikrinu pa
skutinį kartų automatiškai atida
rančių parašiutą virvutę... viso
kios mintys — žinoma, labai 
greitos — veržiasi galvon... Atsi
darys, neatsidarys?.. Na, jeigu 
ir neatsidarys. Atleidžiu rankų ir 
pajutau, kad po kojų tuščia, ro
dos, į šalto oro duobę smunku. 
Ir toj akimirkoj pasidarė aišku, 
kad lėktuvui jau pasakyta su
diev. Staiga kažkas už apykaklės 
pasitvėręs stipriai papurtė, ir 
viršum galvos pasirodė didžiulis 
skėtis. Žiūriu žemyn: žemė dar 
toli, bet kritimo nebesijaučia. 
Bežiūrėdamas pastebėjau, kad 
pradžioj pamažu, o juo tolyn, vis 
greityn žemė bėga prie manęs. 
Staiga kojom atsitrenkiu į žemę, 
neišlaikau ir griūnu”.

Kaip pasakoja jį pažinojusieji,

Vladas Morkus. J. Penčylos 
sarža ^936 m.)

žmogus. Jis nesišalindavo nuo 
nemėgstamų darbų, ką sumanęs 
tų ir padarys.

Morkus gimė 1897 m. Kasiu- 
kaimyje, netoli Ariogalos, 1919 
m. išėjo tarnauti savanoriu į Lie
tuvos kariuomenę. Baigė karo 
mokyklų. Kariavo fronte su len
kais. Po karo tarnavo pasienyje 
Perlojoje ir Marijampolėje.

Vėliau, perėjęs į karo aviacijų, 
išmoko skraidyti, buvo oro žval
gu. Išėjęs iš karo aviacijos dirbo 
Prekybos pramonės ir amatų rū
muose. Aktyviai dalyvavo Lietu
vos aeroklubo veikloje, buvo jo 
iždininkas.

. kapitonas Vladas Morkus buvo 1935 m. kaip Lietuvos aerok- 
kantrus, ramus ir geraširdis lubo atstovas kartu su V. Žem-

CHICAGOS PADANGĖJE

Marčiulionis viešėjo 
Chicagoje

Lietuvių krepšinio žvaigždė 
Šarūnas Marčiulionis sausio 14- 
15 dienomis su savo Golden Sta
te Warriors komanda rungtynia
vo su pasaulio čempionu — Cbi- 
cago Bulis penketuku. Ta proga 
Marčiulionis turėjo eilę susitiki
mų su lietuviais įvairiose vieto
se, o taip pat pardavinėjo krepši
nio suvenyrus.

Sausio 14 d., kuomet jis atvy
ko iš Philadelphijos, kur rung
tynėse prieš vietinę komandų su
rinko daugiausia taškų iš abiejų 
vienetų žaidėjų tarpo (34 taš
kus), gana daug laiko praleido 
Standard Federal Banke. Čia 
daugiau negu dvi valandas jis au
tografavo įvairius suvenyrus, ku
riuos pardavinėjo jo talkininkai. 
Buvo marškinėlių, Šarūno plaka
tų (jie naujai išleisti), nuotraukų 
ir kitko. Visos pajamos paskirtos 
Lietuvos sergantiems vaikams.

Marčiulionis, o taip pat ir 
Warriors komandos treneris asi
stentas Donny Nelson, kuris

kalniu-Landsbergiu dalyvavo 
Tarptautinės aviacijos sporto fe
deracijos (FAI) konferencijoje 
Dubrovnike, kur, be kita ko, 
balsavo ir už tai, kad SSSR būtų 
priimta į FAI narius.

Deja, 1941 m. birželio 14 d. 
tos pačios SSSR “pasiuntiniai” 
Vladų Morkų, kaip ir daugelį 
kitų sąmoningiausių ir aktyviau
sių Lietuvos aviatorių, suėmė ir 
išvežė. Kalėjo jis Svardlovsko 
srityje, lageryje prie Losvės 
upės. Ten 
tais’.’

padėjo treniruoti Lietuvos olim
pinę krepšinio rinktinę, Barcelo- 
noje laimėjusių bronzos meda
lius, pasakė trumpas kalbas. 
Kalbėjo ir banko prezidentas D. 
Mackevičius ir viceprezidentė 
R. Juškienė. Šarūnas “Seklyčio
je” susitiko su iš Lietuvos atvy
kusiais gydytis vaikais, jų moti
nomis, globėjais.

Pirmosios dienos vakare jis 
dar dalyvavo susitikime Chica- 
gos šiaurinėje dalyje esančiose 
“Gamekeeper Sports Bar” patal
pose, kur buvo nemaža jaunimo. 
Čia jis vėl autografavo, kalbėjosi, 
bendravo.

Sausio 15 d. perpildytame 
Cbicagos stadione buvo krepši
nio rungtynės, kur Marčelionis 
pasirodė startiniame penketuke, 
tačiau jo komanda neišlaikė 
įtampos ir pralaimėjo 21 taško 
skirtumu. Bet pats Marčiulionis 
pasirodė gerai ir pelnė 15 taškų, 
nors treneris jį iš žaidimo išėmė 
trečiajame ketvirtyje, nes rei
kėjo taupyti jėgas sekančios die
nos rungtynėms prieš Indianą.

ir mirė — 1944 me-

Stasio Civilio apy-Tiek iš 
braižos.

Galima
Morkus mėgo keliauti ir ne tik 
lėktuvu. Jei savo laiku karo 
lakūnai po Kauno apylinkes 
dūzgė Harley-Davidson moto
ciklais, tai vėliau perėjo prie au- 
bomobilių. 1933 m. Morkus su 
savo dviviečiu Fiatu pasidairė po 
Europų. Bendrakeleivis Vincą 
Vincus Uždavinys įspūdžius ir 
nuotykius iš Vokietijos, Čekoslo
vakijos, Austrijos, Vengrijos ir 
Pietų Slavijos (taip tada vadino 
Jugoslavijų) aprašo savo knygoje 
“Europa iš automobilio” (304 
psl., išleista Kaune 1934 m.).

Beje, Morkaus automobilio 
numeris buvo K 523, turėjo ir 
apskritainį ženklų LT (Lietuva), 
o priekyje plevėsavo trispalvė 
vėliavėlė.

Dėdė Vladas savo kelionių pa
sakojimais ypač viliojo mus, jau
nuosius giminaičius, kuriems 
įdiegė norų keliauti, gerai 
mokėti geografijų.

K. Čerkeliūnas

pridėti, kad Vladas

Prel. dr. Simonas Morkūnas

SVEIKINAME SUKAKTUVININKĄ 
PREL. DR. SIMONĄ MORKŪNĄ

Dažniausiai pavasariui įpusė
jus ar vasarai prasidėjus, kunigų 
seminarijose Lietuvoje diako
nams būdavo suteikiami kuni
gystės šventimai.

Ir taip 1933 m. balandžio 1 d. 
Kauno katedroje arkivysk. Juo
zas Skvireckas eilę jaunuolių 
įšventino į kunigus. Tarp jų buvo 
ir Simonas Morkūnas. Taigi, šių 
metų balandžio 1 d. yra jo kuni
gystės 60 metų sukaktis.

KVIETIMAS KARJERAI 
JUNGTINĖSE TAUTOSE

Pretendentai turi sklandžiai 
valdyti Angliį arBa’prancuzų kal- 

žengia dar vienų Atsižvelgiant į Jungtinių
Tautų siekį didinti moterų diplo
matų, dirbančių Sekretoriate, 

Sekretoriatas" skelbia viešų kon- skaičių, motery s ypatingai kvie- 
kursų Lietuvos piliečiams užimti 
postus tarptautinėje diploma
tinėje tarnyboje.

Sekretoriatas, kuriame yra 
virš 15,(XX) tarnautojų iš 150 val
stybių, dirba Jungtinių Tautų 
padaliniuose visame pasaulyje. 
Šiemet Lietuva kviečiama daly
vauti konkursiniuose egzami
nuose. Jauni lietuviai, l>esido- 
mintys karjera tarptautinėje or
ganizacijoje, galės užimti postus 
Jungtinių Tautų sekretoriate.

Lietuva, 1991 m. rugsėjo IT 
d. įstojusi į Jungtinių Tautų na
rių eiles, i _ 
žingsnį labiau įsijungti į tarptau
tinę bendrijų. Jungtinių Tautų

čiamos laikyti šiuos egzaminus.
Egzaminai bus birželio 15-16 

dienomis New Yorke ir Vilniuje. 
Kandidatai patys apsimoka ke
lionės išlaidas į egzaminavimo 
vietovę.

Dėl išsamesnės informacijos 
apie egzaminus ir postus Sekre
toriate prašome kreiptis į Lietu
vos Nuolatinę Misijų Jungtinėms 
Tautoms arba Lietuvos Užsienio 
reikalų Ministerijų šiais adresais:

Permanent Mi.ssion of Lithua- 
lia to tbe United Nations, 41 W. 

82 n d Street, Rm 5B, New York. 
NY 10024, Tel. 212-721-7768,

Lietuvos Respublikos Užsie
nio Reikalų Ministerija,Tarptau
tinių Organizacijų Skyrius, J. 
Tumo-Vaižganto 2, 26(X) Vil- 

se, socialiniuose moksluose, sta- 8*'*us, Tel. (3/0-2) 61-29-30, 
tistikoje. Lietuvos Misija JT

Egzaminus laikyti kviečiami 
Lietuvos piliečiai, ne vyresni 
kaip 32 metų, turintys pirmojo 
laipsnio aukštojo mokslo išsilavi
nimų vienoje iš šių sričių: ekono
mikoje, finansuose, politiniuo-

LOS ANGELES, CA

— Prisikėlimo lietuvių para
pija Toronte 40 metų veiklos su
kaktį paminėjo vasario 27 d. va
kariene ir koncertu, o vasario 28 
d. koncelebruotomis mišiomis. 
kurias aukojo vysk. Paulius Bal
takis. OFM, provinciolas Tėv. 
Placidas Barius. OFM. ir kiti ku
nigai.

Šarūnas Marčiulionis, Lietuvos ir Amerikos krepšinio 
žvaigždė (k.), per susitikimų Standard Federal Banke Chica- 
goje. Vidury Golden State VVarriors ir Lietuvos olimpinės 
krepšinio rinktinės vyriausias treneris Donn Nelson. Ed. Su
kučio nuotr.

Šv. Kazimiero lietuvių para
pijoje, atšventus Vasario 16- 
osios iškilmes, šiais metais pra
matyti dar tokie renginiai: me
tinės parapijos rekolekcijos ba
landžio 1-4 dienomis, pirmosios 
komunijos diena — gegužės 2 
d.. Lietuvių diena — birželio 20 
d., rudens balius — spalio 17 d.

Kalėdinė rinkliava (1992 m. 
gruodžio 25 d.) Šv. Kazimiero 
parapijoje buvo rekordinė. Para- 
piečiai Šv. Kazimiero lietuvių 
parapijai paremti suaukojo 
$28,271.

Dr. Algirdas Kanauka, buvęs 
JAV kariuomenės karininkas, 
kovo 28 d. didžiojoje parapijos 
salėje skaitys paskaitą apie šių 
dienų Lietuvos kariuomenę. Po
pietę rengia LB Los Angeles 
apylinkės valdyba.

Metinės rekolekcijos Šv. Ka
zimiero lietuvių parapijoje vyks 
balandžio 1-4 dienomis. Pa
mokslus sakys kun. dr. Korneli
jus Bučmys, OFM, iš Brooklvn,

NY. Rekolekcijos baigiamos 
Verbų sekmadienį religiniu kon
certu, kurio programų atliks su
stiprintas choras, vietiniai ir 
svečiai solistai. Vargonais pa
lydės muz. Paulius Vytas, diri
guos muz. Viktoras Ralys. Bus 
atliekama Dubois “Paskutiniai 
Kristaus žodžiai”.

Ateitininkų metinė šventė 
įvyks balandžio 25 d. didžiojoje 
parapijos salėje. Ypatingu būdu 
bus paminėta kun. St. Ylos mir
ties 10 metų sukaktis. —L.Z.K.

— Elektroniniu paštu dabar 
Lietuvoje naudojasi daugiau 
kaip pusšimtis organizacijų: 
ryšių įstaigos, biržos, valsty
binės ir privačios įmonės, mok
slo institucijos, verslininkai. Tai 
kompiuterio ryšio priemonė, in
formacijų siunčianti telefono 
tinklais. Elektroniniu paštu susi
domėjo ir jį plečia privati ben
drovė “Aiva System”.

Kun. Morkūnas buvo žinomas į 
Lietuvoje tiek nepriklauso- ' 
mybės, tiek abiejų okupacijų • 
metais, ypač šalpos srityje, o taip 
pat ir išeivijoje — Vokietijoje ir 
JA Valstijose.

Sioux City, Iowa, Momingsi- 
de kolegijoje, 1991 m. gruodžio 
15 d. S. Morkūnui buvo įteiktas 
garbės daktaro diplomas už nuo
pelnus Bažnyčiai, Šv. Kazimiero 
lietuvių parapijai Sioux City vys
kupijoje, už labdarų Lietuvoje ir 
JAV, už pastovių iniciatyvų pa
vergtai Lietuvai laisvinti.

Tai pirmas toks įvykis lovva 
valstijoje, kad nekatalikiška bap
tistų kolegija taip būtų pagerbusi 
katalikų dvasininkų, lietuvį’ imi
grantų. Garbė lietuviams, kad 
štai uolus mūsų tautietis, daugelį 
metų ištikimai dirbęs daugiau 
negu tiesioginės pareigos reika
lavo, tapo įvertintas ir pagerbtas 
net ir kitataučių iškilios švietimo 
įstaigos.

Tos dienos gražios iškilmės 
buvo transliuojamos ir per tele
vizijų. “SiouxCity Journal laik
raštis išspausdino prel. Morkūno 
biografijų su nuotrauka, o taip 
pat ir palankų aprašymų.

Sis pagerbimas naujojo dakta
ro gyvenime nebuvo pirmas. 
1988 m. balandžio 27 d. Šv. Tėvo 
Jono Pauliaus II kun. Simonas 
Morkūnas buvo pakeltas j prela
tus.

Ne kartų lietuviškoje ir ameri
kiečių spaudoje buvo minimi 
prel. Morkūno nuopelnai Baž
nyčiai ir Lietuvai. Nepriklauso
mos Lietuvos gyvenime, okupa
cijų eigoje, o taip pat išeivijoje 
jis pakartotinai pasirodė su orga
nizaciniais gausumais, auk<xla- 
inas ne tik savo laikų, jėgas, bet 
ir finansinius išteklius.

Pavergtai Lietuvai laisvinti čia 
Amerikoje jis par<xlė visokerio
pos iniciatyvos. Ne tik pats 
siuntė laiškus ir telegramas JAV 
prezidentams, Kongreso na
riams, rašė straipsnius į ameri
kiečių spaudų, bet į šį darbų 
įtraukė ir vietinės diecezijos 
aukštus pareigūnus lx»i pasau
liečius, Išsireiškiančius profesi
niame ir politiniame gyvenime.

O kiek pastangų ir triūso jis 
įdėjo, atgaivindamas vietinę Šv . 
Kazimiero lietuvių parapijų ir 39 
metus joje uoliai klelx>navęs!

ir kaip jis galėjo suspėti visa 
tai atlikti? Nenuostabu! Viešpa
ties Apvaizda prel. Morkūnų ap
dovanojo ilgu amžiumi — jis 
gimęs 1902 m. vasario 16d. Tad

— Gavėnios metu Putnamo 
seselės suorganizavo lietuviams 
rekolekcijas, kurioms vadovaus 
kunigai iš Lietuvos: kovo 19-21 
dienomis jėzuitas Algimantas 
Paliokas, kovo 27-28 dienomis 
pranciškonas Stanislovas Pau
lauskas. Norint registruotis, 
skambinti 203 928-7955.

— Vasario 16-osios šventės 
proga Toronto, Ont., Šv. Myko
lo katedroje vasario 14 d. vysk. 
Paulius Baltakis, OFM. vadova
vo koncelebracinėms mišioms ir 
pasakė pamokslų. Akademija 
Anapilio salėje vyko vasario 21 
d. Kalbų pasakė Lietuvos buv. 
ministras pirm. Aleksandras 
Abišala. Meninę programų atliko 
Gyvataras , Hamiltono tauti

nių šokių ansamblis, ir “Volun
gė", Toronto lietuvių choras.

I
— Denver, CO, lietuviai Va

sario 16-osios ir Kovo 11-osios 
šventes atšvęs kartu kovo 14 d., 
šį sekmadienį, 2 vai. popiet Wo- 
men’s Club patalpose, 940 N. 
Lincoln. Pagrindinis kalbėtojas 
bus pedagogas Ed. Jakubauskas. 
Meninę programų atliks “Rūtos" 
tautinių šokių grupe ir muz. Ro
mas Zableckas.

— Nijolės Ščiukaitės koncer
tas įvyks kovo 21 d. Chicagoje, 
Nekalto Prasidėjimo lietuvių pa
rapijos mokyklos salėje. Taip pat 
bus pateikta naujausių įvykių 
Lietuvoje apžvalga. Rengia LB

1 Brighton Parko apy linkės valdy
ba.

— Vilniaus policija turi daug 
darlx>: vasario 22 d. vakare nuva
rytas Vokietijos ambasados 
“Mercedes Benz”. Šeimininkas 
jį buvo palikęs tik pusvalandžiui. 

} Tačiau tik 25 minučių užteko.
kad tos pačias dienos vakare 
dingtų prie Sporto rūmų 
stovėjęs baltas “Žiguli . priklau
sąs Turkijos ambasadai.

— Lietuvos pašto žiniomis, 
trijų didžiųjų Lietuvos laikraščių 
į užsienį išsiunčiama: “Respubli
kos 52egzemplioriai. “Lietuvos 
ryto — arti 100 ir "Lietuvos ai
do—per 500egzempliorių Pa
čioje Lietuvoje "Lietuvos aido 
ir “Respublikos" išleidžiama 
maždaug apie 80 tūkstančių eg
zempliorių, o “Lietuvos ry to — 
140.000 egz.

| — Lietuvių opera Chicagoje
šį pavasaiį stato kompozitoriaus 
Vincenzo Beiliui operą Nor
ma . Spektaklis vyks Atvelykio 
savaitgalį Morton auditorijoje. 
Cicero, IL.

priklausomyl)ės atgavimo 75 
metų sukaktį, prel. dr. Simonas 
Morkūnas minėjo 91 metų 
amžiaus jubiliejų.

Sveikinimai ir geriausios 
sėkmės linkėjimai sukaktuvinin
kui prel. dr. Simonui Morkūnui!

Kornelijus Bučmys

— Personalinės pensijos nuo 
kovo 1 d. paskirtos kai kuriems 
Lietuvos politikos, ekonomijos 
ir kultūros veikėjams. Tarp jų 
yra: S. Akanovičius. P. Aksomai- 
tis, V. Beriozovas, A. Drobnys. 
R. Gajauskaitė. M. Gerdaitytė, 
G. V. Iešmantas. K. Inta. B. \ 
Kutavičius. J. Minkevičius, K. 
Motieka;V. Paliūnas. V. Pup
lauskas. K. Saia. L. Simutis 
prel. A. Svarinskas, L. Šepetys, 
prel. K. Vasiliauskas. A. Žalys, 
rež. V. Žebriūnas.



Lietuviai esame visi - 
Lietuvių Fonde ar esi?

3001W. 59th Street 
f" Chicago, IL 60629 

(312)471 -3900

įmins įmini humi

Santrumpos: atm. įn. = atminimo įnašas, pavardė po dvitaškio 
= aukotojas, įm. = įmokėjo, asm. = asmuo, suma po pavardės = 
įnašų iš viso.

1992 m. lapkričio mėn.
3 x $10 Empakeris Donatas ir dr. Viktorija Joga, $80; Kapčius 

Jonas ir Irena, $240; Noreikienė Marija, $410.
1 x $20 Klosis VValter, $210.
2 x $25 Banevičius Mykolas ir Danguolė, $150; Dailidka Zigmas 

(miręs) ir Dailidkienė Valentina, $350.
1 x $30 Bajalis Vladas ir Angelė atm. įn.: Letizio Saulė, $235.
3 x $50 Balas Kazys ir Agnea, $230; Palys Petras ir Marta, $600; 

Žygas Ona, $350.
35 x $100 Černius Kazys ir Filomena, $4,800; Čyvas Vladas 

ir Birutė, $600; Dirgėla Adolfas ir Ona (mirusi), $300; Dubauskas Vin- • 
cas atm.: Katinas Aldona, $500; IvašauskienėJuzė, $300; X, $1,700; 
Jurkūnas Algis ir Laima O., $1,100; Kario štabas— redakcija ir ad
ministracija: įm. Vilinskas Stasys, $100; Narutisdr. Vytas ir dr. Jolita, 
$300; Kredys Galinytė Jūra, $100; Kumpikeviiius Vitalijus atm. įn.: 
Jakubonis Stasė, $100; Liaugaudas Pranas atm.įn.: Liaugaudienė 
Eugenija, $800; Lietuvos Kareivių Motinų sąjunga: įm. Vilinskas 
Stasys, $100; Majauskas Kazys ir Elena, $900; Malinauskas Jonas 
ir Birutė, $200; Mažeika Vaclovas ir Vanda, $1,000; Merkys Raimun
das atm. įn.: Merkienė Janina, $500; Mickus Albinas ir Antanina, 
$500; Motiejūnas dr. Juozas ir Anelė atm. įn.: Jaras dr. Pranas ir 
Danutė, $1,435; Narbutas Balys ir Genovaitė, $700; X, $200; Pa- 
bedinskienė Bronė atm. įn.: Pabedinskas Kazys, $1,100; Pakštas 
Balys (miręs) ir Emilija, $700; Pakštas Pranas atm. įn.: Pakštienė 
Bronė, $500; Plėnys Kazimieras atm. įn.: Plenienė Sofija, $1,850; 
Pupelis Adolfas ir Jadviga atm. įn.: Jurkūnienė Laima, $5,105; 
Rakauskienė Marija atm. įn.: Rakauskas Vladas ir Ona, $100; 
Rožėnas Albertas (miręs) ir Konstancija, $1,700; Sadauskas Aleksas 
(miręs) ir Kazimiera, $600; Šimutis dr. Leonardas r Zita, $500; Smilga 
Aleksas, $600; Stasiulis Jonas atm. įn.: Stasiulienė Konstancija, 
$2,100; Vai Vito ir Regina, $200; Velža Vladas ir Eleonora, $2,051; 
Vitkus Valerijonas ir Viktorija, $700.

21 x $200 Baras Stasys ir Elena, $5,500; Baris Jonas ir Dana, 
$300; Blinstrubas Teodoras ir Barbara, $300; Chicago Lietuvių 
Choras „Pirmyn”: įm. Brazis Algirdas, pirm, $200; Endrijonas 
Viktoras ir Salomėja, $300; Gradinskas Jonas ir Ona, $3,000; 
Grigaliūnas Raimundas, $800; Jasas Adomas ir Zuzana (mirusi), 
$1,804; Kėželis Algimantas ir Elena, $200 Lesniauskas Viktoras ir 
Milda (mirusi), $800; Mikulskis Viktoras ir Ona atm. įn.: Balchunas 
Algis ir Roma, $200; Mironas kun. Vladas atm. p.: Mironaitė Ona, 
M.D., $2,300; Momkus Vaclovas ir Margarita, $2,460; Pabrėža 
Aleksas ir Aleksandra, $2,800; Rugelis Jonas ir Ona, $1,300; 
Rušėnas Adomas atm. įn.: Rušėnienė Ona, $1,300; Saulis Algirdas 
ir Aušra, $1,200; X, $2,300, Šležas dr. Adolfas ir Algė, $2,400; Tamku- 
tonis Gerald C., $2,400; Valaitis dr. Jonas ir Joana, $6,900.

1 x $209.99 Bazis Vincas ir Dana, $5,410.
3 x $300 Kručas Bronius ir Anelė, $3,100; Paulionis Vitas 

Bernardas atm. įn.: Paulionis Veronica, $300; Žadeikis jonas ir Valeri
ja, $300.

1 x $312.60 Girvilas Kleopas, testamentinis palikimas, 
$140,732.90.

6, $500 Ambrozaitis dr. Kazys ir Marija, $7,830; Andrašiūnas 
Bronius V.M.D. ir Apolonja, $3,000; Kairienė Liucijaatm. įn.: Kairytė 
Irena, $2,600; Kairys Vincas atm. įn.: Kairytė Irena,$2,000; Paronienė 
Branguolė atm.: Kairytė Irena, $1,100; Žiūrys Baltramiejus ir Julija 
atm. įn.: Svotelienė Marija, $800.

2 x $1,000 Kaunas dr. Ferdinandas ir Vanda, $14,400; X, 
$4,000.

1 x $2,000 Karoblis Teofilis ir Teodora atm. įn.: Karoblis dr. Vy
tautas, $2,000.

1 x 13,183.70 Šimkus Stasys, testamentinis palikimas, 
$10,948.75.

Iš viso $19,586.29

1992 m. gruodžio mėn.

2 x $10 Rempert Katherine B., $120; Vaitkevičius Stasys, $230.
5 x $20 Brazaitis dr. Henrikas atm., $1,145; Keblinskas Pranas 

atm., $1,740; švelnys Kęstutis atm. įn., $345; Vaičeliūnienė 
Kazimiera, $640; Venclova Tomas, $465; Žilinskas Vladas atm. įn., 
$20.

4 x $25 A. D., $25,075; Kregždė Danutė atm. įn. Norma Cytraus, 
$95; Mitinienė Ona atm. įn.: Mitinąs Kostas, $250; Valeska Edward 
F. ir Marcella A., $275.

1 x $30 Raulinaitytė dr. Jūratė Elena, $160.
9x $50 Banys-Banevičius Kazimieras atm. įn.: Banevičius Vic- 

tor ir Adelija, $350; Čepėnas Pranas atm.: Užgirienė ina, $250; 
Draugelis Arūnas ir Irena, $850; Lietuvių Padėkos Paminklo fondas: 
įm. JAV LB Palm Beach County apylinkė, $7,250; Naujokaitis 
Mykolas ir Elena, $400; Rociūnas-Englert Ligija ir Christopher, $250; 
Shukis Eilėn, $550; Strazdas Vytautas atm. įm. Strazdas Lidija, $250; 
Žukauskas Jonas ir Irena, $250.

1 x $60 Banevičius Viktoras ir Adelija, $60.
35 x $100 Anonis Vytautas ir Danutė, $2,700; Ardavičius Kazys 

atm. įn.: Ardavičiūtė Gustienė Ona, $100; Aušrotas Bronius ir 
Veronika, $1,700; Basiulis Bronius ir Petronėlė atm. įn.: Basiulis Algis, 
$550; Budelskis Zigmas atm. 6-tų mirties metinių proga įm. Budelskis 
Eugenija, $800; Grayson Vida Šimėnas, $725; JAV LB East St. Louis 
apylinkė, $2,600; Janušonis Vytautas ir Palmira, $1,450; Jatulis Izi
dorius atm. įn.: Jatulis Mindaugas, $400; Jonaitis Vytautas ir 
Romainė, $1,500; Kankus Leonas ir Stasė, $2,100; Karaitis Aušrinė, 
$750; Kasis Jonas A. ir Ina, $1,500; Končienė Garbenytė Marija atm. 
įn.: Rastenienė Končiūtė Eleonora, $100; Končius Klemensas atm. 
įn.: Rastenienė Končiūtė Eleonora, $100; Končius Pranas atm. įn.: 
Rastenienė Končiūtė Eleonora, $100; Končius Vincė atm. įn.: 
Rastenienė Končiūtė Eleonora, $100; Lietuvių Meno Ansamblis 
Dainava $100; Liet. Moterų Klubų Federacijos VVaterbury Ct. Klubas, 
$1,325; Lozoraitis Stasys, Jr.; Palionis Tadas ir Gailutė, $400; 
Radvenis Tauras T., $100; Raslavičius dr. Polius Aleksandras, 
$1,300; Sealey prof. Raphael, $700; Šimkus-Šimkevičius Aleksan
dras atm. įm. Sinkai R. ir V., švipai B. ir D., $800; Skiparienė Končiū
tė Stasė atm. įn.: Rastenienė Končiūtė Eleonora, $100; Sodeika Paul 
R., $1,400; Spurgis Elia Mary E., $100; Užgirienė Ina, $1,200; Užgi
ris Vytautas I., $200; Vainauskas Adolfas ir Janina, $400; Zailskas 
Antanas ir Teodora, $500; Žemeckas Kazys ir Helena, $600; Žilinskas 
prof. dr. Jurgis ir dr. Ksavera atm. įn.: Vileišis-Sherwin dr. Vita, 
$1,320; Zoštautas Vaclovas, $1,800.

1 x $105 Bartkuvienė Julija atm. įn.: Puškorius Antanina $50; 
Puškorienė Dalia $55, $105.

1x $130 Jonaitis Juozas ir Marija atm. įn.: Jonaitis Vytautas, 
$1,500.

1 x $165 Pocius Antanas ir Birutė, $1,530.
7 x $200 Ardys Juozas ir Reda, $400; Eitmanas Algirdas ir 

Laimutė, $600; Tamkutonis Gerald C., $2,600; Gauronskas Peter, 
$2,150; Kleiva Kazimieras atm. įn.: Kletvienė Viktorija, $400; Raišys 
dr. Vladas atm. įn.: Raišys Vidmantas ir M. Nijolė, $200; Vitkus 
Juozas atm. įn.: Vitkuvienė Apolonija, $1,750.

1 x $250 Vanagūnas dr. Arvydas, $450.
1 x $300 Plikaitis dr. Juozas ir Barbora, $7,800.
1 x $305 Mickevičius Gediminas atm.: Baras Stasys ir Elena 

$50, Kubilius Jonas ir Aldona $50, Stankūnas Jonas ir Gražina $50, 
Peseckas Vytautas ir Janė $25, Šležas dr. A. ir Algė $25, Valaitis 
dr. Jonas $25 ir 4 kt. asm., $2,505.

2 x $400 Diminskis Jonas, $800; Paskųs Raymond E., $850.
3 x $500 Jagutis Mykolas ir Amalia, $1,000; Kamantas Vytautas 

ir Gražina, $2,350; Nyerges dr. Antanas M. Kęstutis, $1,200.
1 x $503.29 Petrauskas Shushys Julia, testamentinis palikimas, 

$40,320.76.
1 x $600 Kisielius dr. Alfonsas ir Enna, $2,900.
3 x $1,000 Keženius Leonas atm. įn. Keženienė Stasė, $3,000; 

Šumskis Vladas ir Adolfas atm. įn.: Zuras Alina, $1,000; Trečiokas 
Andrius atm. įn.; Dzenkaitis Juozas, $1,000.

1 x $40,000 Sidrys dr. Rimvydas, spec. įnašas, $40,000.
1 x $74,257.54 X $133,257.54.
Iš viso $127,595.83.
Lietuvių Fondo pagrindiniš kapitalas 1992.XII.31 pasiekė 

6,410.795 dol. Gautomis palūkanomis parėmė lietuvišką švietimą, 
meną, kultūrą ir jaunimą 3,338,381 dol.

Palikimai sudaro svarbią Lietuvių Fondo dalį. Iš viso palikimais 
gauta 2,247.251 dol. Sudarykime testamentus ir bent dalį turto 
palikime Lietuvių Fondui. Testamente įrašykime šį tikslų pavadinimą:

„LITHUANIAN FOUNDATION, INC., A NOT-FOR-PROFIT TAX 
EXEMPT ILLINOIS CORPRATION, CHICAGO, IL”.

DARBININKAS NEMOKAMAI
Darbininkas skelbia kovo ir balandžio mėnesiais nauju skaitytoju vaju. 

Kviečiame Jus, mūsų mielas skaitytojau, prisiųsti mums savo draugų ar 
pažįstamų (kurie neskaito Darbininko) pavardes ir adresus, ir mes jiems pasiųsi
me susipažinimui 5 Darbininko numerius nemokamai!

Daugiausia pavardžių prisiuntė, bus skelbiami Darbininke. '

Duok Darbininką paskaityti 
tiems, kurie jo neprenume
ruoja, paskui paragink užsi
sakyti.

□ Prašau, pasiųsti 5 Darbininko numerius nemokamai sekančiam: ti
Vardas ir pavardė

k

Adresas

Užsakytojo vardas, pavardė

Adresas i

Užpildę šią atkarpėlę, pasiųskite:
Darbininkas - Administracija 

341 Higbiland Blvd. 
Brooklyn, NY 11207

BALTIC
TOURS

Kun. A. Contons
St. Peter's Church 
50 Orton - Marotta Way 
So. Boston, MA 02127 
Tel.: 617 268-0353

Rugpjūčio 31 d. - rugsėjo 15 d. 
organizuojama piligriminė kelionėj Lietuvą Popiežiaus Jono 
Pauliaus II lankymosi Lietuvoje proga. »

Ekskursiją organizuoja:
Kun. J. Rikteraitis
Saint Andrew Church 
396 Church Street 
P.O. BOX 515 
New Britain, CT 06050 
Tel.: 203 224-0341

Visų piligrimų pavardės bus surašytos 10 pėdų kryžiuje, 
atvežtame iš JAV ir įtvirtintame Kryžių Kalne, prie Šiaulių. 

Po piligriminės kelionės išvykstama į atostoginę ke
lionę - dvi paros cruise laivu Helsinkis-Stockholmas ir atgal, 
ir dvi paros puikiame Stockholmo viešbutyje.

Bendra kaina, įskaitant maistą yra $2549. Kambarys 
vienam - priedas $299. Depozitas $300 turi būti įneštas iki 
balandžio 30,1993, dėl limituoto lėktuvo bilietų skaičiaus.

Kelionės reikalus tvarko: 
ALGIS MITKUS 
BALTIC TOURS 

77 Oak St., Saite 4
Newtown, MA 02164

Tel.: 617 965-8080, FAX 617 332-7781

() Įdedu savo $300 depositg.

Mano kambario draugas bus.................................

() Aš norėčiau kambario vienam ($299)

() Prašau suorganizuoti skrydį iki JFK iš (miestas)...

Mano vardas...................................Telefonas........

Adresas.

City. State ZIP.

ra* NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ AUKOS , r
ar GYDYTOJŲ NEATIDUMAS, NERŪPESTINGUMAS 

SKYRYBOS
KONSULTACIJA NEMOKAMAI \
IRVING DAVID CHODOSH

ADVOKATAS
230 WEST 72 STREET, NYC (,

Galime su Jumis tartis namuose arba ligoninėje. 
Skambinkite 24 valandas (212) 769-0777, 

Brooklyne ir Queens (718) 336-2121.

LIETUVIŠKA KOMPANIJA IŠ CHICAGO

♦ atlanta IMPORT EXPORT 
Trumpiausias kelias į Lietuvą 
SIUNTINIAI | LIETUVA

SIUNTINIAI PRISTATOMI į NAMUS
NEW YORKE, KREIPKITĖS Į MUSŲ ATSTOVĄ 

TEL (718) 235-5272
355 Highland Boulevard 

Brooklyn, NY 11207
IŠ TOLIAU, SKAMBINKITE NEMOKAMU TEL.

1-800-775-SEND
IŠ CHICAGO, SKAMBINKITE (312) 434-2121

Grupinės kelionės:
Birželio 22 - liepos 7
Birželio 28 - liepos 13
Birželio 29 - liepos 14
Liepos 5 - 20
Liepos 6-21
Liepos 12-27
Liepos 13-28
Liepos 19 - rugpjūčio 3

:>s!-
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Liepos 26 - rugpjūčio
Rugpjūčio 2-17
Rugpjūčio 3-18
Rugpjūčio 9-24
Rugpjūčio 23 - rugsėjo 7
Rugpjūčio 30 - rugsėjo 14
Rugpjūčio 31 - rugsėjo 13
Rugsėjo 20 - spalio 6

Balandžio 5-20
Gegužės 3-18
Gegužės 6-24
Gegužės 17 - birželio 1
Gegužės 25 - birželio 9
Birželio 1-16
Birželio 14-29
Birželio 15-30

Galima keliauti su grupe arba pavieniui. Skrendant pavieniui galima keliauti bet kuriom 
dienom.

Galima imti kelione su pilnu aptarnavimu arba tik lėktuvo bilietą. Galima imti lėktuvo 
bilietą ir kelione su daliniu aptarnavimu: pav. viešbučiai tik tam tikruose miestuose, -arba 
kelionė be pietų ir pan. ...,'

Viešbučiai šiuose Lietuvos miestuose: Vilnius, Kaunas, Panevėžys, Klaipėda, Palanga, 
Alytus, Marijampolė, Ukmergė, Anykščiai, Kėdainiai, Raseiniai, Jurbarkas, Druskininkai, 
Rokiškis. . t
<<■ "Vyties" atstovai Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje.

Dėl daugiau informacijų ir registracijos kreiptis i agentūrą:
' VYTIS TRAVEL

2129 Knapp St., Brooklyn, NY 11229 
Tel. 718-769-3300; 1-800-952-0119 
FAX: 718-769-3302 Telex: 216 282 *

f



MIRĖ VINCAS PADVARIETIS

Kovo 7 d. ankstų rytą savo na
muose Richmond Hill, NY, stai
ga mirė Vincas Padvarietis, Balfo 
100-jo skyriaus ir Lietuvių Ben
druomenės uolus veikėjas. Buvo 
pašarvotas M. Shalins laidojimo 
namuose. Atsisveikinimas buvo 
kovo 8 d., pirmadienį, palaidotas 
kovo 9 d. iš Apreiškimo parapijos 
bažnyčios Cypress Hills ka
pinėse. Liūdesy liko dukra Regi
na Ridikienė su šeima.

<
Vincas Padvarietis buvo gimęs 

1909 m. spalio 18 d. Baisiogalo- 
je. Buvo buhalteris, ilgą laiką 
buhalteriu dirbo Šeduvos pie
ninėje. Antrojo pasaulinio karo 
metu 1944 m. pasitraukė į Vo
kietiją. Į Ameriką atvyko 1950 
m. Dirbo Pfizer vaistų fabrike, 
iš ten išėjo į pensiją.

Vincas buvo uolus visuomeni
ninkas, daugel metų buvo 
Woodhaveno LB apylinkės val
dyboje. Paskui ilgą laiką buvo 
Lietuvių Bendruomenės New 
Yorko apygardos valdyboje. Vi
sur ėjo iždininko pareigas. 
Pasižymėjo kaip kruopštus iždi
ninkas, pavyzdingai tvarkęs bu
halterijos knygas. Kai buvo ren
giamos dailės parodos, jis uoliai 
dalyvavo įvairiuose rengimo dar
buose, suregistruodavo suvežtus 
darbus, parengdavo pinigines 
apyskaitas.

PENNSYLVANIJOS ANGLIAKASIŲ
PAMINĖTA NEPRIKLAUSOMYBĖS

ŠVENTĖ
Iš buvusių anglies kasyklų ry

tiniame Pennsylvanijos rajone, 
kuriame anksčiau gyveno didelis 
skaičius lietuvių, gan retai tenka 
-ką nors beišgirsti. Tačiau ten lie
tuviškas veikimas dar nėra 
miręs. Ten dar gražiai tebevei
kiančių organizacijų: Lietuvių 
Susivienijimo Amerikoje, Lietu
vos Vyčių, Lietuvių Katalikų Su
sivienijimo, klubo Tauras ir Lie
tuvių Moterų klubo dėka buvo 
suorganizuotas Lietuvos 75 
metų sukakties minėjimas.

Minėjimas įvyko dviejose vie
tovėse.

Vasario 15 d. 11 vai. lietuviai 
susirinko į City Hali, Pittston, 
PA, kur buvo pakelta Lietuvos 
vėliava, o miesto meras Tom 
Walch paskelbė Lietuvos dieną.

Minėjimui vadovavusi Nelly 
Bayoras-Romanas kalbėjo: 
Per 50 metų Lietuva turėjo 
kentėti jai uždėtą Sovietų Sąjun

Brangiai motinai,

A.+ A.
STASEI GIMBUTIENEI-

LEIMONIENEI
mirus, mūsų nuoširdi užuojauta jos sūnums 
Romui, Sigitui Leimonams ir jų šeimoms.

Pranas Baltakis
Daiva ir Arvydas Barzdukai 
Meilė ir Tadas Mickai
Genė ir Kazys Vasaičiai

PADĖKA 

A. t A. 
STASYS ŽADEIKIS

Dėkojame visiems draugams ir 
pažįstamiems, reiškusiems mums 
užuojautą.

Stasys bus laidojamas Varniuose, 
Žemaitijoje.

Žmona Stasė Kerpytė-Žadeikienė 
Dukterys Indrė ir Neringa

West Babylon, LI, NY, gyve
na moksle ir sporte pasižymėjęs 
jaunuolis Dovydas Pelegrimas. 
Jam dar tik 13 metų. Iki šiol yra 
gavęs 12 medalių už plaukimo 
pirmąsias ir kitokias vietas, 14 
juostelių atžymėjimų už plauki
mą. Šiais mokslo metais gavo 
pažymėjimą už labai aukštus 
mokslo pažymius. To aukšto ly
gio plaukimo sporte jis pasiekė 
glolx)jamas savo tėvo, kuris yra 
plaukimo mokytojas.

Jaunuolis turi daug dirbti, kad 
pasiektų naujų laimėjimų. Jis 
kasdien kelias 5 v. ryto, vyksta į 
baseiną keliom valandom plau
kioti. Per savaitę jis praleidžia 
20 valandų plaukydamas. Nese
niai West Islip Invitational Nas- 
sau Community kolegijos plau
komo turnyre jis laimėjo pirmą 
ir trečią vietą.

Jo tėvai yra Valentina ir Sigitas 
Pelegrimai. Iš Lietuvos atvykę 
prieš 3 metus. Dabar gyvena 
West Babylon. Prieš tai gyveno 
Brooklyne, netoli Kultūros Židi
nio. Dovydas yra 8 klasės moki

V. Padvarietis

Daug metų jis dirbo Balfo 100- 
jame skyriuje, buvo valdybos na
rys, o paskutiniu metu buvo pir
mininku. Į Balfo veiklą buvo 
įtraukęs ir savo dukrą Reginą su 
visa jos šeima. Pavasariais reng
davo madų parodas Kultūros 
Židinyje. Rudenį rūpestingai 
pravesdavo rudens Balfo* vajų.

Jo žmona tragiškai mirė 1963 
m. Išėjus iš darbo, ją mirtinai 
kliudė pravažiuojantis automo
bilis.

gos sunkią priespaudą. Ameri
kos lietuviai, švęsdami Lietuvos 
nepriklausomybės šventę, ne tik 
parodo, kad jie didžiuojasi savo 
lietuviška kilme, bet ir rodo, kad 
per tuos ilgus priespaudos metus 
meilė Lietuvai ir jų broliams bei 
seserims, tą priespaudą kenčian
tiems, nebuvo užgesusi... Lietu
vos įnašas Lenino sukurtos im
perijos subyrėjimui — neabejo
tinas. Dabar atėjo eilė Amerikai 
atskubėti į talką, kad tos imperi
jos griuvėsiai galimai greičiau 
būtų išvalyti”.

Vasario 16 d. Lietuvos vėliava 
buvo pakelta prie teismo rūmų 
VVilkes-Barre, PA.

Abi dienas minėjimuose daly
vavo moterys, pasipuošusios 
tautiniais drabužiais.
Ten išeinantys laikraščiai šven

tės minėjimo iškilnos plačiai 
aprašė ir įdėjo nuotraukų.

p. palys

Vincas Padvarietis buvo tau
rus, kuklus ir labai pareigingas 
žmogus. Jo pirmiausia pasiges 
Balfo 100-sis skyrius. Pasiges ir 
New Yorko Lietuvių Bendruo
menė, kuriai jis visą savo amžių

Ar norėtumėt sužinoti, kaip 
padėti Lietuvai? Ar norėtumėt 
susipažinti su lietuvišku jaunimu 
iš kitų miestų? Ar norėtumėt 
praleisti kelias dienas saulėtoje 
Kalifornijoje?

JAV LJS suvažiavimas yra puiki 
proga visiem trim! Šio suvažiavi
mo tema: “Kaip Amerikoje gyve
nantis jaunimas gali padėti Lie
tuvai . Jaunimo suvažiavimas 
įvyks Bay Vievv Plaza Holiday 
Inn, Santa Monica, C A 310 399-

AMERIKOS LIETUVIŠKOJO 
JAUNIMO SUVAŽIAVIMAS

9344. Kambario kaina — $85 
dienai.

Suvažiavimas vyksta nuo bal
andžio 30 d. iki gegužės 2 d., tai 
įsirašykite į savo kalendorių ir 
pradėkite ieškoti pigių lėktuvo 
bilietų į Los Angeles. Registraci
jos kaina tik $50 visam savaitga
liui. į registracijos mokestį įeina 
Šeštadienio banketas, šokiai, 
bandelės su kava iš ryto. Visas 
lietuviškas jaunimas tarp 18 ir 30 
metų amžiaus, gyvenantis Ame
rikoje, yra kviečiamas į šį su
važiavimą. Registruotis šiam su- 
važiavimui pas Aurį Jarašūną, 
947 18th St., Santa Monica, CA 
90403.

Jungtinių Amerikos Valstijų 
Jaunimo Sąjungai priklauso 
Amerikoje gyvenantis jaunimas 
tarp 18 ir 35 metų amžiaus. Jei 
nesate Jaunimo Sąjungos są
rašuose ir norėtumėte būti, 
prašome apie tai pranešti JAV 
LJS, 2412 Canyon Oak Dr. .Los medžiagas.

č '■—Lietuvos sveikatos ministe
rija ir Islandijos Sveikatos kom
panija įkurs bendrą įmonę, kuri 
gamins ir pardavinės sterilius 
tirpalus intraveninėms injekci
joms. Lietuva padės konstravi-

,, mo darbuose, o Islandija tieks 
įrangą, žaliavas ir pakavimo

D kr ”■

Dovydas Pelegrimas savo kambary prie gausių medalių ir 
atžymėjimų už gerus rezultatus plaukimo sporte.

Gabus jaunuolis

nuoširdžiai tarnavo. Vincasbuvo 
ir “Darbininko” redakcijos 
dažnas svečias. Čia užeidavo 
Balfo reikalais. Jo dukrai Reginai 
ir jos šeimai — nuoširdi užuojau
ta. (p. j.)

Angeles, CA 9(X)68. JAV LJS 
taip pat priima aukas, mažas ir 
dideles.

JAV LJS dar turi kelis Lietu
vos Olimpinės krepšinio koman
dos "Grateful Dead” marš
kinėlius, kuriuos pardavinėja už 
$33. Dalis pajamų yra skiriama 
Vaikų ligoninės fondui Lietuvo
je. Jei norėtumėt įsigyti marš
kinėlius, galite čekius rašyti JAV 
LJS vardu ir siųsti tuo pačiu 
adresu.

■-r Pradedame ruoštis Pasaulio 
-'Lietuvių Jaunimo Kongresui, 

kuris įvyks Europoje 1994 m. 
liepos mėnesį, po Dainų Šventės 
Lietuvoje. Prašome, kad Jung
tinėse Amerikos Valstijose gyve- 
’nantis jaunimas rimtai pradėtų 
galvoti, ar ji.s norėtų būti atsto
vaujamas ateinančiame Pasaulio 

'■^Lietuvių Jaunimo Kongrese. At
stovams bus privaloma dalyvauti 
‘- Studijų Dienose, kurias yra su- 
- ruošę Anglijos Lietu vių Jaunimo 

* Sąjungos nariai.
CaifeR.

nys, pasižymi kalbų mokėjimu. 
Naudoja laisvai lietuvių, rusų ir- 
prancūzų kalbas. Jis yra I^ong 
Island atletų klul>o narys, (ksr)

19 9 3ŠV. VELYKOS LIETUVOJE
Ekskursija išvyksta kovo 30 d. ir grįžta balandžio 14 d.

KAINA $999.00 asmeniui 
iš Bostono ir New Yorko

Kainoje įskaityta lėktuvo bilietas į abi puses, viešbutis su 
pusryčiais kasdien ir pervežimai iš oro uosto į viešbutį ir 
atgal.
Registracijos ir informacijos reikalais prašom kreiptis į:

BALTIC TOURS 
77 Oak St., Saite 4 
Nevvton, MA 02164 

Tel.: 617 965-8080, Fax 617 332-7781

Msm
IlNlOS-

Lietuvos Vyčių minėjimas

Norvvoodo Šv. Jurgio lietuvių 
parapijos salėje vasario 9 d. Lie
tuvos Vyčių 27 kuopa surengė 
sukakties minėjimą po 8 vai. ryto 
iškilmingų mišių už Lietuvą.

Klebonas kun. Vincas Valka- 
vičius pasakė kalbą bei parengė 
parodą iš savo sukauptų istorinių 
raštų rinkinio — knygų, straips
nių, recenzijų. Dėl šalto oro 
minėjime dalyvavo negausus 
būrys parapiečių, tačiau 17 au
kotojų suaaukojo $875 (įskaitant 
$.500 auką nuo dalyvio “X”). Inž. 
Viktoras Kubilius jau daugel 
metų atlieka pareigas, priimda
mas aukas. Aukos paskirtos Bos
tono “Lietuvos Vaikų Globai”.

ALIAS susirinkimas

Amerikos Lietuvių Inžinierių 
ir Architektų sąjungos (ALIAS) 
Bostono skyriaus Vasario 16 75- 
osios sukakties iškilmingas susi
rinkimas įvyko vasario 12 d. va
kare kolegų Daivos Veitaitės ir 
Steven Neidhardt namuose, 
Cantone.

Susirinkimą atidarė valdybos 
pirm. inž. Jonas Čereška. Buvo 
įdomi inž. Vlado Eikino paskaita 
“Elektrinių jėgainių stovis ir da
bartinės nuotaikos Lietuvoje”, 
pailiustruota skaidrėmis. Inž. 
Eikinas yra firmos Stone & Web- 
ster viceprezidentas ir vadovavo 
tos firmos grupei specialistų. Jie 
tyrė Lietuvos jėgainių būklę, su
darė darbų ir finansų sąmatą 
elektrinių rekonstrukcijai.

Šiam reikalui Pasaulinis Ban
kas pažadėjęs skirti paskolą labai 
palankiomis sąlygomis. JAV val
džia jau paskyrė pusę milijono 
dolerių padėčiai ištirti ir 
pradžios darbams. Apskaičiuoja
ma, kad visų, t. y. šiluminių, 
akumuliacinių, hidro- ir ato
minės jėgainių rekonstrukcijai 
reikalingi 7 bilijonai dolerių. 
Elektrines sumoderninus, pa
gerėtų krašto aplinkos užterštu
mo stovis, užtektų pakankamai 
elektros energijos vietos pramo
nei, civilinės paskirties vartoji
mui ir būtų galimąją eksportuoti 
į Rytų ir Vakarų šalis. Aktuali 
paskaitos tema sukėlė įdomių 
diskusijų ir daug įvairių klausi
mų.

Po valdybos pranešimų, su
giedotas Lietuvos himnas ir su
rinkta aukų įvairioms lietuviš
koms organizacijoms — iš viso 
gauta $2,750. Daugiausia aukojo 
inž. J. Rastys — $1,000 kelioms 
organizacijoms.

Didysis minėjimas

Vasario 16 d. vidurdienį prie 
State House ir City Hali Bosto
ne, kaip ir kasmet, buvo iškeltos 
Lietuvos vėliavos, kalbą pasakė 

Gailius Draugelis, sugiedoti 
himnai.

Pagrindinės švenčių iškilmės 
vyko vasario 21 d., sekmadienį. 
Iškilmingas mišias Šv. Petro 
bažnyčioje aukojo klebonas kun. 
Albertas Kontautas, organizaci
joms dalyvaujant su vėliavomis. 
Po pamaldų Lietuvos Vyčių 17- 
ta kuopa pavaišino kavute bažny
čios salėje.

1:30 vai. popiet pradėtas iškil
mingas minėjimas Lietuvių Pi
liečių Klube, kurį vedė Gintaras 
Čepas, ALTo pirm., JAV LB KV 
vicepirm., ir Rūta Kalvaitytė, 
PLJS valdybos narė. Po vėliavų 
įnešimo sugiedoti Lietuvos ir 
Amerikos himnai. Kun. A. Kon
tautas sukalbėjo invokaciją, pa
gerbti žuvusieji už laisvę, ir gy 
vas savanoris-kūrėjas St. Griežė- 
Jurgelevičius, atvykęs į minėji
mą, nepaisant nepalankaus oro.

Susirinkusiuosius pasveikino 
Bostono miesto Counsellor Ji m 
Kelly, Latvių Bendruomenės 
pirm. Berzins su žmona, per
skaityti prezidento Clinton ir 
Bostono mero Flynn sveikini
mai.

Pagrindinė kalbėtoja Gintė 
Damušytė, Lietuvos Misijos 
prie JT patarėja, padarė praneši
mą apie misijos darbus, nušvietė 
Lietuvos ir pasaulio valstybių 
tarptautinius santykius, pabrėžė 
labai perspektyvų bendradarbia
vimą su Skandinavijos šalimis, 
pažymėjo būtinumą vystyti pozi
tyvų požiūrį ir bendradarbiavi
mą tarp išeivijos ir tautos kamie
no.

Meninę dalį atliko Lituanisti
nės mokyklos mokiniai, Vyrų 
Sekstetas, tautinių šokių grupė 
Sambūris, etnografinis ansamb
lis Sodauto ir solistai Onutė 
Aleksaitė-Patch ir Benediktas 
Povilavičius. Jiems akompanavo 
komp. Jeronimas Kačinskas.

Publika džiaugėsi, kad bosto
niečių meninės pajėgos neblės
ta, jaunimas įsitraukia ir puošia 
įvairiaspalvį kultūrinės veiklos 
spektrą.

Minėjimo metu salėje paroda 
“Bostono apylinkės lietuvių 
veikla ir organizacijos nepriklau
somybės (1918 m.) laikotarpyje 
atvaizdavo šakotą lietuvių visuo
menės veiklą; pateikta archyvi
nės įdomios medžiagos, spaudos 
leidinių, nuotraukų, vėliavų iš 
bostoniečių lietuvių gyvenimo. 
Parodą surengė Bostono Jauni
mo Sąjungos skyrius, valdybos 
pirm. Alysa Šnipaitė. Daiva Vei- 
taitė-Neidhardt padarė praneši
mą su skaidrėmis apie savo vado
vaujamos “Lietuvių Vaikų Glo- 
lx)s” organizacijos vykdomus 
projektus. Aukų rinkliavai vado
vavo Bronius Banaitis. Daugu
ma aukų skirta LB ir ALTui. 
Minėjimą rengė ALTo Bostono 
skyrius, talkino LB valdyba, klu
bo draugija bei daugelis kitų or
ganizacijų.

Renginiai

Kovo 17 d., trečiadienį, dr. 
Jono Kuodžio mirties 10 m. su
kaktį minint, bus aukojamos 
mišios Šv. Petro bažnyčioje So. 
Bostone, Kennebunkporto ir 
Putnamo vienuolynų koplyčio
se.

Kovo 25 d., ketvirtadienį, 8 
v.v., Lietuvių Piliečių Klube 
įvyks susitikimas su dr. M. 
Dunn veido chirurgijos grupe, 
sugrįžusią iš darbo kelionės į 
Lietuvą ir “Lietuvos Vaikų Glo
bos talkininkais Lietuvoje: A. 
Kulbiu, sės. E. Ivanauskaite. D. 
Ščiukaite. Jie pasidalins įspū
džiais, bus rodomos skaidrės, 
vaizdajuostės. Rengia Lietuvos 
Vaikų Globa. Ine.

Balandžio 4 d., Verbų sekma
dienį, 3 v. popiet Lietuvių Pi
liečių Klubo salėje įvyks TI Bos
tono skyriaus tradicinė kultūrinė 
popietė. Programoje A. Kezio 
fotoparoda ir susitikimas su Lie
tuvos teatro meistrais. Proga įsi
gyti verbų, margučių, pabend
rauti prie kavutės.

L. Ž
■



DARBININKAS

SYORKE
341 Highland Blvd. 
Brooklyn, NY 11207

Vysk. Paulius Baltakis, OFM, 
kovo 3 d. išvyko į Floridą lankyti 
lietuviškų vietovių. Pirma susto
jo Daytona Beach pas Algį ir Da
nutę Šilbajorius. Kovo 8 d. išvy
ko į Singer Island pas kun. Vy
tautą Pikturną. Ten išbus iki 
kovo 24 d., lankydamas apy
linkės lietuvius, pravesdamas 
rekolekcijas, gavėnios susikaupi
mus. Iš Floridos į savo būstinę 
pranciškonų vienuolyne Brook- 
lyne grįžta kovo 25 d.

Tėv. Leonardas Andriekus, 
OFM, lietuviams kunigams pra
ves metines rekolekcijas, kurios 
bus birželio 14-18 dienomis Put- 
name, CT.

Kultūros Taryba buvo suda
ryta iš New Yorko aplinkoje gy
venančių žmonių. Pirmininke 
buvo pakviesta Audronė Mi
siūnienė, bet ji su savo vyru išvy
ko į Vilnių ilgesniam laikui. Savo 
pareigas tada pavedė rašytojui 
Vytautui Volertui, bet jis iš tų 
pareigų pasitraukė. Kovo 20 d. 
šaukiamas esamų tarybos narių 
pasitarimas, kuris bus 12 vai. 
dail. Aleksandros Kašubienės 
bute Manhattane. į pasitarimą 
atvyksta ir JAV LB Krašto valdy
bos pirmininkas Vytautas Ma
ciūnas iš Philadelphijos. Pasita
rimo tikslas — sutvarkyti 
Kultūros Tarybą taip, kad ji 
galėtų planuoti savo veiklą.

Lietuvių Rašytojų Draugijos 
valdyba talkina Philadelphijos 
tautodailės instituto skyriui su
rengti laureatų pagerbimą, kuris 
bus kovo 27 d., šeštadienį, 5 v. 
popiet Muzikos salėje. Phila
delphijos aplinkoje gyvena abu 
1991 metų laureatai: rašytojas 
Kostas Ostrauskas ir rašytojas 
Vytautas Volertas.

Sporto treniruotės vaikams, 
berniukams ir mergaitėms, nuo 
6 iki 12 metų, pradedamos kovo 
15 d., pirmadienį, 6:45 v.v. Kre
pšinio, tinklinio bei stalo teniso 
šakose treniruotės bus pritaiky
tos vaikams. Jos vyks Kultūros 
Židinio salėje. Informacijos rei
kalais galima skambinti P. Gvil
džiui 718 356-7871 arba A. Jan
kauskui 718 849-2260. Laukiama 
daug jaunimo.

Apreiškimo parapijos bažny
čioje gavėnios metu, pusvalan
dis prieš sumą, 10:30 v., giedami 
Graudūs verksmai.

Kelionę į Lietuvą, tarpinin
kaujant Vyties kelionių biurui, 
organizuoja trys parapijos: Ap
reiškimo parapija Brooklyne, V. 
Atsimainymo parapija Maspet- 
he, Sopulingosios Dievo Moti
nos parapija Kearny, NJ. Ke
lionė rengiama ryšium su po
piežiaus apsilankymu Lietuvoje. 
Klebonas kun. Vytautas Palu
binskas ragina iš anksto regi
struotis, nes reikia iš anksto 
užsakyti viešbučius ir sutvarkyti 
kitus kelionės reikalus.

TRANSPAK praneša: 
VELYKINIAI MAISTO SIUNTINIAI: 

55 svarai įvairaus maisto $98. 
22 svarai įvairaus maisto $65. 
22 svarai mėsos gaminių $98.

45 svarai įvairaus maisto be mėsos $75.
Mažas, bet vertingas: kava, arbata, kakava, apelsinų koncen

tratas, aliejus, mėsos koncervai, vitaminai - tik $35.
Visi gaminiai sudaryti iš užsienietiškų produktų, 

išskyrus rūkytas dešras ir surj.
Pinigai pervedami doleriais. 

Konteineriai išsiunčiami kas savaitę.
Siųskite per seniausią persiuntimo į Lietuvą įstaigą. 

Daugiausia siuntinių į Lietuvą siunčiama per TRANSPAK. 
Skubius siuntinius siunčiame AIR CARGO.

TRANSPAK, 2633 W. 69th ST.
Chicogo, IL 60629, tai. 312 436-7772

Redakcija ...... (718)827-1352
Redakc. FAX .. (718) 827-2964 
Administr..........(718) 827-1351

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

LMK Federacijos New Yorko 
klubo susirinkimas įvyks kovo 17 
d., treči^lienį, 4:30 v. popiet 
Jadvygos Vytuvięnės namuose, 
85-29 86 St., Woodhaven, NY. 
Valdyba prašo visas nares daly
vauti susirinkime.

Dailės paroda rengiama Auš
ros Vartų parapijos salėje, Man
hattan, NY, kovo 13 ir 14 dieno
mis. Parodoje dalyvauja: su 
skulptūros darbais — Helen 
Mathews, Agis Salpukas; poezi
jos knyga — Laima Bukauskas; 
fotografija — Arūnas Bukauskas, 
Laima Drobavičius, Nijolė Ku
dirka, Algis Norvilą, Auksė Tro
janas; tapyba — Gytis Simaitis; 
piešiniais — Vida Krištolaitytė. 
Parodos atidarymas ir priėmi
mas kovo 13 d., šeštadienį, nuo 
6 vai. iki 10 v.v., sekmadienį pa
roda lankoma nuo 12 v. iki 4 v. 
popiet.

Rimantas Idzelis, skulpto
rius, su savo kūriniais dalyvavo 
didelėje meno parodoje, kuri 
vyko kovo 4-7 dienomis Javits 
Center Manhattane, N Y.

Kun. St. Railos jubiliejaus 
minėjimo rengėjai posėdžiavo 
kovo 3 d. Apreiškimo parapijos 
klebonijoje. Aptarta vaišių val
giai ir kitos renginio detalės. 
Kun. St. Railos 60 metų kuni
gystės jubiliejus bus švenčiamas 
balandžio 25 d. Apreiškimo pa
rapijos bažnyčioje ir salėje.

Dail. Česlovas Janušas gyve
na savo namuose, ir, kiek sveika
ta leidžia, tvarko savo paveik
slus. Jis skundžiasi, kad su
silpnėjo regėjimas. Naujų pa
veikslų nebegali tapyti, bet turi 
gana daug anksčiau sukurtų pa
veikslų. Planuojama, kad rudenį 
bus galima surengti jo gana di
delę parodą.

Demie Jonaitienė, iš Wood- 
haven, NY, dėl regėjimo su
silpnėjimo, savo biblioteką per
leido V. Atsimainymo lietuvių 
parapijai, Maspeth, NY. Po akių 
operacijos ji laikinai apsigyvens 
pas Danutę Roitstein, 299 Sheep 
Pasture Rd., East Setauket, LI, 
N Y, 117.33. Telef. 516928-6244.

AT&T PRANEŠA PAKEITIMUS, SKAMBINANT 

Į BALTIJOS VALSTYBES IR MOLDOVĄ
AT&T pranešė pakeitimus, 

kurie palengvins tiesioginį 
skambinimą telefonu iš Jungti
nių Amerikos Valstijų į Lietuvą, 
Latviją, Estiją ir Moldovą. Pa
keitimai įsigalioja nuo 1993 m. 
kovo 15 d.

Nuo tos dienos AT&T telefono 
kompanijos klientai galės pasiek
ti minėtas valstyljes, sukdami 
011 (tarptautinį įsijungimo 
kodą), šalies ktxJą ir vietinį tele
fono numerį. Jau nebereikės re
spublikos k(xlo, kurį anksčiau

TRANSPAK firmą praneša, 
kad CONNECTICUT valstijos 
tautiečiai gali siųsti per p. a. Ust- 
janauskienos įstaigą COSMOS 
INTERNATIONAL, W. Hart
ford, CT. Telef. 203 232-6fft).

DARBININKAS NEMOKAMAI
Darbininko administracija ko

vo ir balandžio mėnesiais skelbia 
naujų skaitytojų vajų. Darbinin
kas bus siuntinėjamas susipaži
nimui nemokamai tiems lietu
viams, kurie dar jo neskaito. Jei 
turite draugų ar pažįstamų, ku
rie neprenumeruoja Darbinin
ko, prisiųskite jų pavardes admi
nistracijai, pasinaudodami at
karpėle, pridėta mūsų skelbime 
6-to puslapio kampe. Kai tik gau
sime Jūsų draugų pavardes, 
siuntinėsime jiems 5 Darbinin
ko numerius nemokamai susipa
žinimui. (Ziūr. 6-tam puslapyje 
mūsų skelbimą).

Iš Metropolitan operos rūmų 
kovo 13 d., šį šeštadienį, bus 
transliuojama Wolfgang Ama- 
deus Mozart opera “Die Zauber- 
flote”. Pagrindiniai solistai: Eli- 
zabeth Carter, Jane Shaulis (Ja
nina Saulytė), Peter Seifert, 
Kathleen Battle. Diriguoja Do- 
nald Runnicles. Kovo 2OrH~atei- 
nantį šeštadienį, bus transliuoja
ma Richard Strauss opera 
“Ariadne auf Naxos”.

Pianistė Sonata Zubovienė, 
rudenį laimėjusi antrą vietą tarp
tautiniame Frena Avverbuch 
konkurse, kovo 27 d., šešta
dienį, 2:30 vai. popiet debiutuos 
New Yorke su koncertu Donnell 
Library salėje, 20 West 53 St., 
New York, NY. Įėjimas nemoka
mas.

Catholic Medical Mission 
Board paskyrė Lietuvai $1 mili
jono vertės skiepų nuo influen- 
zos. Skiepai (Pneumovax) paau
koti Marck vaistų bendrovės. 
Dalis tų skiepų Lietuvą pasieks 
kovo 11 d. CMMB programų 
skyriaus viršininkas Michael 
McCarthy ir jo asistentė Rasa 
Razgaitienė bus Vilniuje ir su
tiks skiepų siuntas. CMMP orga
nizacija taip pat nupirko 100,000 
vienkartinių švirkštų iš Olandi
jos, kad būtų įmanoma tuoj pa|' 
pradėti skiepyti. Dr. Vytautas 
Bakasėnas, Lietuvos Imunoprot 
filaktikos Centro direktorius, iš 
Lietuvos praneša, kad pirmiau
sia bus skiepijami asmenys, gyy 
veną senelių, vaikų ir našlaičiu 
namuose. i

Andrius ir Audronė Razgai- 
čiai, Glen Ridge, NJ, kaip kasį- 
met, taip ir šiemet, parėmė Dary 
bininką didesne auka, atsiųsda
mi už prenumeratą 75 dol. čekf. 
Dosniems mūsų spaudos palai
kytojams nuoširdžiai dėkojamo.

Jonas Valys, Woodstock, CT, 
norėdamas paremti Darbininką, 
užmokėjo prenumeratą, atsiųs
damas 100 dol. čekį. Dosniam 
lietuviškos spaudos rėmėjui 
nuoširdžiai dėkojame.

reikėjo sukti prie šalies kodo.*
Naujieji valstybių kodai yra: 

Lietuva — 370 (anksčiau buvo 7 .. 
plius 012); Latvija — 371 (ank
sčiau buvo 7 plius 013); Estija I 
372 (anksčiau buvo 7 plius 014), 
ir Moldova — 373 (anksčiau 7 
plius 042).

Naujieji valstybių k(xlai bus 
įrašyti AT&T klientų sąskaitose.

AT&T suteikia tarptautinį to
limų distancijų tiesioginį telefo
no patarnavimą į daugiau kaip 
2(X) valstybių ir sričių visame pa
saulyje.

DEXTERPARK (fgjPHARMACY I®’

Wm. Anastasi, B. S. 
77-01 JAI1AJCA AVENUE 

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

WE DELIVER 
l 296 - 4130

Apreiškimo parapijos choras vasario 21 d. Kultūros Židinyje dalyvauja koncertinėje 
programoje, švenčiant Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 75-metį. Liudo Tamošaičio 
nuotr.

ŠV. KAZIMIERO ŠVENTĖ APREIŠKIME
Lietuvos Vyčių 41-oji kuopa ir 

Apreiškimo parapija kovo 7 d. 
gražiai pagerbė mūsų tautos 
dangiškąjį globėją šv. Kazimie
rą.

Mišias aukojo parapijos klebo
nas kun. Vytautas Palubinskas ir 
svečias iš Lietuvos kun. Gintaras 
Vitkus, SJ, kuris pasakė ir pa
mokslą.

Po pamaldų parapijos mažo
joje salėje buvo akademija. Apie 
šv. Kazimierą žodį tarė kun. 
Gintaras Vitkus, SJ. Kalbėjo 
apie jo gyventą laikotarpį, apie 
jo šeimą bei jos plačią giminystę

BALTIC STATES VS. THE RUSSIAN EMPIRE AUKOS BALFUI
Neseniai tokiu vardu anglų 

kalba pasirodė nedidelė, infor
macinio turinio knygelė, kurios 
autorius yra Vai (Valentinas) 
Ramonis, Balzekp kultūros 
muziejaus Chicagoje direktorius 
ir kuratorius. Jis taip pat mėgsta 
istoriją ir yra parašęs nemažai 
straipsnių Lietuvos dailės ir is
torijos klausimais.

Knygutė “Baltijos valstybės 
prieš Rusijos imperiją” 
nedidutė, 78 psl., sutelkusi 
įdomių ir patrauklu; iliustracijų

DĖKOJA TĖVAI
Gal pats Dievas, Jus, mielieji, 

atsiuntė į mūsų vargstančią ir 
pilną geresnio gyvenimo vilčių 
Lietuvą. Ir nušvito mums gyve
nimas iš naujo. Ir užgimėme mes 
antrą kartą, kai pamatėme svei
kus ir linksmus savo vaikelius. 
Visa tai jūsų dėka. Jaučiame 
nuoširdžiausią dėkingumą vi
siems visiems, aukojusiems De- 
lx>rah širdies ir plaučių centrui, 
kuris 1992 m. rugsėjo 14-25 die
nomis likimo pasmerktiems de
vyniolikai Lietuvos vaikų ir jų 
tėvams padarė stebuklą. Loretos 

Ieškoma sąžininga, rimta mo
teris namų ruošos darbams. 
Du(xlamas atskiras kambarys. 
Tel. 718 - 235-9218. (sk.)

“Lietuvos aidas”, pagrindinis 
16 psl. Lietuvos dienraštis, duo
da objektyvų atsikuriančios Lie
tuvos vaizdą. Tokios žinios išei
vijai yra naudingos. Nuo šių 
metų pradžios laikraštis siun- 
nčiams du kartus savaitėje oro 
paštu. Prenumerata metams 
$85. Čekius rašyti “Lietuvos ai
do” vardu ir siųsti JAV įgalioti
niui adresu: Bronius Juodelis, 
239 Brookside Lane, Willow- 
brook, IL 60514. (sk.)

VELYKŲ STALUI LIETUVO
JE SIŪLOME 3 žąsis (20 svarų), 
palendvica 2 kg, rūkytos dešros 
3 kg, alyva iš Amerikos 64 oz., 
8 o’clock coffee 39 oz., aspirinas 
250 et., butelis šampano ir bute
lis prancūziško vyno —- su prista
tymu į namus $100. “ŽAIBAS , 
9525 SO. 79th AVĖ., HICKO- 
RY HILLS, IL 60457. TEL. 708 
430-8090.

su visos Europos karaliais bei ku
nigaikščiais. Šv. Kazimiero mo
tina stengėsi visus savo vaikus 
įstatyti į Europos karališkus dva
rus, kas jai ir pavyko, apvesdi
nant sūnus arba dukras išlei
džiant už karalių bei kunigai
kščių. Net dabartinis Anglijos 
princas Charles prisipažino turįs 
lietuviško kraujo. Vienas šv. Ka
zimiero brolių buvo kunigas, 
vėliau ir kardinolas.

Gaila, labai gaila, kad šios įdo
mios paskaitos klausėsi tik 17 
žmonių. Vyčiai žinojo, kad tą 
pačią dieną Kultūros Židinyje 

pluoštą. Trumpais straipsneliais 
apžvelgia Lietuvos istoriją ir 
kaip Lietuva kovojo dėl savo 
laisvės. Įspūdingas viršelis, kaip 
ties Televizijos bokštu tankas 
suvažinėja lietuvaitę, kuri gynė 
laisvę.

Išleista gražiai ir pavyzdingai. 
Malonu į rankas paimti ir bent 
pavartyti, susipažinti su gausiom 
iliustracijom. Knygos kaina 5 
dol. Gaunama “Darbininko” ad
ministracijoje.

ir Jokūlx> Stukų iniciatyva per 
metus laiko iš JAV tautiečių su
rinkta virš 60 tūkstančių JAV do
lerių, kurie buvo panaudoti 
amerikiečių gydytojų ir persona
lo kelionėm apmokėti. Operaci
jas atliko iš Deborah centro at
vykę specialistai, nuostabios 
dvasios žmonės, vadovaujami 
Delx>rah klinikų fondo prezi
dento Stanley H. Fryczynskio.

Daug daug šiltų žodžių norė
tume pasakyti medikų kelionės 
į Lietuvą fundatorei Loretai ir 
jos vyrui Jokūbui Stukams, ad
ministratoriams Cheryl Zoppino 
ir Barbarai Corby, reanimato
riams, anesteziologams, se
selėms, o taip pat gyventi 
prikėlusiajam garsiam chirurgui 
dr. Lynne McGrath. Lietuvoje 
tai buvo unikalus atvejis. Visi 
sužavėti jūsų altruizmu ir pa
siaukojimu.

Ir štai, pral>ėgus trim mėne
siams po operacijų, devyniolika 
tėvų ir artimųjų džiaugiasi svei
kais vaikais. Tai žodžiais nenusa
koma laimė. Tegul Dievas atly
gina jums, gerieji žmonės, ir 
tiems, kurie operavo, ir tiems, 
kurie aukojo.

IGii jums Imis sunku, tegu] su 
jumis būna patys geriausi 
žmonės. Tegul jūsų gyvenimas 
būna kaip pasaka, ilga, žmo
giška.

Ačiū jums ir tepadeda jums 
Dievas.

Su nuoširdžiausia pagarlw

Kristina ir Arvidas Basakirskai 
visų tėvų vardu 

bus Kaziuko mugė, bet pagalvo
jo, kad kuopos nariai vistiek 
ateis. Ateis dar keletą svečių. Tai 
ir bus gana. Deja, taip nebuvo 
— visus patraukė Kaziuko 
mugė.

Buvo pasirengta labai gražiai. 
Stalus puošniai padengė ir 
gėlėmis išdekoravo kuopos iždi
ninkė Veronika Kazlauskis. Už 
tai jai priklauso padėka ir pagar
ba. Už puikų maistą sumokėjo 
Marytė Salinskienė ir Helen Tu- 
masonis. Pyragus paaukojo atsi
lankiusios vytės.

Ona Barauskienė

New Yorke ir apylinkėse 1992 
metais BALFui aukojo:

Po $100 — R. K. Giedraičiai, 
J. Buzdeika.

Po $50 — S. Karmazinas, L. 
Simanavičius, J. L. Giedraičiai, 
A. V. Barčiai, dr. S. Dimienė, 
L. Dovydėnas, kun. A. Rubšys, 
dr. A. Dunajewsky, dr. J. B. 
Dičpinigaičiai, V. Katinas, M. 
Jankauskienė, V. E. Dudėnai.

Po $40 — A. Lingis; E. Raste
nienė, P. M. Paliai.

Po $35 — A. Mažeika.
Po $30 — L. Žitkevičius, J. 

Ostragorsky, V. Bamet, J. Boty- 
rius, J. Juodis, K. Čerkeliūnas, 
J. M. Klivečkos, A. V. Jankaus
kai.

Po $25 — A. J. Simučiai, A. 
Ilgutis, dr. O. Vilpišauskienė, 
N. Michura, M. Shalins, E. 
Minkūnienė, P. Rasimas, dr. R. 
Saldaitienė-Čiurlienė, dr. K. 
Keblys, K. J. Norvilą, dr. S. 
Šližienė, V. Kašuba, A. I. Vakse- 
liai, J. Kiznis, V. Maželis, J. W. 
Norton, V. Padvarietis, O. Ba
rauskienė, Lietuvių Katalikių 
Moterų Kultūros dr-ja, L. D. 
Vaitkevičiai.

Po $20 — A. Liepinaitis, J. 
Alyta, J. Matulaitienė, A. R. Bal
siai, G. Leonienė, dr. J. Troja
nas, G. Diržienė, R. Graudis, J. 
Burdulis, G. Rajeckas, E. Bar- 
čiauskas, E. Merkelis, L. Gude
lienė, D. Uzas, W. Klosis, Z. 
Dičpinigaitis.

Po $15 — J. Penikas, M. 
Erčius, V. Blažaitis.

Po $10 — S. Klevas, M. Bra- 
kas, A. Dėdinas, O. B. Mačiū
nas, O. Danisevičiūt£, A. Lu
koševičius, A. Žukas, V. M. 
Žukauskai, S. Kulienė, A. Rysa- 
vy, S. K. Lukas, dr. V. M. Vy
gantai, C. Matuzas, E. Daidy- 
nas, I. Banaitienė.

Po $5 — E. Vilčinskas, V. 
Kondrotas.

Aukotojai, paskelbti 1992 m. 
gruodžio mėn.: H. Andruška, E. 
Pakulis, kun. J. Pakalniškis, J. 
Valaitis, V. L. Milukai, V. D. 
Anoniai.

Vajaus metu buvo surinkta 
$3,100 ir pasiųsta centro valdy
bai Chicagoje.

Aukotojams dėkinga New 
Yorko BALFo skyriaus valdyba.

V. Padvarietis


