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LIETUVOJE IR

APIE LIETUVĄ

— Rusijos prezidento B. Jel
cino ketinimas prašyti JT man
dato jai “garantuoti taiką ir stabi
lumą buvusioje Sovietų Sąjun
goje”, — tai yra kištis j kaimynų
reikalus — ne vien ignoruoja 
tarptautinę teisę, bet ir skatina 
atidžiau įsižiūrėti į pačią Rusiją. 
Mums kelia didelį rūpestį politi
nis nestabilumas Rusijoje ir pre
zidento Jelcino oponentų impe
rinės užmačios, nes tai pati blo
giausia Rusijos prekė eksportui, 
— pasakė Vytautas Landsbergis, 
komentuodamas Jelcino pareiš
kimą.

— Darius Kuolys, Kultūros ir 
Švietimo ministro pavaduotojas, 
įteikė ministrui D. Trinkūnui 
oficialų atsistatydinimo raštą, 
pareikšdamas, kad prezidento 
A. Brazausko prašymu nuo š. m. 
kovo 2 d. jis atsistatydinąs iš savo 
pareigų. Kaltinimai buvusiam 
ministro pavaduotojui: “Lietu
vos mokykla yra gerokai politi
zuota dėl jo kaltės”.

— Lietuvos vyriausybės kan
celiarijoje įsisiūbuoja kadrų va
lymas. Iš ministro-pirmininko 
kanceliarijos vadovo pareigų 
atleista T. Kazlauldenė. S. Vait
kevičius atleistas iš privatizavi
mo skyriaus vedėjo pareigų.

— Romas Ubartas, Barcelo- 
nos olimpiadoje laimėjęs aukso 
medalį, išrinktas geriausiu spor
tininku 1992 metais. Seoulo 
olimpiadoje jis iškovojo sidabro 
medalį. Laikotarpyje tarp olim
piadų jis laimėjo Europos čem
piono ir pasaulio vicečempiono 
vardus disko metimo srityje.

— Lietuvos vyriausybė leido 
valstybinei televizijos direkcijai 
“Rytų Lietuvos televizija” steigti 
bendrą įmonę su JAV firma “Equi- 
table Finance Corporation”.

— 15 procentų padidintas 
biudžetinių įstaigų ir organizaci
jų darbuotojams atlyginimas nuo 
kovo 1 d. Nedirbantiems pensi
ninkams pensija padidinta iki 20 
proc.

— Švedų firmos “Vattenfall”
ir “Abb Atom” su Ignalinos elek
trine pasirašė sutartį dėl prieš
gaisrinės apsaugos gerinimo ir 
saugumo didinimo elektrinėje. 
Numatoma atlikti 35 milijonų 
kronų vertės darbų. Juos finan
suos Švedijos valstybinė ato
minės energetikos inspekcija.

— Dail. Kazimieras Žoroms- 
kio jubiliejinė tapybos paroda, 
skirta 80-ies metų sukakčiai, 
kovo 4 d. atidaryta Vilniaus šiuo
laikinio meno centre.

— Europos Bendrija buvo pa- 
samdžiusi Gallup agentūrą ap
klausai 18-oje buvusiųjų komu
nistinių valstybių, Tos apklausos 
rezultatai paskelbti “Boston Glo
bė” laikraštyje. Jie rodo, kad 
didžiuma Rytų Europos žmonių 
yra apsivylę demokratija, dauge
lis sako, kad jie geriau gyveno 
prie komunistų valdžios, negu 
dabar. Rusijoje trečdalis žmonių 
tiki, kad jie grįš į diktatūrą, bet 
nebūtinai į komunistinę. Lietu
viai pagal tą apklausą esama 
padėtimi buvę labiausiai paten
kinti iš visų apklaustųjų.

LIETUVAI SUNKIAUSI BUS ŠITIE METAI
Ekonomikos ekspertas dr. Juozas Kazickas, visų penkių Lietuvos vyriausybių konsultantas, 

ryškina ekonominę padėtį

Nevvyorkietis Juozas Kazic
kas, neseniai sugrįžęs iš prezi
dento Algirdo Brazausko inau
guracijos, pasakoja apie sunkią 
Lietuvos ekonominę būklę. Bend
rus savo įspūdžius jis pateikė per 
“Laisvės žiburio” radijo progra
mą pasikalbėjime su jos vedėju
Romu Keziu. Bet dar plačiau jis 
pasisakė Vilniuje savo intervievv 
dienraščio “Lietuvos ryto” ko
respondentei Bronei Vainau
skienei.

Pradžioje Kazickas pabrėžė, 
kad nuo politinės padėties krašte 
labai priklauso, kaip užsienio ka
pitalas reaguoja,į galimybes in
vestuoti. Svarbu, kad būtų įsiti
kinę, ar yra pakankamas stabilu
mas. Esą Vakarų pasaulio atsto
vai gana atidžiai stebi politinius 
procesus ir iš to daro išvadas, pa
sirinkdami palankias sąlygas in
vesticijoms.

Anot Kazicko, dabar esąs kaip 
tik palankiausias laikas investuo
ti kapitalą į Lietuvos ūkį. Tik tos 
firmos, kurios ateis pirmosios, 
prisidės prie krašto ekonomikos 
atstatymo ir bus didžiosios lai
mėtojos.

Stebuklų nereikia laukti
— Žinoma, stebuklų rriekas 

čia nepadarys: nei ponai bra- 
zauskai, nei lozoraičiai, nei 
landsbergiai, — kalbėjo Kazic
kas, tiktai pati Lietuva gali pada
ryti stebuklą. Kuo greičiau kiek
vienas žmogus supras, kad jam 
nereikia dairytis į Vyriausybę, o 
galvoti, ką jis pats tomis sąlygo
mis gali padaryti, tuo greičiau 
Lietuva išspręs savo ekonomikos 
problemas.

Jis tęsė:
— Negalima dėti tiek daug vil

čių į valdžią. Žmonės turi padėti 
vieni kitiems. Kuo greičiau kiek
vienas žmogus pradės galvoti, ką 
jis pats tomis sąlygomis gali pa
daryti, tuo greičiau gyvenimas 
pradės riedėti į priekį.

Manau, kad visuomenėje visa
da atsiranda žmonių, kurie gal
voja apie tuos, kuriems būtina 
pagalba ir kurie patys sau nebe
gali padėti.

Aš matau, kaip Lietuvoje at
gimsta karitatyvinės organizaci
jos. Jau galima gauti iš labdaros 
pietus, drabužių, avalynės.

Žurnalistės klausiamas, kaip 
tvarkyti savo gyvenimą 60-70- 
čiai procentų žmonių, kurie yra 
sveiki ir darbingi, kuo galima 
jiems padėti, kai jie neturi idėjų, 
nei pinigų, Kazickas atsako:
— Aš neturiu atsakymo. Spren

dimas ateis pats savaime, bet per 
kančią. Jis jau dabar vyksta kan
čios būdu.

Tarkime, aš ir jūs dabar sėdi
me gražioj aplinkoj, mums šilta, 
bet tai nėra įprastas gyvenimas. 
Tai išimtis, bet, kaip jūs sakote, 
60-70 procentų žmonių nesudu
ria galo su galu.

Yra dalykų, kurie teikia man 
vilties. Aplankiau daug jaunų 
žmonių Vilniuje, Kaune, Pane
vėžyje. Jie labai gražiai susitvar
kę. Mes net juokaujame, kad čia 
žmonės gyvena net geriau negu 
darbininkija Amerikoje.

O į žurnalistės pastabą, kad 
užsiimti privačiu verslu reikia 
pagrindinio kapitalo ir bent šio
kie tokio supratimo ir kad tie jau
ni žmonės lyg ir turtingi (didžiu
lis namas, gražiai apstatytas), bet 

šeimos negali išmaitinti, Kazic
kas nurodo:

Tai yra ekonominio pervers
mo rezultatas. Tokia padėtis 
prieš kelerius metus buvo Len
kijoje, tą turime išgyventi ir 
mes.

Kol neturėsime tvirtos valiu
tos, kol didelės užsienio firmos 
(tokios kaip Philip Morris, kurie 
jau įsikūrė Lietuvoje) neinves
tuos savo kapitalo į mūsų kraštą, 
bus sunku. Aš manau, kad pačią 
didžiausią įtaką mūsų kraštui pa
darys smulkios firmos, mažiukės 
bendro vėlės, kurios turėtų pra
dėti kurtis mūsų krašte privačia 
žmonių iniciatyva. Jos pradės or
ganizuoti darbą, sukurs daug 
naujų darbo vietų.

Pats ekonominis procesas yra 
komplikuotas reiškinys,’ jame 
yra daug grandžių, kurias reikia 
tarpusavyje sujungti.

Šiuo metu mes stokojame ne 
tik kapitalo, bet ir žaliavų. Kita 
vertus, mes turime labai gerų 
firmų, kurios gali eksportuoti 
savo produktus. Norint sujungti 
visas ekonominio proceso gran
dis, reikia laiko.

Dabar mes išgyvename patį 
sunkiausią laiką.
- Į klausimą, ar jis manąs, jog ? 
sunkiau nebus, Kazicko atsaky
mas buvo:

Aštuonių porų "Lietuvos” ansamblio narių lydima, Lietuvos Prezidento vėliava, vasario 
25 d., po pašventinimo Šv. Kazimiero koplyčioje, nešama prie arkikatedros centrinių 
durų. Ten ją pasitiko karinis vėliavnešių būrys su orkestru ir paskui nulydėjo eisenoje 
į Seimo rūmuose vykusią' prezidento inauguraciją. Viktoro Kapočiaus nuotrauka.

IS LIETUVOS MISIJOS JUNGI. TAUTOSE VEIKLOS
— Vasario 23 d. Misijos pa

tarėja G. Damušytė dalyvavo 
Trečiajame Vaikų Teisių konfen- 
cijos signatarų pasitarime Jung
tinėse Tautose. Pasitarime daly
vavusios 123 valstybės išrinko 
penkias Vaikų teisių konvencijos 
komiteto nares. Komitetą suda
ro 10 ekspertų, tarnaujančių ket
verius metus. Tarp 22 kandida
tuojančių buvo ir estė, URM-jos 
Žmogaus teisių skyriaus vedėja 
Merle Haruoja, kurios kandi
datūrą palaikė Lietuva ir Latvija. 
Jai teko 14 balsų (penki kiti kan
didatai gavo mažiau balsų). Pir
mame ture slaptu balsavimu iš
rinko M.S. Pais, iš Portugalijos 
(79 balsai), H. Badran iš Egipto 
(72 balsai), M.S.Z. Goncalves, iš

— Sunkiausi bus šitie metai.
Toliau jis taip sampratavo:
— Šitie metai, kaip man atro

do, bus sunkūs, bet su kiekviena 
diena prašvaistę bus ryškesnė. 
Dabar mūsų ekonomika kaip 
tamsiausia nakties valanda, kuri 
būna prieš aušrą. Dar saulė ne-
patekėjo. Po metų mes pamaty
sime, kad ir vienoj, ir kitoj vietoj 
švinta...

Ko reikia, kad švistų 
ekonominė padangė?

— Švisti pradeda po nakties. 
Tai gamtos dėsnis. Nuo žmonių 
tai nepriklauso. Bet ekonomikos 
prošvaistė priklauso ir nuo žmo
nių. Kokie žmonių veiksmai gali 
būti lemtingi, kad švistų greičiau 
ir kad apskritai švistų ekonomi
kos padangėj? — klausia žurnalistė.

Kazickas:
— Labai sunkus klausimas. Aš 

manau, kad nėra vieno recepto, 
kaip pasiekti ekonominę gerovę. 
Labai svarbu sukurti Lietuvoje 
politinį susipratimą: politikoje 
nėra laimėtojų ar pralaimėjusių
jų. Visi norime matyti ekonomiš
kai besivystančią laisvą Lietuvą. 
Aš nemanau, kad yra koks nors 
skirtumas tarp pono L. ar pono 
B., bet Lietuvoje žmonės labai

(nukelta į 2 psl.)

Brazilijos (67 balsai). Antrame 
ture buvo išrinkti: F. C. Eufe- 
mio, iš Filipinų ir S. T. Mombe- 
shora, iš Zimbabvės. Taip pat 
priimtas sesijos pirmininko pa
reiškimas, kuriuo pažymėjo Ko- 
starikos siūlymą padidinti komi
teto sąstatą iki 18 narių. Sesijos 
metu Danija Europos Bendrijos 
vardu ir Suomija Šiaurės šalių 
vardu užprotestavo dėl Jugosla
vijos dalyvavimo pasitarime.

— Vasario 23 d. Misijos pa
tarėjas D. Sužiedėlis dalyvavo 
“naujų ir atkurtų demokratijų” 
pasitarime, kurį surengė Nika
ragvos Misija. 1990 m. tuome
tinės Filipinų prezidentės Cora- 
zon Aquino iniciatyva, Maniloje 
susirinko atstovai iš keliasdešimt

Lietuvos Respublikos Prezidento vėliava

LIETUVOS PREZIDENTO VĖLIAVA
Vilniaus radijas anglų kalba 

pranešė, kad Lietuvos Seimas 
patvirtino naują Lietuvos prezi
dento vėliavą.

Vėliavą sukūrė istorikas Ed
mundas Rimša ir dailininkas Ar
vydas Každailis.

Toji vėliava buvo pašventinta 
vasario 25 d. Vilniaus arkikate
dros Šv. Kazimiero koplyčioje ir 
pirmą sykį iškilo virš Lietuvos 
parlamento rūmų tos pačios die
nos popietę, prezidento Algirdo 
Brazausko inauguracijos iškil
mių metu.

Vėliavą išsiuvinėjo “Dangos” 
dirbtuvė Kaune, o šilkiniai dub
likatai gaminami “Dailės” kom
binate Vilniuje.

Prezidento vėliavos spalva yra 
purpurinė — violetiniai raudo
na. Vėliavos centre matome isto
rikų, heraldikų ir dailininkų ko
misijos bei Lietuvos valdžios pa
tvirtintą Lietuvos herbą Vytį, 
kurį nupiešė dail. A. Každailis. 
Herbas yra raudoname fone.

šalių aptarti demokratinės san
tvarkos kūrimo ir įtvirtinimo 
problemų. 1993 m. rengiama an
troji naujų demokratijų konfe
rencija Managvoje, Nikaragvos 
sostinėje. Į šios konferencijos 
ruošos darbus jau įsijungė Rytų 
ir Vidurio Europos valstybės, o 
taip pat ir atstovai iš Azijos, Afri
kos ir Lotynų Amerikos šalių. 
Parengiamieji darbai konferen
cijai vyks New Yorke ir Wa- 
shingtone. Atmintinė (memo) iš- 
siųtaį Lietuvos URM Tarptauti
nių organizacijų skyrių.

— Vasario 24 d. URM Tarp
tautinių organizacijų skyriui 
prašant, Misijos patarėjas A. Gu- 
reckas persiuntė papildomą in
formaciją apie Saugumo tarybos

Prezidento vėliavoje šį herbą 
iš šonų laiko: kairėje grifas (giif- 
fin. Gr. “gryps”; Lot. gryphus”) 
— antikinės mitologijos spar
nuotas liūtas su erelio galva; 
dešinėje vienaragis (unicorn). 
Tai žirgas su vienu ragu ir liūto 
uodega. Apie šią figūrą užsime
nama Mozės p>enktoje knygoje, 
33:17.

Kaip matome, grifas ir viena
ragis yra labai senos simbolinės 
ir heraldinės figūros. Vilniuje, 
Aušros Vartuose, no senų laikų 
Lietuvos herbą Vytį saugo du 
sparnuoti grifai.

Latvijos herbe matome net 
keturias heraldines figūras: du 
sparnuotus grifus ir du liūtus.

Estijos herbe yra trys heraldi
niai liūtai — tarytum kopija 
“Royal Arms of England of Ri- 
chard I” (Žiūr. Encycl. Brit. 11 
t., 388 psl.,. 1968).

Anglijos karalienės antspaude 
matome kairėje grifą, o dešinėje 
— unikomą (Žiūr. Illustrated 
World Encycl. 793 p., 1966).

Istorikas E. Rimša teigia, kad 
grifas Europą yra pasiekęs iš In
dijos. Heraldikoje—tai simbolis 
jėgos ir budrumo. Grifo ženkle 
ne vien heraldika, bet ir krikš
čionija įžvelgia simbolikos: grifas 
“sudarytas iš erelio, skraidančio 
danguje, ir liūto, vaikštančio 
žemėje, dažnai siejamas su Kris
tumi, dangiško ir žemiško prado 
turėtoju”, — teigia istorikas E. 
Rimša (‘Tiesa” Nr. 29, 
1993.02.13, Vilnius).
Vienaragis unikomas Lietuvoje 

žinomas nuo 16 a. pradžios nuo 
Aleksandro (1492-1506) ir Žygi
manto Senojo (1506-1548) laikų. 
Tai jėgos ir išminties, sąžiningu
mo ir nekaltumo, mokslingumo 
ir tolerancijos simbolis.

Heraldikoje grifo ir liūto uo
dega visada užriesta, o dail. A. 
Každailio kūryboje — ji gražiai 
nuleista (žiūr. Encycl. Brit. 11 
t., 388-405 p.); berods vienintelę 
išimtį matome figūroje “statant” 
(Žiūr. The American Peoples 
Encycl. 10 t. 402 p.).

Kun. dr. Eugenius Gerulis

rezoliuciją dėl sankcijų prieš Ira
ką.

— Vasario 24 d. ambasadorius 
A. Simutis ir ponia Simutienė 
bei Lietuvos Misijos štabas daly
vavo Estijos Misijos nepriklau
somybės dienos priėmime Jung
tinėse Tautose.

— Vasario 25 d. ambasadorius 
A. Simutis pranešė JT Nusigink
lavimo reikalų įstaigai, kad Ro
landas Razulevičius, Krašto ap
saugos ministro patarėjas, daly
vaus seminare Varšuvoj kovo 24- 
25 d. dėl įprastinės ginkluotės 
JT registro.

— Vasario 25 d. persiųstas 
URM-jai Šeišelių (Seychelles) 
Respublikos prezidento France 
Albert Rene sveikinimas Respu
blikos prezidentui Algirdui Bra
zauskui.

(nukelta į 2 psl.)



Vilniaus arkikatedros rektorius prel. Kazimieras Vasiliauskas vasario 25 d. vidudienį 
Lietuvos globėjo Sv. Kazimiero koplyčioje šventina Lietuvos prezidento vėliavą. 
Kairėje už jo: busimasis prezidentas Algirdas Brazauskas, premjeras Bronislovas Lu
bys. Dešinėje — dalis vėliavos nešėjų iš “Lietuvos” ansamblio. Viktoro Kapočiaus nuotr

IŠ LIETUVOS MISIJOS JUNGT. TAUTOSE VEIKLOS

LIETUVAI SUNKIAUSI BUS ŠITIE METAI

(atkeltu iš I p.s/)

— Vasario 25 d. Misijos pa
tarėjas A. Gurėčkas paruošė ir 
pasiuntė URM-jai atmintinę dėl 
1918-1940 m. laikotarpio Lietu
vos tarptautinių sutarčių galioji
mo.

— Vasario 26 d. Misijos pa
tarėja G. Damušytė kalbėjo apie 
galimą pagalbą Lietuvai Rotary 
Foundation bankete, Albany, 
NY. Banketą surengė Albany 
apygardos Rotary klubas, kuris 
numato siųsti delegaciją į Klai
pėdą užmegzti bendradarbiavi
mo ryšių su ten įsisteigusiu Ro
tary Klubu. Lietuva tapo 185 
valstybe-nare, 1992 m. įstodama 
į Rotary klubų tarptautinę aso
ciaciją, turinčią 26.000 klubų pa
saulyje. Rotary klubui, įsteigtam 
1905 m. Chicagoje, priklauso 1,1 
milijono verslininkų, kurie per 
klubų tinklą finansuoja humani
tarinį darbą ir švietimą kitose ša
lyse.

— Kovo 1 d. ambasadorius 
Anicetas Simutis painformavo 
visas Lietuvos atstovybes užsie
nyje apie Jungtinių Tautų Sekre
toriato viešą konkursą JT narių- 
valstybių piliečiams į postus 
tarptautinėje civilinėje tarnybo
je. Jis kvietė atstovybes platinti 
informaciją apie galimybę Lietu
vos piliečiams užimti postų JT 
Sekretoriate gerai išlaikant egza
minus, JT Sekretoriate dirba 
15,000 su viršum asmenų iš 150 
valstybių. Egzaminai bus laiko
mi birželio 15-16 d. Vilniuje ir 
New Yorke. Dėl išsamesnės in
formacijos, kreiptis į URM-jos 
Tarptautinių organizacijų skyrių 
arba į Lietuvos Nuolatinę Misiją 
prie Jungtinių Tautų.

Kovo 1 d. pranešta URM-jai, 
kad gautos lėšos iš Šveicarijos 
vyriausybės padengti vieno Lie
tuvos aplinkos apsaugos eks
perto kelionės išlaidas į Klimato 
pasikeitimo konvencijos tarpvy
riausybinio derybų komiteto su
sitikimą, kuris įvyko kovo 15-19 
dienomis Nevv Yorke. Lietuva 
Konvenciją pasirašė 1991 m. 
birželio mėn. Rio de Janeire, JT 
Žemės Konferencijos metu. Ap
linkos apsaugos departamento 
Užsienio ryšių skyriaus viršinin
kas Inesis Kiškis paskirtas Lietu
vos atstovu.

— Kovo 2 d. ambasadorius Ani
cetas Simutis ir Misijos patarėjai 
G. Damušytė, A. Gureckas ir D. 
Sužiedėlis Misijoje priėmė Tau
tybių departamento vedėją Hali
ną Kobeckaitę. Diskusijų tema: 
tautinių mažumų padėtis Lietu
voje ir kitų žmogaus teisių klau
simų kėlimas Jungtinėse Tauto
se.

— Kovo 3 d. Lietuvos ir Para
gvajaus nuolatiniai atstovai prie 

Jungtinių Tautų ambasadoriai 
Anicetas Simutis ir B. Hugo Sa- 
guier-Caballero Jungtinių Tautų 
rūmuose New Yorke atstatė tarp
valstybinius diplomatinius san
tykius. Pokalbyje po sutarties 
pasirašymo ceremonijos buvo 
prisiminta, kad Paragvajus 1923 
m. pripažino atstatytos Lietuvos 
valstybės nepriklausomybę, o 
1931 m. Lietuva ir Paragvajus 
užmezgė diplomatinius santy
kius, kurie buvo palaikomi iki 
Lietuvos okupacijos 1940 m.

— Kovo 4 d. ambasadorius A. 
Simutis Vyriausybės vardu pa
dėkojo JT Generaliniam Sekre
toriui už Vasario 16-tos proga pa
siųstą telegramą Lietuvos Prezi
dentui A. Brazauskui. Ambasa
dorius taip pat padėkojo Fidži 
salų, Meksikos, Myanmaro, Pa
kistano, Paragvajaus ir Surinamo 
ambasadoriams prie Jungtinių 
Tautų už šiltus Vasario 16-tosios 
sveikinimus.

— Kovo 4 d. Amerikos Balso 
radijas pravedė pokalbį su Misi
jos patarėju A. Gurecku apie 
Lietuvos Misijos santykius su 
Rusijos Federacijos Misija prie 
Jungtinių Tautų.

— Kovo 4 d. Misijos patarėjas 
D. Sužiedėlis dalyvavo JT Penk
tojo komiteto pasitarime dėl pa
ruošiamųjų darbų ateinančiai 
Penktojo komiteto sesijai bei su
sitikime su Barbadų salų am
basadoriumi, kuris Penktajame 
komitete koordinuoja naujų JT 
narių nario mokesčio klausimus.

— Kovo 4 d. Misijos patarėjas 
A. Gureckas dalyvavo Kanados 
Misijoje prie Jungtinių Tautų 
įvykusiame Pirmojo komiteto 
GODOS grupės (Vakarų valsty
bių) pasitarime dėl paruošiamų
jų darbų ateinančiai Pirmojo ko
miteto sesijai.

Vasario 25 d., ką tik prisiekęs ir pasakęs inauguracinę kalbą, prezidentas Algirdas 
Brazauskas, lydimas krašto apsaugos ministro Audriaus Butkevičiaus ir kariuomenės 
vadų, apžiūri karių rikiuotę prie Seimo rūmų. Viktoro Kapočiaus nuotrauka

— Kovo 5 d. patarėja G. Da
mušytė dalyvavo Baltijos Misijų 
susitikime su JT Taikos palaiky
mo operacijų departamento vy
resniuoju patarėju Christian 
Harleman.aptariant pasirengimą 
ir procedūrą Baltijos valstybių 
įsijungimui į Jungtinių Tautų tai
kos palaikymą.

— Kovo 5 d. patarėja G. Da
mušytė dalyvavo Europos Eko
nominės komisijos susirinkime, 
aptariant regioninį pasiruošimą 
1995 m. įvyksiančiai IVTarptau
tinei Moterų konferencijai. Ten 
kalbėjo naujai paskirta konferen
cijos Generalinė sekretorė Ger- 
trude Mongella.

— Kovo 7 d. patarėja G. Da
mušytė kalbėjo apie pagalbą Lie
tuvai Cleveland, OH, lietuvių 
visuomenei. Programą surengė 
Clevelando miesto Lietuvių Ka
talikų Religinei Šalpai remti ko
mitetas.

— Kovo 8 d. Lietuvos ir Urug
vajaus nuolatiniai atstovai Jung
tinėms Tautoms ambasadoriai 
Anicetas Simutis ir Ramiro Piriz 
- Ballon Urugvajaus Misijoje 
prie JT pasirašė susitarimą, ku
riuo Lietuva ir Urugvajus atstatė 
diplomatinius santykius. Susita
rimo dokumente sakoma, kad 
abi valstybės siekia stiprinti tar
pusavio draugiškumą ir bendra
darbiavimą, vadovaudamosi tarp
tautinės teisės ir Jungtinių Tautų 
chartijos principų pagrindu. Pa
sirašyme dalyvavo Urugvajaus 
ministrė patarėja Maria dėl Lu- 
jan Flores ir Lietuvos Nuolati
nės Misijos patarėjai Gintė Da
mušytė ir Darius Sužiedėlis. Urug
vajus visą laiką nepripažino Lie
tuvos aneksijos. 1947 m. Lietu
vos pasiuntinybė iš Argentinos 
persikėlė į Montevideo.

(atkelta iš / psl.)

daug dėmesio kreipia į valdžios 
žmones.

Kad jūs žinotumėte, kiek mes 
gavome laiškų iš Lietuvos po rin
kimų. Žmonės labai nuoširdžiai 
susirūpinę. Atrodo, kad žemė 
griūva. Mes suprantame jų jaus
mus. Aš pats pabėgau nuo komu
nistinės sistemos, mano šeima 
atsidūrė Sibire, bet aš visiškai 
nemanau, kad dabar sugrįš ko
munizmas.

Aš labai gerbiu poną V. Lands- 
bergį, jis labai daug nuveikė, bet 
su mielu noru esu pasiryžęs pa
dėti ir ponui A. Brazausloii. Ma
nau, kad jis atsakingas žmogus, 
tikras patriotas, bet dar kartą 
pabrėžiu, kad gyvenimas ne tiek 
daug priklauso nuo valdžios, 
kiek nuo visų žmonių pastangų. 
Aš jaučiu, kad yra susikaupusi 
žmonių energija. Ji prasiverš sa
vaime. Niekas jai kelio nenuro
dys. Ji pati suras savo vagą kaip 
upelis.

Kas man dar atrodo labai svar
bu? Lietuvos žmonių išsilavini
mas labai platus, beveik nėra ne
raštingumo, mes turime neblo
gas komunikacijos, ryšius. Turi
me spaudą, kitas demokratijos 
institucijas. Visa tai yra prielai
dos, kad po tamsiausios nakties 
valandos gyvenimas imtų šviesėti.

Nereikia baimintis, kad 
užsienis nupirks Lietuvę

Užbaigdamas interview opti
mistine gaida, Kazickas prieš tai

IŠ LIETUVOS
— Paskirta personalinė pen

sija Aleksandrui Drobniui. Jo 
“nuopelnai'Lietuvai —Jis 1940 
m. pakeitė Lietuvos banko valdy
toją Paknį ir perdavė Dekanozo
vui Lietuvos auksą.

— Lietuvos-Argentinos ben
dra žuvininkystės įmonė “Jūra- 
Pescar” išnuomojo 8 Lietuvos 
laivus. Argentina pasirūpins lei
dimais žvejoti, aprūpins pige
sniu kuru, perdirbs ir prižiūrės 
produkciją. Lietuva gaus 49% iš 
bendro pelno. Manoma, kad per 
metus į valiutinę sąskaitą įplauks 
apie 10 milijonų dolerių. Lietu
vos žvejai Argentinos zonoje 
nėra žūklavę nuo 1969 metų.

— Biznį iš dovanų daro 
Klaipėdos vaistinės. “Lietuvos 
aide” rašoma, kad Klaipėdos 
“Raudonojo Kryžiaus” ligoninė 
gaunamus labdaros vaistus iš Vo
kietijos (Lūbecko) ir Anglijos są
rašuose įvertino pusvelčiui. Tuo 
tarpu Klaipėdos vaistinėse jų 
reali kaina esanti kelis šimtus 
procentų aukštesnė. Pagal 1991 
m. vyriausybės išleistus potvar
kius, “kainos turi būti tokios, ko
kios už vaistus ar slaugos prie
mones mokamos vaistinėse”. 

dar paneigė ir vieną “prietarą”, 
kuris galėtų trukdyti ekonomi
niam procesui, tai baimė, kad 
Lietuva galinti būti parduota už
sieniečiams.

Jis aiškino:

— Aš apie tai girdėjau. Nesu
prantu, iš kur tokia baįmė, kad 
užsieniečiai viską nupirks? Aš sa
kyčiau, jeigu turite ką parduoti, 
parduokite. Ypač mane stebina, 
kai girdžiu susirūpinimą, kad 
užsieniečiai nupirks mūsų že
melę. Ką jie padarys su ta žeme 
nupirkę? Ar iškas ir išsiveš, pa
likę čia didžiulę duobę?

Jeigu užsienietis nupirks že

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

SHALINS FUNERAL HOME, Ine., 84-02 Jamaica Avė. (prie Fore s t 
P'way St.), VVoodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laido
tuves. Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296- 
2244.

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

JUOZO ANDRIULIO Real Estate, namų pardavimas, visų rūšių 
apdraudimai, IncomeTax pildymas, {staiga veikia naujoj vietoj 
- OHLERT-RUGGIERE, Ine., 89-11 Jamaica Avė., VVoodhaven, 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. Winter Garden 
Tavern, 1883 Madison St., Ridgewood, NY 11227. Tel. 821-6440. 
Salė vestuvėms ir kt. pramogoms. Be to, duodami polaidotuvi- 
niai pietūs. Pirmos rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina.

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA - Silver Bell Baking Co. 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". WINC-FM 
90.5, VVorcester, MA. Sekmadieniais 8-9 vai. vakaro, Eduardas 
Meilus, Jr., 70 Curtis St., Aubum, MA 01501. Tel. 508 753-7232

NEVV YORK-NEVV JERSEY-Laisvės Žiburys, sekmadieniais 9-10 
vai. ryto VVNVVK105.9 FM. Romas Kezys, 217-25 54th Avė., Bay- 
side, NY 11364. Tel. 718 229-9134arba 718428-4552. Fax 718 769- 
3302.

KOLODNY&KOLODNY: Virginija Kolodny, 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 
leidimą praktikuoti New Yorko valstijoje.

NEVV JERSFY, NEVV 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. MIDDLE VILLAGE, 
ąUEENSN.Y. 11379
PHONES (718) 326-1282; 326-3150

TAI MCSC VIENTNTKLE VIETA 

- GAUSI PARODU SALE

KELIONIŲ IR TURIZMO
AGENTŪRA ......

** LĖKTUVAI
LAIVAI (CRUISES)
TRAUKINIAI (AMTRAK) 
AUTOBUSAI
NUOMOJAMOS MAŠINOS

* VIEŠBUČIAI
ĮDOMIŲ VIETŲ LANKYMAS 

GRUPINĖS KELIONĖS I LIETUVĄ 
MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 
JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMĄ 

PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
2129 KNAPP STREET

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

mę, tai jis su ja ką nors turi da
ryti: arba jis ją dirbs, arba ką nors 
statys. Juk į ją jau įdėtas pinigas. 
Jeigu nieko nedarai, vadinasi, 
tuščiai išmetei pinigą. Tada ge
riau į balą išmesti.

Jeigu užsienietis perka žemę, 
vadinasi, jis turi tikslą. Nors ir 
ką jis darytų — ar tai būtų krau
tuvė, ar fabrikėlis, ar jis gėlės 
augintų — tai bus nauda Lietu
vai.

Esu didelis privataus ūkio ir 
laisvosios rinkos šalininkas, 
todėl man nesuprantamas toks 
išsireiškimas, kad užsieniečiai 
nupirks Lietuvą.

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI 
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

PRISTATOMI I VISAS KAPINES 
NEVV YORK, NEVV JERSEY 

IR CONNECTICUT VALSTIJOSE. 
(STAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIŲ.
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- Redaguoja REDAKCINĖ KOMISU A —

“KLB Kroniką’ prisimenant
Kovo 19-oji mum primena 

“Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronikų“, kurios pirmasis nume
ris ir pasirodė 1972 metais minė
tų kovo dienų. Si data pasirinkta 
sųmoningai — kovo 19 d. yra šv. 
Juozapas — Bažnyčios globėjo 
diena. Leidėjai troško, kad šv. 
Juozapas globotų ir jų darbus, 
padėtų tautai išsivaduoti iš prie
spaudos.

Kronika nesustodama ėjo 17 
metų' išleista 81 numeris. Jos 
paskutinis numeris išėjo 1988 m. 
kovo 19 d. Jis buvo skirtas 
didžiajam kovotojui Vilniaus vy
skupui Julijonui Steponavičiui pa
gerbti.

Kronikos leidimas buvo sustab
dytas, nes ji pasiekė savo tikslų 
— Lietuvai pirmiausia grųžinta 
religijos laisvė. Kilęs atgimimo 
sąjūdis ėjo dar,toliau — 1990 m. 
kovo 11d. paskelbtas Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimas.

Tautos išsivadavimo kovoje 
Kronikos atliko nepaprastai di
delį ir pagrindinį vaidmenį. Vos 
tik įjungus Lietuvą į Sovietų Sų- 
jungų, buvo imtasi priemonių jų 
nutautinti, paversti ištikima So
vietų Sąjungos respublika. Stali- 
'no laikai — tai didžiausio lietu- 
' vftą nlėkirfrmo, trėmimo į Sibirą 

laikotarpis. Suslovas, didžiausias 
Lietuvos naikintojas, pasakė: 
“Liks Lietuva, bet be lietuvių“.

Chruščiovo valdymo metais 
režimas buvo sušvelnėjęs, bet 
jau 1958 m. oficiali spauda vėl 
atvirai prašneko apie reikalų sti
printi ateistinę kovą. Religinė ir 
tautinė sųmonė Lietuvoje buvo 
neatskiriamos. Kremlius, pra
dėjęs vykdyti nutautinimo poli
tiką — internacionalizmų, viso
mis priemonėmis pradėjo kovoti 
prieš Bažnyčių, kaip didžiausių 
tautinės sąmonės rėmėjų.

Taip praėjo vargingas šeštasis 
dešimtmetis, kai visur siautėjo

Miestas šiandien turi apie 135 
tūkstančius gyventojų. Yra dvi 
parapijos: S v. Petro ir Povilo — 
senoji ir Katedros. Dar yra Svč. 
Trejybės bažnyčia, kurių aptar
nauja tėvai marijonai, kaip ir 
prieškariniais laikais, ir tėvų ma
rijonų vieša koplyčia marijonų 
namuose.

Katedros parapija
Katedros parapija yra senesnė 

už pačių katedrų, nes ji buvo 
įkurta jau 1914 m. pastačius Šv. 
Stanislovo koplyčių. Buvo stato
ma ir bažnyčia, bet nuo 1914 m. 
iki 1926 m. išstovėjo pastatyta 
iki langų.

Kai buvo įkurta 1926 m. Lie
tuvos bažnytinė provincija ir 
kartu Panevėžio vyskupija, buvo 
pradėta statyti katedra, kurių 
1930 m. kovo 4 d. pašventino 
prel. Mačiulis-Maironis. Kated
ra pastatyta vysk. K. Paltaroko 
rūpesčiu. Jis jų labai mylėjo, čia 
ir savo amžino poilsio vietų pasi
rinko.

Kadangi Katedros parapija 
užima didesnę miešto dalį, tai ir 
darbo yra nemažai ir įvairaus. 
Mieste yra 20 vidurinių mokyk
lų, dauguma šioje parapjoje, yra 
kelios technikos mokyklos, mu
zikos moky kla, pedagoginė mo
kykla, aukštesnioji politechnikos

KGB agentai. Septintojo de
šimtmečio pradžioje lietuvių jau 
gyvai diskutuota, kaip su teisin
ga informacija prasiveržti pro 
geležinę uždangų. Teisinga in
formacija parodys pasauliui, kas 
yra daroma Lietuvoje.

1969 m. Lietuvoje gimė Eucha
ristijos Bičiulių judėjimas, pa
laikęs religinę ir tautinę dvasių. 
Sąjūdis plito jaunimo tarpe, sti
prino patriotizmų. Jaunieji kuni
gai idealistai 1972 m. išleido 
Kronikų, tiesos skelbimų prieš 
sovietinę propagandų ir melų.

Kronika pateko į Vakarus ir čia 
atliko savo vaidmenį — pasaulis 
sužinojo, kaip yra varžoma 
sąžinės laisvė. Čia į talkų atėjo 
Amerikos lietuviai, sugebėję 
Kronikų greitai paskleisti ameri
kiečiams. Vėliau Kronika buvo 
verčiama į anglų kalbų ir tuoj iš
leidžiama atskira knygute.

Čia ir “Darbininkas” atliko 
savo dalį. Pirmieji Kronikos nu
meriai kaip tik pateko į “Darbi
ninkų”, į prof. Juozo Brazaičio 
rankas. Jis suprato, ką tai reiškia, 
skyrė daug dėmesio pirmiesiems 
numeriams. Pasirūpino, kad jie 
patektų ir į kitą spaudą. Kai Kro
nikos išėjo septyni numeriai, 
prof. Brazaičiui kilo mintis 
sudėti juos ir išleisti viename 
tome. Jo manymu, atskiri nume
riai išsibarstys, bus sunkiai su
randami. Kai bus vienoje knygo
je, bus visiems prieinama doku
mentų knyga.

Jis suredagavo pirmąjį tomų, 
davė pradžių toliau tomais leisti 
pačių Kronikų, į vienų tomų su
dedant 7-9 numerius. Taip Kro
nikos išėjo 10 tomų, tik pasku
tinis tomas turi 6 numerius. To
mais leidimų organizavo kun. 
Kazimieras Kuzminskas Chica- 
goje.

(nukelta į 5 psl.)

PANEVĖŽIO
Panevėžio katedros parapijos 
klebonas prel. Juozas Antana
vičius, šiuo metu besilankantis 
Amerikoje, dalinasi mintimis 
apie gyvenimų Panevėžyje.

*- moky kla, net Kauno aukštosios 
mokyklos filialas. Yra kūdikių 
namai, kuriuose yra apie 50 vai
kų iki 3 metų ir vaikų globos na
mai, apie 70 vaikų jau einančių 
j moky klų ir vyresnių. Yra mote
rų kalėjimas — kolonija, vienin
telė Lietuvoje.

Darbo daug
Turime ir katalikiškų įstaigų. 

N eikia pirmasis Lietuvoje įkur
tas katalikiškas darželis, per 1(M) 
vaikų; katalikiška mergaičių že
mės ūkio mokykla, kurioje mo
kosi daugiau kaip 200 mergaičių. 
Panevėžio vyskupijos kurijos 
įkurta auganti vidurinė mokykla 
su keliomis pradinėmis 
klasėmis.

Darbo daug. Mokyklas pade
da aptarnauti ir kiti kunigai iš 
senamiesčio parapijos ir tėvai 
marijonai. Be to, turime jau pa
kankamai katechečių ir kateche
tų, todėl bendrai šiais metais ku
nigai mažai turi reguliarių pamo-

Panevėžio katedroje kiekvieno mėnesio pirmą sekmadienį vyksta eucharistinė proce
sija. Čia 1992 m. Advento I sekmadienio procesijos dalyviai su vietos dvasininkais. 
Pirmoje eilėje vidury sėdi iš k.: vikaras kun. Salvijus Pranckūnas, kleboną prel. Juozas 
Antanavičius, vysk. Juozapas Preikšas, generalvikaras prel. Kazimieras Dulksnys, 
altarista kun. Antanas Kietis, vikaras kun. Dalius Tubys.

DARBAI IR
kų. Tačiau kunigo visur reikia. 
Labai gražiai daugumoje inokyk- 
lų buvo švenčiamos Kūčios ir 
Kalėdos, Vasario 16.

Kunigui tenka visur suspėti. 
O parapinio darlx> taip pat ne
trūksta. 1992 m. esame pakrikš
tiję per 1,2(X) vaikų, sutuokėme 
daugiau kaip 400 porų, o dažnai 
jaunikiai būna ir pirmai komuni
jai nepasiruošę. Per Kalėdas su
kako 3 metai, kai kalėjime laiko
mos mišios. Parapijos kaimuose 
Nelžyje ir Silgalyje kuriasi kaimo 
koplyčios.

Daugiausia darbo būna prieš 
didžiąsias šventes. Kai vakare 
nueiname į bažny čią, ir ji pilna 
žmonių, ir visi eina išpažinties, 
kartais ne tik džiaugsmu, bet ir 
baime širdis suvirpa.

Darbuojasi trys kunigai: kle
bonas ir du vikarai. Tačiau, pri
reikus padeda generalvikaras 
prel. K. Dulksnys, 88 metų alta
rista kun. A. Kietis.

Dėmesys jaunimui
Mūsų vyskupas yra labai kuk

lus ir dažnai jį galime pamatyti 
klausykloje. Kai daug žmonių, 
klauso lygiai su visais ir tai labai 
padeda; be to, ir jaunus verčia 
pasitempti. Tačiau prieššventi-

RŪPESČIAI
nėmis dienomis ir aštuoniese 
klausydami užtrunkame po ke
lias valandas.

Katedros parapija net ir sovie
tiniais metais buvo gana jauna. 
Tai vysk. K. Paltaroko, kun. A. 
Lipniūno, kun. A. Sušinsko nuo
pelnai. Buvo mokinių mišios, 
kuriose buvo kreipiamas didelis 
dėmesys. Tą valandėlę ir dabar 
daugiausia žmonių būna. Prieš 
šventes išimtinai tik jauni eina 
išpažinties.

Sekmadieniais laikomos pen- 
kerios mišios, vienerios — spe
cialiai moksleiviams. Per dieną 
mišias išklauso netoli 8-10 tūks
tančių. Darbo dienomis mišios 
laikomoas rytais ir vakarais. 
Kiekvieną vakarą irgi būna žmo
nių, o gegužinėse ir birželinėse 
pamaldose — kur kas daugiau — 
gal 600-700.

Sunkiausias darbas yra turbūt 
mokinius pripratinti ir įtikinti, 
kad jie kas sekmadienį klausytų 
mišių. Juk jų tėvai yra ta karta, 
kuri buvo labiausiai vejama nuo 
bažny čios. L ž tai mokiniai ir sa
ko: Nenorėkite to iš mūsų, nes 
ir mūsų tėvai neina.

Nelengva paruošti jaunave
džius jungtuvėms. Sutuokiame 
ir daugiau jų nebematome.

Gausios pareigos
f Labai slegia tai, kad daugelio 
dalykų nebespėjame atlikti, ir 

• vakare dėl to labai liūdna.
Gailiuosi, kad per anksti gi

miau, gal nebe taip viskas ir se
kasi. O pareigų tai daug. Ga
lėčiau gal net į Guinness knygą 
patekti: klebonas, bažnytinio 
teismo nary s, dekanas, mergai
čių žemės ūkio mokyklos kape
lionas, karo kapeliono pavaduo
tojas, miesto ateitininkų dvasios 
vadas, tretininkų direktorius, o 
neoficialiai globoju šešias mo
kyklas-, -vaikų, kūdikių namus, 
katalikišką vaikų darželį ir 1.1.

Panevėžys nepasižymėjo pa
šaukimais. Bijau pasakyti, kad 
nesuklysčiau, turbūt iš Katedros 
parapijos yra kilę 3 kunigai. Man 
klelnmaujant per 18 metų, ačiū 
Dievui, Katedros parapija jau 
davė 4 kunigus. Kun. R.Lent- 
kauskas, OFM, misionierius Ka
zachstane; kun. V. Veilentas stu
dijuoja Romoje ir kalba per Vati
kano radiją, kun. R. Gudelis yra 
Panevėžio ateitininkų dvasios 
vadas, kun. B. įrašinis — Pa-

(nukelta j 4 psl.) .

Lietuvos dienoraščio skeveldros
Alfonsas Nakas 4

Bet neturi tualeto, 
paprasčiau — išvietės. Per kie
mą, takeliu iki tvartelio, į kairę, 
į dešinę, vėl į dešinę ir prieisi 
būdelę. Laikraščių skiautėse ten 
pasiskaitysi ir apie Landsbergį, 
ir apie Brazauską...

Ar visi nameliai panašiai įreng-' 
ti? Taip, beveik visi. Tik aukš
tuosiuose daugiabučiuose komp
leksuose, kokių apstu ir Ventoje, 
tualetai įrengti.

— Kur jūs apsiplaunat visą kū
ną, — klausiu, — kai nesimato 
nė pirčių?

— Einame į Ventą (upę).
Ji, tiesa, netoli, tik apie kilo

metrą. Bet vanduo ne ką šiltes
nis už vandentiekio, jeigu vasara 
ne tokia karšta, kaip šioji. Žie
mos mėnesiais, kai ima veikti 
centrinis šildymas, apyšilčio 
vandens turį apsčiai.

Tokia mūrinė Žemaitija. Tokia 
bolševizmo sumūryta visa Lietu
va.

Jie augina po porą kiaulių, po 
būrį vištų. Gaideliai gieda dieną 
ir naktį. Taip, ir naktį, jeigu pro 

juos į “karalių sostą” eini ir 
pažadini.

Žemaičiai — žmonės labai 
gražūs ir meilūs. Vaikiukų plau
kai, tai gerai iššukuotas linas. 
Vaišingumu lenkia net mano 
kraštiečius kamajiškius, rokiš
kėnus.

Netrukus kelsime tostus už 
“tautų draugystę”, už žemaičius 
ir aukštaičius.

Ventos - Telšių - Šiaulių 
trikampy

Rugpjūčio 6 d., ketvirtadienį, 
svainis Viktoras ir sūnėnas Kas
tytis mano moteris ir mane nu
vežė į Telšius. Tai Bronės Roma, 
jos Meka ir Medina, ar kokiais 
kitais šventais vardais bepava
dintum. Nors gimusi ir gyvenusi 
kitur (kilnojamo geležinkelinin
ko vaikas), paskutinius penke
rius metus*" Telšiuose praleido. 
Kone visos gimnazijos laiko
tarpį. Jaunystės sapnų amžių.

Pirmiausia, suradom geležin
kelininkų namą, kuriame ji gy
veno. Apšepęs, be dažo, vos at

pažįstamas. Jame — trys butai. 
Surado “savąjį”. Beldėmės. į 
vidų neįsiprašėme. Matomai gy
ventojai išėję į darbą. Geležin
kelio stotelė švari, tik tamsus, 
niūrus laukiamasis. Ir tuštutėlis. 
Gale stoties vieša išvietė pasi
baisėtina. Padariau “vyrų kam
bario” nuotrauką.

Masčio ežero pakrantės darė 
vakarietiško kurorto vaizdą. Iš 
tolo matėme pasilinksminimų 
įrengimus, kaip vokiečių Mai ar 
Oktoberfest parkuose: didžiulis 
ratas su lopšeliais, karuselės.
Sustojome prie koplytėlės, ku

rioje Bronė ir kiti geležinkelinin
kų vaikai, pakeliui į gimnaziją, 
užbėgdavę pasimelsti, ypač kai 
neišmokę pamokų, ar prieš egza
minus... Ją dabar remontavo. 
Įsileido tik todėl, kad mes ame
rikonai. Radom su darbininkais 
betriūsiančius ir du kunigėlius. 
Vieno pavardę pamiršau, kito, 
labai tipinga žemaičiui, —Žvirz- 
dinas. Klausėm, kaip sekasi vy
skupui Antanui Vaičiui? 
“Pažįstate?”, atklausia kun. 
Žvirzdinas. “Taip". “Tai aplan
kykite. Jis svečius mielai prii
ma“.

Ir spaudžiame vyskupijos rū
mų skambutį. Atidaro, kaip vė
liau sužinojom, prel. Juozas 
Gedgaudas. Už kelių laiptų stovi 
pats vyskupas. Kai pasakom, kad 
susipažinome Canberroj, Aust
ralijoj, gal tik apsimeta, jog atsi

mena, atsimena. Bet kai savo 
vertę padidinom primindami, 
jog esam iš Floridos, Sunny 
Hills, klebono Szczykutovvi- 
cziaus parapiečiai, apglėbęs iš
bučiavo ir paprašė bučinius savo 
klebonui perduoti. Lenkas 
Francis Szczykutovvicz mūsų pa
rapijoj kasmet parenka aukų, o 
ko trūksta pridėjęs savo, Telšių 
kunigų seminarijai pasiunčia po 
tūkstantį dolerių.

Nusivedė į savo kanceliariją. 
Apie šį bei tą pašnekino. Telefo
nu, mums girdint ir protestuo
jant, užsakė užkandžius. Jų be
laukiant, mums ir svainiui pado
vanojo po vertingą knygą — “ Ka
talikų kalendorių žinyną, 1991”, 
o Vidai, ir nuvežti kun. Szczyku- 
towicziui, po Telšių kunigų se
minarijos sukaktuvinį medalį.

Persikėlę į valgomąjį, stalą ra
dome apkrautą Šaltiena, virta 
dešra, žemaitiška juoda duona. 
Raguotis, spurgos, stipri, kaip 
visur Lietuvoje, kas jos turi, 
kava. Prel. J. Gedgaudas atkim
šo ir išpilstė butelį šampano. At
siprašė, kad ne vynas, kuris čia 
geriau tiktų. Užsiminė, kad vyno 
ištisi metai niekur nebėra. Tik
rai! Mes jau savaitė Lietuvoje, 
bet vyno niekur neragavome.

Per sekančias savaites lankysi
me keletą restoranų su programa 
ir šokiais, bet vyno ir juose nė 
lašo. Tik lietuviškas, rusiškas ir 
latviškas šampanas. Burgundiš

ko vyno dviem stiklais pasigar
džiuosiu Vilniuje... už valiutą.

Aplankėm Bronei taip brangią 
katedrą. Čia jai pažįstami kiek
viena statula, kiekvienas paveik
slas, laiptais palypėjus, abiejuo
se šonuoe, “klierikų” balkonai. 
Ji šnabžda: “Ta ir nebe ta. Kaip 
viskas sumažėję ...

Iš katedros — į jos lankytą 
gimnaziją. Šventoriuje sutinkam 
moterį su dviem mažyliais. Dėl 
viso ko, Bronė klausia krypties. 
Ponia paaiškina. Bronė: “Palau
kite, aš mažyliams kramtomos 
gumos. Iš Amerikos...” Ponia, 
jau be šypsenos: “Ačiū, ne! Aš 
prieš kramtomąją gumą..." Po 
pauzės: “Esu medicinos darbuo
toja...”

Svainis su sūnėnu aiškina, kad 
atsisakymas gumos jų nenustebi
no. Kramtomoji, dažniausia, čia 
iš Lenkijos. Vaikų greit sukram- 
toma, nuryjama, didesniu kiekiu\ 
— susargdinanti. Esą piktų pasi
sakymų spaudoje.

Gimnazijų Telšiuose bent ke
lios. Tik nebe gimnazijos, o vi
durinės mokyklos. Taip visoje 
Lietuvoje. Suradome Bronės, 
jos vyr. brolio ir dviejų seserų 
lankytą. Ji dabar vadinasi “Juli
jos Žemaitės vidurinė mokykla". 
Ak, ir ji Bronei “sumažėjusi", 
nors, berods, ir su priestatais. 
Dažniausia nesėkmė — vidudie
nį radom užrakintą, tad negalėjo 

pamatyti savo klasės, pavaikščio
ti koridoriais.

Aplankėme Rainių miškely 
kankynių vietą, o prie plataus 
asfaltuoto kelio — ir Kančios ko
plyčią. Lentoje — pavardės. Ke
li Bronės gimnazijos ir klasės 
draugai. Apie šias vietas komen
tarų nerašau, nes visų, kas lankė, 
komentarai panašūs. Tik negaliu 
nutylėti, kad vienas dar gyvas 
budelis, Petras Raslanas, laisvas 
tebemindo Rusijos miestų gat
ves.

Penktadienį, rugpjūčio 7 d., 
lankėme Bronės gimtinę Kur
šėnus, trumpai Šiaulius, prie 
Meškuičių — Kryžių kalną, pa
vakary — Akmenę. Apie Kryžių 
kalną, netoli Meškuičių, rašiau 
prieš ketverius metus. Jį lanko 
visi ir daugelis aprašinėja. Nuo 
1988 m. jis plotu turbūt padvi
gubėjo ir formuojasi į pasagą. 
Daugybė naujų kryžių nebe kal
ne, t. y. kalvoj, o jos papėdėje, 
beveik lygioj vietoj. Jeigu šitaip 
ir toliau augs, žodį “kalnas" gal 
teks keisti į vaizdingesnį. labiau 
prasmę atitinkantį.

Minimus tris miestus šiandien 
lankėme ne dėl pačių miestų, o 
dėl jų kapinių. Visose priguldyta 
Bronės giminių, tėvo, motinos 
ir kelias, gal keliolika kitokių pa
vardžių turėjusių.

(Bus daugiau)



VASARIO 16 VENEZUELOJE
Kalbant apie išeiviją, Vasario 

16 šventė praeityje būdavo atlik
tų darbų dėl Lietuvos laisvės, 
apyskaitų, pastangų bei pasi
ryžimo ištverti diena, lyg savo
tiška oazė atsigaivinti kelionėje 
per istorinę dykumą į už hori
zonto besislepiančią Pažadėtąją 
Žemę. Tą dieną Amerikos Kon
grese Lietuvos laisvę remiančias 
kalbas sakydavo senatoriai ir 
kongresmanai, valstijų guberna
toriai skelbdavo proklamacijas, 
krašto laikraščiuose pasirodyda
vo Lietuvai palankūs straipsniai, 
atskirų vietovių minėjimuose 
kalbėdavo įtakingi amerikiečiai, 
dalyvaudavo jaunimas. Visa tai- 
buvo išeivijos įnašas į tautos kovą 
dėl Lietuvos laisvės ir prieš ko
munistų okupaciją.

Taip buvo ne tik Amerikoje, 
bet ir kitose valstybėse, kur 
buvo didesni ar mažesni lietuvių 
telkiniai. Tačiau rašantieji išeivi
jos istoriją turės minėti vieną 
įdomų faktą, kad Vasario 16 
šventė kai kada buvo švenčiama 
ir tuose kraštuose, kuriuose lie
tuvių negyveno. Taip yra buvę 
Bolivijoje, Meksikoje, Salvado
re, Hondūre. Tuo pasirūpindavo 
Amerikos diplomatinėje tarny
boj dirbęs dr. Vytautas Dambra
va (kai tose valstybėse reziduo
davo), dabartinis Lietuvos am
basadorius Venezueloje.

Tose šventėse dalyvaudavo 
įvairių kraštų diplomatai — arti-

mesni Dambravos bičiuliai, aukš
tieji Katalikų Bažnyčios dvasi
ninkai (su kuriais jis visada palai
kydavo artimus ryšius), užklys
davo vienas kitas lietuvis.

Kai kam gali šiandien atrodyti, 
kad tokie minėjimai dėl savo ri
botumo žymesnės naudos neat
nešdavo. Anaiptol. Anomis die
nomis Lietuvos byla sunkiai sky
nėsi kelią į viešąją pasaulio opini
ją net Šiaurės Amerikoje, kur 
buvo susidarę net stambūs lietu
vių telkiniai. Gi Pietų Amerikoje 
buvo dar sunkiau. Todėl Ameri
kos diplomato kontaktai su įta
kingais pasaulio žmonėmis Lie
tuvai buvo labai reikalingi.

Dabar, Lietuvos vyriausybės 
paskirtas ambasadoriumi į Vene- 
zuelą, Vytautas Dambrava dirb
damas tiesiogiai Lietuvai, per 
trumpą laiką jau pasiekė gerų re
zultatų. Būdamas pats diploma- 
tas-profesionalas ir sutelkęs įvai
rių pažiūrų profesionalų talki
ninkų štabą (J. Statkutė-Rosales, 
A. Šulcas, A. Baronas) paruošė 
ir su Venezuelos vyriausybe pa
sirašė kultūrinio bendradarbia
vimo sutartį, kuri jau praktiškai 
vykdoma: Lietuvos Muzikos 
Akademijos rektoriaus prof. Vy
tauto Laurušo rekomenduotieji 
astuoni muzikos specialistai iš 
Lietuvos atvyksta į Venezuelą 
dirbti pedagoginio darbo. Visas 
išlaidas atlygina ir algas moka 
Venezuelos vyriausybė.

Lietuvos gen. konsulą Liną Kučinską iš New Yorko (pirmas 
iš kairės) Caracas aerodrome sutinka ambasadorius V. Dam
brava, Venezuelos URM protokolo šefo atstovė ir ambasados 
patarėjas Antanas Šulcas.

PANEVĖŽIO DARBAI 
IR RŪPESČIAI

(at kelta iš 3 p.sl.i

nevėžio Svč. Trejybėiš vikaras. 
Dabar kunigy stei ruošiasi 4 para- 
piečiai. Visi beveik mūsų buvę 
mišių patarnautojai. Čia mūsų 
mažoji klierikų seminarija.

SeneliŲ namų reikalas
Šiuo metu didžiausias rūpestis 

yra senelių namų statyba. Mums 
atiduoda beveik suniokotus pa
status. Problema yra juos atkurti 
ar laikyti šiukšlyną. Sovietinių 
laikų senelių namai nedaug pasi
keitę. Be to, jie toli nuo bažny
čios ir nuo miestų. Todėl prade
dama atstatymą Katedros sene
lių namų, kurie yra 150 metrų 
nuo katedros. Norime juos pada
ryti kultūrinius, patogius. Gal ir 
užsienyje gyvenantieji senesnio 
amžiaus žmonės norės sugrįžti į 
Lietuvą ir pas mus apsigyventi. 
Tačiau tam reikia lėšų. Parėmė 
mus socialinio aprūpinimo mi
nisterija, miesto savivaldybė, 
bet tai tik lašas jūroje.

Būtų gera, kad mums padėtų 
užsienio, ypač Amerikos lietu
viai. Girdėjau, kad yra panevė
žiečių klubas. Turbūt geriausiai 
būtų, kad šalpa eitų per Katalikų 
Šalpos Centrą.

Ateitininkai atgavo prie Pane
vėžio Beičiūnų stovyklą. Ir čia 
reikės daug lėšų, kad galėtų 
veikti ir globoti jaunimą.

Ambasada paruošė su Vene
zuelos naftos korporacijomis su
tarties projektą dėl naftos impor
to Lietuvon. Derybos Lietuvoje 
turėtų prasidėti kovo antroje 
pusėje. Paruošta antroji kultūri
nio bendradarbiavimo sutarties 
dalis.

Ambasados pastangomis tarp
tautinėje mugėje Valencijos 
mieste suorganizuotas Lietuvos 
skyrius, Jūratės Rosales žodžiais, 
turėjęs tokį pasisekimą, “kad iki 
šiai dienai organizatoriai vis dar 
stengiasi išpildyti lietuviškų pre
kių užsakymus”.

Lietuvos nepriklausomybės 75- 
rių metų jubiliejinę šventę Lie
tuvos ambasada, talkinant lietu
vių bendruomenei, suplanavo ir 
pravedė su tai dienai priklau
sančia pagarba ir meile. Vasario 
14 d., sekmadienį, Lietuvos in
tencija buvo pamaldos Sv. Juan 
Bosco bažnyčioje. Pamokslas 
ispaniškai buvo skirtas Lietuvai. 
Venezueliečių choras lietuviškai 
giedojo “Marija, Marija” ir Lie
tuvos himną. Mišių pabaigoje 
žodį ispaniškai tarė choro vedė
jas muzikas Algis Dugnas. (Lie
tuvio kunigo Venezueloje nėra.)

Bendruomeninis Vasario 16 
minėjimas ir vaišės vasario 14 d. 
vyko Caracas latvių kultūros na
muose. Lietuvių buvo suvažiavę 
ir iš kitų vietų—Valencijos, Ma- 
racay, Maracaibo ir iš kitur. Įta
kingo verslo žurnalo ispanų kal
ba redaktorė Jūratė Statkutė-Ro
sales neilgoje paskaitoje akcen
tavo reikalą užsienio lietuviams 
padėti atgautą Lietuvos nepri
klausomybę užtikrinti ateičiai, 
o apie Lietuvos ambasadą ji taip 
sakė: “Lietuvos ambasadoje Ve
nezueloje dirbantieji žmonės, 
pradedant nuo paties ambasado
riaus, yra kiekvienas savo paskir
tame darbe dantį prakandęs pro
fesionalas, su daugelio metų 
praktika ir patirtimi Vakarų kraš
tuose. Rezultatai akį veria”.

Trumpą žodį dar tarė svečias 
iš JAV Juozas Kojelis.

Vasario Šešioliktąją, jubilie
jaus dieną, šventės programa 
buvo itin turtinga: prieš pietus 
— trispalvės pakėlimas prie Lie
tuvos ambasados su BALFo pir
mininkės iš Amerikos Marijos 
Rudienės ir Lietuvos gen. kon
sulo iš New Yorko Lino Ku
činsko trumpomis kalbomis, 
mišios už Lietuvą ir laisvės kovo
tojus Šv. Sosto atstovybės koply
čioje ir priėmimas pas nuncijų 
arkivyskupą Oriano Quilici, o 
paskui iškilmingas aktas Panteo
ne.

Dalyvaujant Venezuelos URM 
ambasadoriui Jorge D’Angelo 
Bruno, kitiems valdžios atsto
vams ir karinei garbės kuopai, 
ambasadorius Dambrava Lietu
vos vardu padėjo vainiką prie 
Venezuelos išlaisvintojo Simon 
Bolivar karsto ir atliko kitas pagal 
diplomatinį protokolą ceremoni
jas.

Senelių, jaunimo globa mum 
yra labai svarbi, nes labai plinta 
sektantai. Jie ir lėšų turi, ir įky
rumo. Užsienio ne tik lietuviai, 
bet ir kitų tautų katalikai turėtų 
atkreipti dėmesį. Gali būti dide
lių praradimų, nes stokojančių 
tautą lengviausia nupirkti ir iš 
tiesaus kelio išmušti.

Rinkimuose nebuvome 
pasyvūs

Seimo rinkimuose stengėmės 
nesikišti. Bet Panevėžyje, kaip 
niekur kitur. Sąjūdžio kandida
tas E. Jarašiūnas išrinktas iš pir
mo karto. Prezidento rinkimuo
se visos parapijos gavo ne tik vys
kupų raštą, kuris buvo labai tole
rantiškas, bet gavome ir daugiau 
kaip 2(X) žymių gydytojų raštą, 
kad kunigai nestovėtų nuošalyje.

Visi Panevėžio kunigai rašėme 
kreipimąsi į savo tikinčiuosius ir 
geros vahos-žmones, kad balsuo
tų už S. Lozoraitį. Gaila, “Lietu
vos aidas" ir “21 amžius neiš
spausdino nei vieno, nei kito 
kreipimosi, tik miesto ir rajono 
laikraščiai.

Apie padėtį Lietuvoje

KAS SVARBIAU:
AR BRAZAUSKAS, AR LIETUVA?

“Draugo” dienraštis š. m/ko
vo 4 dienos numeryje išspausdi
no vedamąjį straipsnį “Abejonės 
ir nepasitikėjimas”. Jį parašė 
žinomas visuomenininkas rašy
tojas Vytautas Volertas.

Visi jaudinomės, bet savo ti
kinčiaisiais nenusivylėme. Juk 
gyvename posovietinius laikus. 
Senos struktūros nesubyrėju
sios, kartais kitaip vadinasi. 40% 
panevėžiečių yra vienodai mąs
tančių ir tikinčių. Tai daug, ir 
tuo mes galime didžiuotis.

Straipsnis nagrinėja dabartinę 
padėtį, išrinkus Lietuvos prezi
dentu Algirdą Brazauską. Auto
rius mini, kad didieji komunistai 
partiečiai taip neišnyko. Sam
protauja, ar Rusija neįkels savo 
kojų, kalbėdama apie transportą 
į Rytprūsius, apie Klaipėdos 
uosto pasinaudojimą. Autorius 
sako: “Ar ešalonai, Karaliaučiaus 
sričiai skirti, nesustos vidury 
Lietuvos, kad išlaipintų ginkluo-

Priėmime Šv. Sosto nunciatūroje, Caracas, Venezuela. Iš dešinės — ambasadorius 
Vytautas Dambrava, diplomatinio korpuso dekanas arkivysk. Oriano Quilici, Venezue- 
los URM ambasadorius Jorge D’Angelo Bruno, Unda Dambravienė.

Vakare “Circulo Militar” pa
talpose ambasadorius ir žmona 
Unda suruošė priėmimą Caracas 
reziduojančiam diplomatiniam 
korpusui. Dalyvavo, apie 200 
asmenų, jų tarpe apie 40 diplo
matinių misijų vadovų, Venezu
elos politikai, keliolika spaudos 
ir elektroninės žurnalistikos at
stovų, gražus būrys lietuvių. Tą 
pačią dieną radijo “Rumbos” sto
tis perdavė specialią Vasario 16 
programą.

Visą savaitę Caracas spauda 
skelbė straipsnius apie Lietuvą 
ir mūsų ambasadorių Dambra- 
vą. Pvz., didžiausias Venezuelos 
dienraštis “Ei Mundo” vasario 
17 d. rašė, kad ambasadorius 
Dambrava “atliko nepaprastą 
vaidmenį kovoje dėl Lietuvos 
nepriklausomybės ir diplomati
nių santykių (su Venezuela) už
mezgimo”. “Dr. Vytautas Dam
brava”, rašo žinomas žurnalistas 
Rafael dėl Naranco, “yra cha
rizmatinė, atvira ir nuoširdi 
asmenybė, ir niekas kitas nebu
vo tiek vertas būti pirmuoju Ve- 
nezuelai ambasadoriumi tos vals- 
tybės,į kurios krantus jūros ban
gos išplauja gintarą”.

Vasario 21 d. pagrindinė Cara
cas televizijos stotis transliavo iš
kilmingas už Lietuvą mišias, per 
kurias buvo perduotos gerųjų 
chorų atliktos lietuviškos gies
mės su žymaus kalbėtojo vienuo
lio pamokslu ir mūsų ambasado
riaus žodžiu.

Meilė Lietuvai Venezuelos 
lietuviuose Vasario Šešioliktąją 
prasiveržė pačiomis gražiausio
mis formomis. Nors nutautėji
mas stipriai yra palietęs ir Vene
zuelos lietuvius, tačiau Lietuvos 
meilė dar tebedega ne tik vyres
niosios, bet ir vidurinės bei jau
nesniosios kartos lietuvių širdy
se.

Juozas Kojelis

tą armiją! Po tiekos metų, po tie
kos apgaulių negalima tikėti Ru
sijos pažadais. Ir ilgai nebus ga
lima jais tikėti”.

Toliau rašo, ką A. Brazauskas 
įtvirtino savo valdžioje:

Nesmagu, kad Lietuvoje 
svarbiausias pareigas A. Brazau
skas išdalino buvusioms sti
prioms komunizmo atsparoms. Štai 
LDDP komunistų frakciją įkūrė 
M. Stakvilevičius, Seime Žmo
gaus teisių ir tautybių komiteto 
pirmininkas. Viso Seimo pirmi
ninko pareigas einąs Č. Juršėnas 
ir dabar skelbiasi esąs komunis
tu. L. Tapinas, paskirtas Lietu
vos radijo ir televizijos generali

Nunciatūros koplyčioje Caracas, Venezueloje, mišių metu 
klūpo Vytautas ir Unda Dambravos ir konsulas Linas Kučins
kas. Už jų — Elena ir Juozas Kojeliai.

niu direktoriumi, manė, kad 
apie sausio 13 žudynes Vilniuje 
nesą verta programose prabilti. 
V. Kavaliauskas, KGB agentas 
— Seimo atstovas spaudai. Į Na
cionalinio saugumo komitetą 
įeina stribas V. Petkevičius ir 
KGB patikėtiniai A. Bendinskas 
su Ivaškevičium.

Ar šių labai ryškių komunistų 
negalėjo pakeisti nuosaikesni 
asmenys? Gal tyčiomis juokia
masi iš tautos?

Naujosios vyriausybės spren
dimu — tą vyriausybę sudarė A. 
Brazauskas — spausdinami mili
jonai papildomų talonų. Talonų 
vertė mažinama, kad ji susilygin
tų su rublio verte, kad Lietuva 
neatrodytų pranašesnė už Rusi
ją. Sekama komunizmo pavyz
džiu algose — didieji daromi di
desniais už pačius save. Minist
rai ir kiti pareigūnai plėšia bai
sius pinigus, 14 ar 16 kartų dau
giau už darbininkus.

Šie faktai, vos pradėjus LDDP 
tvarkyti Lietuvos valstybę, kelia 
abejones dėl partijos gerų norų. 
Žinoma, abejonės ir nepasitikė
jimas nėra pasmerkimas, tačiau 
dabartinėje aplinkoje reikia labai 
didelės atsargos. Jei Lietuvą 
užkluptų nauja nelaimė, užklup
tų labai didelė nelaimė. Yra ne
smagu abejoti žmonėmis, kurie 
prašo pasitikėjimo, tačiau didelė 
rizika ir baisių pasekmių baimė 
pasitikėjimą blokuoja. Iš kitos 
pusės, kas yra svarbiau A. Bra
zauskas su LDDP, kurioje sle
piasi nemažai pasitikėjimo ne
vertų žmonių, ar Lietuva?

Vytautas Volertas

Padėtis Lietuvos žemės 
ūkyje 

1992 metų rezultatai

Praėjusiais metais valstybė iš 
visų kategorijų ūkių, lyginant su 
1989 metais, supirko tik 71% grūdų, 
17% bulvių, 19% daržovių, 61% 
cukrinių runkelių, 21% linų pluoš
to, 66% gyvulių ir paukščių (gy
vuoju svoriu), 58% pieno, 63% kiau
šinių.

Valstybė negavo žemės ūkio 
produkcijos, skaičiuojant pasau
linėmis kainomis, maždaug už 700 
mln. dolerių arba ši suma viršija 
Lietuvos Respublikos 2-jų metų 
biudžeto apimtį.

Pagal šių produktų supirkimą 
Lietuva nusirito į 1970 -1974 metų, 
o superkant bulves į 1955, super
kant linų pluoštą - į 1950metų lygį.

Be to, 105 tūkst. ha mažiau 
negu 1989m. pasėta žieminių, daug 
neartų dirvų, beveik tušti minera
linių trąšų sandėliai, naftos produk
tų saugyklos, neaišku, kaip paruoš
ta technika, ar užteks geros sėklos.

609 tūkst. vienetų sumažėjusi 
galvijų, iš jų 112 tūkst. vnt. karvių 
banda, 1 mln. 165 tūkst. vnt. 
mažiau turima kiaulių, tik 65%, 
lyginant su 1989 m., gauta veršelių 
ir 50% paršelių, iš kurių atitinka
mai 27% ir 39% krito.

Daugelyje vietų išdraskytos, 
apgriautos ir netgi sugriautos gy
vulininkystės fermos, kiti gamy
biniai pastatai, gausybė dirbtinai 
susmulkintų, ekonomiškai neefek
tyvių, jau bankrutuojančių ar bank
rutavusių žemės ūkio bendrovių, 
veiksmingai ūkininkauti nepajėgių 
ūkininkų.



WORCESTER, MA
Nepriklausomybės šventė
Lietuvos nepriklausomybės 

šventė atšvęsta vasario 14 d. Jį 
surengė VVorcesterio lietuvių or
ganizacijų taryba, kurios pirmi
ninku yra Petras Molis.

10 vai. Šv. Kazimiero parapi
jos bažnyčioje buvo mišios už 
Lietuvą. Koncelebravo kun. J. 
Petrauskas, MIC, pasakęs taip 
pat ir pamokslų, ir kun. V. Petru
lis, MIC. Giedojo parapijos miš
rus choras, vadovaujamas vargo
nininkės C. Valinskienės. Po 
mišių sugiedota Amerikos ir Lie
tuvos himnai ir Lietuva brangi. 
Organizacijos dalyvavo su vėlia
vomis. Karo veteranai jas pa
lydėjo j bažnyčių.

Maironio Parko didžiojoje sa
lėje 3 v. popiet vyko tolimesnis 
minėjimas. Sugiedoti himnai. 
Tarybos pirmininkas P. Molis 
pasveikino visus ir pareiškė, kad 
Lietuva laukia visų paramos ir 
pagalbos. Invokacijų sukalbėjo 
Aušros Vartų parapijos klebonas 
kun. A. Volungis. Susikaupimo 
minute pagerbti žuvusieji dėl 
Lietuvos laisvės.

Programai vadovavo organiza
cijų tarybos vicepirm. Romas Ja
kubauskas. Jis suminėjo garbės 
svečius, perskaitė miesto bur
mistro J. Levy proklamacijų (jis 
pats dėl ligos negalėjo atvykti). 
Pranešė, kad prie miesto rotušės 
visų savaitę bus iškelta Lietuvos 
tautinė vėliava.

Massachusetts valstijos gu
bernatorius W. VVeld taip pat at
siuntė proklamacijų, kurių per
skaitė T. Meiluvienė. Minėjime 
dalyvavo ir šios valstijos seimo 
atstovas W. Glodis ir tarė žodj.

Pagrindinė kalbėtoja lietuvių 
ir anglų kalba buvo Daiva Vėb-
raitė-Gust iš Connecticuto. Pri
siminė prezidento rinkimus Lie
tuvoje: Tai išeiviją'dar labiau at
skirs nuo tautos. Kvietė tik su

“KLB Kroniką” prisimenant
(atkelta iš 3 psl.)

Eilė redaktorių, didžiųjų tal
kininkų buvo nuteisti, sukišti į 
kalėjimus, ištremti į Sibirą, bet 
Kronika nesustojo. Ji davė pra
džią ir kitai gausiai pogrindžio 
spaudai. KGB agentai visokiais 
būdais norėjo sunaikinti Kroni
ką, bet nepajėgė, Kronika jų pa
stangas sunaikino ir išgelbėjo 
tautą.

Ilgamečiu Kronikos redakto
riumi buvo dabartinis vyskupas 
Sigitas Tamkevičius. Įžangos 
žodyje į X tomą jis taip rašo:

“Jeigu mes turime šiandieni
nę Lietuvą, jei turime žmones, 
kurie gali sukibtomis rankomis 
apjuosti ne tik Parlamentą, bet 
ir visą Lietuvą, tai turime būti 
dėkingi tūkstančiams kuklių lie
tuvių, katalikų, kurie sunkiau
siose sąlygose nenustojo vilties, 

Šiaulių “Caritas” globos namų jauniausią gyventoją Jolantą lanko jaunimas, atėjęs 
švęsti jos 18 metų gimtadienio. Jolantai, paralyžuotai po stuburo lūžimo, LRK Šalpa 
parūpino vežimėlį.

meile žiūrėti j Lietuvų ir iš 
meilės jai padėti.

Meninę dalį atliko Šv. Kazi
miero parapijos mišrus choras, 
vadovaujamas vargonininkės O. 
Valinskienės.

Organizacijų tarybos sekre
torė D. Marcinkevičiūtė per
skaitė rezoliucijas. Jos priimtos 
visais balsais. Jos bus pasiųstos 
Amerikos prezidentui ir kitiems 
vyriausybės pareigūnams.

Aukas rinko A. Klimas, E. Mei
lus, Jr. ir dr. A. Kozica. Jos pa
skirstytos pagal aukotojų pagei
davimų. Didžiausių sumų — $500 
paaukojo Lietuvos Labdaros 
draugija.

Minėjimas baigtas giesme Ma
rija Marija. Rengėjai taip pat vi
siems dalyviams suruošė vaišes.

Radijo valandėlė “Aušra”, ve
dama inž. E. Meilaus Jr., tos 
pačios dienos vakare transliavo 
atitinkamų programų ir perdavė 
ištraukas iš minėjimo.

Organizacijų tarybų sudaro: 
pirm. Petras Molis, vicepirm. 
Romas Jakubauskas, sekretorė 
D. Marcinkevičiūtė, ižd. A. Glo- 
das, nariai: A. Klimas ir T. Mei
luvienė. Valdyba atliko didžiau
sių šio minėjimo darbų dalį.

Šaulių metinis 
susirinkimas

Maironio Parko patalpose va
sario 6 d. įvyko Dr. Vinco Kudir
kos šaulių kuopos metinis susi
rinkimas. Pirmininkas inž. Arū
nas Grigalauskas perskaitė šau
lių maldų, nes kapelionas kun. 
V. Parulis, MIC, vėlinosi, su
trukdytas parapijos reikalų. Sek
retorė J. Miliauskienė perskaitė 
praeito susirinkimo protokolų, 
kurį visi priėmė.

Pirmininkas padarė išsamų pra- 
eitų metų veiklos pranešimų. Po 
jo vicepirmininkė ir moterų va
dovė Anelė Maskeliūnienė, iždi
ninkė Irena Markevičienė, revi-

meldėsi ir dirbo, kad ne tik
Bažnyčia, bet ir Lietuva liktų 
gyva. Jei ne šitie be galo geri 
pasiaukoję žmonės, jei ne jų 
triūso vaisiai, ilgametis genoci
das būtų visiškai palaužęs lietu
vio dvasią. Šitie žmonės atvedė 
į kovo 11 -tųjų. Šitie žmonės tei
kia viltį, kad Lietuva bus laisva 
ir nepriklausoma”.

Lietuvos žmones ugdė ir pa
laikė Kronika. Ir ateityje bus dar 
daug apie ją rašoma, bus ir diser
tacijų, mokslinių veikalų, kurie 
nagrinės, kaip teisybė kovojo 
prieš smurtą ir melą, ir kaip 
laimėjo.

Todėl su didele pagarba lietu
vių tauta lenkiasi prieš visus, ku
rie Kroniką redagavo, leido, pla
tino, skleisdami didžiąją tiesą ir 
išlaikydami tautą .nepasimetusią 
tamsiausią priespaudos naktį.

Philadelphijoje, Šv. Andriejaus bažnyčioje mišias aukojo parapijos administratorius 
Tėv. Timotiejus Burkauskas, OSP. Aplink jį — procesijos dalyviai. Ant altoriaus auko
jimo aukos — Nepriklausomybės aktas, lietuviška duona, gintaras ir lietuviškas kryželis. 
Antano Krušinsko nuotr.

zijos komisijos pirmininkas V. Il
gūnas pareiškė, kad, su P. Štaru 
patikrinę iždininkės atskaito
mybės knygas, rado jas tvarkin
gai vedamas. Kuopos finansinė 
padėtis silpna.

Sekretorė, paminklo prižiūrė
toja ir korespondentė J. Miliaus
kienė kalbėjo apie savo darbų. Ji 
stengiasi savo pareigas kuo ge
riausiai atlikti. Kad kuopos veik
la nepasiliktų nepastebėta, ji pa
rašo korespondencijas. Šaulių 
pastangomis šventoriuje buvo 
pastatytas paminklas žuvusiems 
dėl Lietuvos laisvės. Paminklų 
stropiai prižiūri. Pavasarį prie 
paminklo vaikai nuskina pražy
dusias gėles. Šiaip prie paminklo 
gėlės žydi visų laikų.

Sekretorė eilę metų suieško 
koncertam programos atlikėjus. 
Tai darosi vis sunkiau ir sunkiau. 
Mažesnieji dainų vienetai yrabe- 
veik išsibaigę. Didelių ansamb
lių ir solistų neįmanoma pa-., 
kviesti dėl didelių kainų. Praėju
sių metų koncertas baigėsi su 
nuostoliais. Šiais metais pavyko 
surasti dvi dainininkes O. Vin- 
dašienę ir Tautkevičienę iš Kana-
dos. Jos atvažiuos net 700 mylių, 
kad atliktų programų šaulių kon
certe, kuris bus balandžio 18 d. 
Maironio Parke.

Žodį tarė rinktinės pirminin
kas g. š. Algirdas Zenkus. Pra
nešė, kad šiais metais Darbo die
nos savaitgalį Kennebunkporte 
nebus šaulių kultūrinio rengi
nio. Tas dienas užėmė kita orga
nizacija.

Taip pat pirmininkas prisimi
nė, kad praėjusiais metais lan
kėsi Lietuvoje. Būdamas Kaune, 
užėjo į našlaičių namus, į “Lop
šelį”. Ten ps pamatė, kokias sun
kias gyvenimo sąlygas'turi vai
kai. Prašo, kad rinktinės kuopos 
surinktų drabužių. Rinktinė su
mokės persiuntimo išlaidas. 
Šaulės pasiryžo tai padaryti.

Lietuvos nepriklausomybės šven
tės proga paskyrė $50 auką Lie
tuvos ambasadai prie Jungtinių 
Tautų New Yorke. J.M.

Philadelphijos ir Pietinės New Jersey LB jungtinėje Vasario 
16-osios šventėje Lietuvos ambasadorius prie JT Anicetas 
Simutis su žmona ir Philadelphijos burmistras Edvvard G. 
Rendell. Antano Krušinsko nuotr.

KODĖL LOZORAIČIO RĖMĖJAI
UŽ JĮ NEBALSAVO?

1993 vasario 12 d. “Darbinin
ke” (5 puslapy) džiaugiamasi, 
kad Nevv Yorko lietuvių komite
to, remiančio ambasadorių Stasį 
Lozoraitį Lietuvos prezidento 
postui, sąrašas uždaromas su 325 
pavardėm. Kartu aimanuojama,
kad nežinia, kiek tų lietuvių 
galės dalyvauti šiuose rinkimuo
se, nes informacija registracijai 
buvusi per vėlai paskelbta ir 
“per kelias dienas nebuvo įma
noma gauti tą žalią piliečio kor
telę ir įsiregistruoti balsavimui 
Lietuvos ambasadoje Washing- 
tone”.

Ta dejonė yra visiškai be pa
grindo. Gruodžio pradžioje vi
suose JAV lietuvių laikraščiuose 
(“Darbininke gruodžio 11 d.) 
pasirodė Lietuvos ambasados 
Washingtone gruodžio 3 d. pra
nešimas, skatinantis Lietuvos pi
liečius, kurie nedalyvavo Seimo 
rinkimuose spalio 25 d., kuo 
greičiau registruotis ambasadoje

PAGALBA ŠIAULIŲ 
CARITAS” GLOBOTINIAMS

Praeitų metų vasario 13 d. 
atvėrė savo duris Šiaulių “Cari
tas skyriaus gloljos namai, kurie 
yra Trakų gatvėje. Nijolei 
Važikauskienei vadovaujant, čia 
globojami 20 su viršum vieniši 
žmonės. Jauniausia iš jų— 18-os 
metų amžiaus Jolanta. Apie ją 
Vežikauskienė šitaip rašė Religi
nei Šalpai:

“Su stuburo lūžimu, paraly
žius — nevaldo kojų, nevaikšto 
mūsų Jolanta. M ano širdis verkia 
dėl Jolantos. Jinai iš trečio aukš
to iššoko ir liko vaikelis invali
das, bet jinai daugiau būna link
sma, nors būna, kad ir verkia. 
Mezga iš Jūsų atsiųstų siūlų. 
Mergaitė labai gabi, piešia 
gražiai. Labai jos man gaila — 
verkiu aš pati dėl jos. Galvoju, 
kad tik galėčiau padėti jai atsisto
ti ant kojų. Mes pasiskoliname 
vežimėlį — gal galėčiau Jūsų pa- 
prašyti pagalbos. Ateina vasara 
ir ji lauke nori pabūti. Negalime 
jos laikvti tik lovoje”.

arba konsulatuose Nevv Yorke, 
Chicagoje ar Califprnijoje. Po 
daugiau kaip mėpėsio, sausio vi
duryje, visuose Amerikos lietu
vių laikraščiuose (“Darbininke
sausio 15 d.) buvo priminta, kad 
registracija Lietuvos prezidento
rinkimams baigiasi sausio 20 d. 
Vėl buvo nurodyta, kad regist
ruotis reikia vienoje iš anksčiau 
minėtų Lietuvos diplomatinių ar 
konsulinių įstaigų.

Taigi, kurie dar nebuvome 
užsiregistravę, turėjome ne “ke
lias dienas”, bet šešias savaites. 
Tiems, kurie jau buvo užsiregi
stravę Seimo rinkimams, regi
struotis iš naujo nė nereikėjo. 
Nejaugi dauguma Stasio Lozo
raičio “rėmėjų nebuvo radę 
reikalo balsuoti Seimo rinkimuo
se? Tada irgi buvo užtenkamai 
laiko užsiregistruoti ir piliečio 
pažymėjimui gauti.

Jurgis Savaitis 
Sunny Hills, FL

Lietuvos Vyčių veikėjams ir 
Religinės Šalpos rėmėjams Apo
lonijai ir Edvardui Ziaušiams 
tarpininkaujant, gauti keli 
vežimėliai iš Amsterdam Memo- 
rial Hospital (Amsterdam. NY), 
kurie buvo pasiųsti Lietuvon pa
skutiniu LKR Šalpos talpintuvu 
j Telšių “Caritas prieš Šv. 
Kalėdas. Vienas iš jų LKR Šalpos 
nurodymu paskirtas Šiaulių “Ca
ritas globos namams jaunajai 
Jolantai bei kitiems globotiniams 
naudotis. ŠiemeHcovo 9 d. atėjo 
žinia iš Vežikauskienės, kad gau
ta ši dovana iš Telšių ir: “Jolanta 
labai laiminga, iš širdies dėkoja 
už vežimėlį .

LKR Šalpa nuoširdžiai dėkoja 
A. ir E. Ziaušiams bei visiems ge
radariams, kurių aukos leidžia 
toliau finansuoti programas ir 
talpintuvu siuntas, padedant
Lietuvoje vargstantiems žmo
nėms.

(LKRŠ)

— Lietuvos ambasadorius 
prie Šv. Sosto Kazimieras Lozo
raitis praneša, kad ambasada 
persikėlė į naujas patalpas. Da
bartinis adresas: Ambasciata di 
Lituania presso la Santa Sede, 
Piazza Farnese, 44 sc. 4, int. 4, 
00186 Roma, Italia. Telefonas: 
686.78.55, FAX: 688.57.86.

— Laureatų pagerbimas — 
literatūros šventė rengiama 
kovo 27 d., šeštadienį, 5 v. po
piet Philadephijos lietuvių 
kultūros centre, 2715 E. Alleg- 
heny Avė. Bus pagerbti 1991 m. 
laureatai: Kostas Astrauskas ir 
Vytautas Volertas. Susipažinus 
su jų kūryba ir jų premijuotais 
veikalais, jie patys paskaitys savo 
kūrybos. Koncertinę dalį atliks 
solistė Rasa Krokytė-Veselkienė 
ir pianistė Anelė Kaulinytė. 
Šventę rengia Lietuvių Rašytojų 
Draugija drauge su Philadelphi
jos kultūros centro valdyba.

— Rašytojas Česlovas Grin- 
cevičius, Chicago, IL, sausio 17 
d. atšventė amžiaus 80 metų su
kaktį.

— Cleveland, OH, ateitinin
kų metinė šventė įvyks kovo 20- 
21 dienomis.

— Gintė Damušytė, kuriai 
korp! “Giedra suteikė 1993 m. 
premiją už pasižy mėjimą krikš
čioniškųjų idealų tarnyboje, dir
bant Lietuvai,*" Lietuvių Centre. 
Lemont, IL, kovo 21 d. kalbės 
tema: “Lietuva Jungtinėse Tau
tose .

— Čiurlionio galerijoje, Chi- 
cagos Jaunimo Centre, visą kovo 
mėnesį vyksta aštuntoji jubilie
jinė Vasario 16-osios meno paro- 

’ da “Vilniaus grafika ir akvarelė”, 
r Parodoje dalyvauja žymesnieji 
| šių technikų menininkai iš Vil- 
I niaus. Kartu išstatyti ir keleto 
• išeivijos lietuvių grafikų darbai.

- Prel. Kazimieras Vasiliaus
kas, Vilniaus arkikatedros klebo
nas, kovo 17-21 dienomis vado
vaus rekolekcijoms Toronto Pri- 

isikėlimo lietuvių parapijoje, o 
kovo 25-28 dienomis — Lietuvos 

f kankinių parapijoje, Mississau- 
ga. Ontario.

— Bronius Juodelis pakvie
stas į naują Lietuvių Fondo val
dybą spaudos, informacijos vice
pirmininko pareigoms. Lietuvių 
Fondo taryba naujus valdybos 
narius patvirtino vasario 12 d.

— Danutės Bindokienės kny
ga “Lietuvių papročiai ir tradici
jos / Lithuanian Customs & Tra- 
ditions” išleidžiama nauja laida, 
kuria rūpinasi PLB.

— “Berželis”, Hartfordo tau
tinių šokių grupė, po sėkmingo 
koncerto, atsidėkodama “Darbi
ninkui už talką žinutėmis, per 
savo vadovę Dalią Dzikienę at
siuntė $25. Administracija 
dėkoja.

— Joana Olkovikienė. 98 m. 
amžiaus, mirė vasario 27 d. 
Manchester, N H. Velionė, vie
na iš paskutiniųjų ankstesniosios 
kartos lietuvių, atvykusių į Ame
riką prieš Pirmąjį pasaulinį karą, 
buvo ilgametė "Darbininko" skai
tytoja. Miesto katedroje gedu
lingas mišias aukojo jos sūnus 
inons. Albertas Olkovikas, paly
dėtas dviejų vyskupų ir 52 kuni-

i W



BŪKIME LIETUVOJ .SU ŠVENTUOJU TĖVU
NY - NJ parapijos organizuoja kelionę į Lietuvą rugpjūčio 30 
d. - rugsėjo 14 d. ir kviečia visuomenę jungtis į šią kelionę: 
Apreiškimo - Brooklyne, NY, Our Lady of Sorrows - Keamy, NJ, 
ir Atsimainymo - Maspeth, NY.

Pilna kaina - $1,940
l kainą įsiskaito:

□ Skrydžiai iš New Yorko
(iš kitų miestų pridėtinis mokestis);

□ Viešbučiai visuose miestuose;
□ Trys valgiai kas dieną;
□ Kelionės pagal Popiežiaus kelionės programą;
□ Anglų ir lietuvių kalba vadovai;
□ įdomių vietų lankymas;
□ įėjimo mokesčiai;
□ Bagažų nešiojimas.

Kelionė rengiama ne tik pasveikinti Šv. Tėvą, bet ir 
pamatyti Lietuvą.

Vieta garantuojama gavus $ 100 mokestį už asmenį. 
Mokestį siųsti į minėtų parapijų klebonijas arba 

agentūrai Vytis.

ATŽYMĖJO ONĄ KERAMINIENĘ

VYTIS TRAVEL
2129 Knapp St.

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

Pigiausios kainos vasaros metu skrydžiams 
į Lietuvą iš įvairią JA V miestą.

c? NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ AUKOS
» 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) j£69-0777, 

Brooklyne ir Queens (718) 336-2121.
- KALBAME LIETUVIŠKAI -

irs EASY TO

MAIL.
The South Boston Savings 
Bank’s famous postage paid 
both ways bank by mail 
plan is easy, convenient 
and sensible.
When the bank recerves your savings or 
checking account transaction it’s 
processed and mailed back to you the 
šame day. Thousands of our customers 
ha ve enįoyed this free Service for years.

When you bank by mail, the South 
Boston Savings Bank is as close as the 
nearest mail box.

Open an account today by filling out the 
coupon below oc visrting one of our conve- 
niently located offices.

MEMBER FD»C »nd ALL DEPOSITS IHSUREO IN FULL

DARBININKAS NEMOKAMAI
Darbininkas skelbia kovo ir balandžio mėnesiais nauju skaitytojų vajų. 

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.

□ Prašau pasiųsti 5 Darbininko numerius nemokamai sekančiam:

Vardas ir pavardė............................................................................................................

Adresas............................................................................... v....
*****

Užsakytojo vardas, pavardė.........................................................................................

Adresas..............................................................................................................................

Užpildę šią atkarpėlę, pasiųskite:
Darbininkas - Administracija 

341 Highland Blvd. 
Brooklyn, NY 11207

z

Vilniaus universiteto širdies ligų klinikoje jaunieji pacientai džiaugiasi New Jersey 
lietuvių atsiųstais žaislais.

Chicagos “Čiurlionio” galeri
joje lapkričio 20 d. vyko laisvalai
kio dirbinių paroda, į kurią iš 
Rockfordo, IL, buvo atvykusi 
Ona Keraminienė kartu su vyru 
Jonu. Ji su savo eksponatais da
lyvavo ir čia minimoje parodoje 
ir sukėlė susidomėjimo. Bet ne 
apie tai čia norima rašyti.

Norisi iškelti faktą, jog Kera
minienė gavo retą atžymėjimą iš 
visoje Amerikoje veikiančios or
ganizacijos, kuri vadinasi 
“Daughters of the American Re
volution . Šios organizacijos 
skyrius Rockforde įteikė jai di
plomą bei auksinį atžymėjimo 
medalį spalio 16 d. suruoštose 
iškilmėse.

Tokie atžymėjimai duodami 
natūralizuotiems JAV pilie
čiams, kurie yra parodę ištiki
mybės, patarnavimo, vadovavi
mo ir patriotizmo ženklų, apie 

WE’LL 
PAYTHE

KVITE

WAYS!
South Boston i 
Savings Bank’.

AUVAYS TH£ t£ADER"

M AIN OFFICE 
4eOWa«Bro«
Soort- Bostty Ona Keraminienė (vidury), gyvenusi New Yorko apylinkėse, 

o dabar įsikūrusi Rockford, IL, pagerbiama “Daughters of 
the American Revolution” organizacijos už jos veiklą. Ed. 
Sulaičio nuotr.

kįyra kalbama kartu su medaliu 
įteiktame lakšte.

Apie šį Keraminienės atžy- 
mėjimą ir gyvenimo kelią plačiai 
parašė “Northeast Journal” laik
raštis. Ji čia atsikėlė kartu su 
vyru Jonu, kai jis 1981 m., kaip 
“\Vamer-Lambert” firmos in
žinerinio skyriaus prižiūrėtojas, 
kompanijos buvo perkeltas iš 
New Yorko.

Straipsnyje rašoma, kad nuo 
pat atsikėlimo į Rockfordą Kera
minienė pradėjo aktyviai daly
vauti vietiniame ir Chicagos lie
tuvių klubuose. Jis skaitė paskai
tas etninėms ir prekybininkų 
grupėms ir atliko eilę labdaros 
darbų. Rašoma, kad ji pa
sižymėjo labdarybės darbais St. 
Elizabeth centre, Amerikos 
Vėžio draugijoje, Amerikos Šir
dies draugijoje, Oakdale Garden 
Club veikloje. Pažymima, kad ji

į DEXTER PARK įį 
į PHARMACY

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

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

WE DELIVER 
296 - 4130

f ATGIMUSIOS 
^LIETUVOS DAINOSj

Jūs galite namuose klausytis 
gražiausių Lietuvos estradinių 

dainų, jei įsigysite trijų 
kasečių komplektą 

(po 90 minučių kiekviena) 
tik už 17dol.

(Persiuntimui pridėti 2 dol.) 
Dėl užsakymų skambinti 

Darbininko administracijai 
9 vai. - 4 vai p. p.
tel. 718 827-1351

arba rašyti:
Darbininkas (administr.) 

341 Highland Blvd. 
Brooklyn, NY 11207 

daug yra prisidėjusi prie mokyk
linio amžiaus vaikų SCOURCE 
programos Rockfordo viešose 
mokyklose.

Amerikiečių spauda pažymi, 
kad prie Keraminų sodybos iške
liama Amerikos vėliava šalia 20 
pėdų aukščio lietuviško kultūri
nio bei religinio simbolio — pa
kelės kryžiaus, kuriame atsispin
di Jono Keramino sugebėjimai 
medžio drožinėjime.

Rašinio pabaigoje yra cituoja
mas toks Keraminienės išsireiš
kimas: “Mes turime kasdien pri
siminti, kaip reikia vertinti 
laisvę”. Ji tai pasakė grįžusi iš 
savo tėvo laidotuvių Lietuvoje,

LIETUVIŠKA KOMPANIJA IŠ CHICAGO 

atlanta IMPORT EXPORT 
, Trumpiausias kelias į Lietuvą 

SIUNTINIAI | LIETUVA 
SIUNTINIAI PRISTATOMI l NAMUS 

NEW YORKE, KREIPKITĖS į MUSŲ ATSTOVĄ 
TEL. (718) 235-5272 

355 Highland Boulevard 
Brooklyn, NY11207

IŠ TOLIAU, SKAMBINKITE NEMOKAMU TEL. 
1-800-775-SEND

IŠ CHICAGO, SKAMBINKITE (312) 434-2121

We Support An 
Equal Rights Amendment

for
Small

Unbora
Women

BALTIC
TOURS

ŠV. 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 
Newton, MA 02164 

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

Paslaptys

Žmona kreipiasi j vyrą:
— Parodyk man tą laišką. Tą, 

kurį turi rankoje. Aš iš rašysenos 
matau, kad jis yra moters rašy
tas. Ir tu išbalai, kaip jį perskai
tei. ..

Vyras atsakė:
— Ir tu norėtum, kad aš neiš

balčiau. Juk tai yra tavo siuvėjos 
sąskaita. ♦

Nepirmą kartą
Mažas broliukas sesers sužie- 

dotuvėse pasakė gražų eilėraš
tuką. Busimasis sesers vyras ta
rė: ,

— Dėkui tau, Staselį, kad iš
mokai tokį gražų eilėraštuką ir 
be klaidų padeklamavai.

Staselis:
— Mat, šiais metais per se

sers sužieduotuves aš ją jau 
du kartu buvau padeklamavęs...

kuomet ji pabučiavo Amerikos 
žemę.

“Nepaisant paskutiniu metu 
pablogėjusios sveikatos, ji tęsia 
savo kraštui darbą, nors dabar 
mažesniu krūviu^ ir padeda ki
tiems. Ona Keraminienė yra ge
resnė negu auksas. Ji yra pa
triotė amerikietė” — taip rašinį 
baigia “Northeast Journal” lapk
ričio 4 d.

Šių eilučių autorius Kerami- 
nus pažinojo, kuomet dar jie gy
veno New Yorko pašonėje 
.esančiame Commack miestely
je. Ten jie buvo irgi veiklūs tau
tiečiai, daug padėję saviškiams 
ne tik vietoje, bet ir Lietuvoje.

Edv. Šulaitis



MIRĖ ŽYMUSIS 
LIETUVOS GEOGRAFAS

Vasario 19 d. po sunkios ligos 
mirė Vilniaus universiteto profe
sorius, geografijos mokslų dakta
ras, Lietuvos Nepriklausomybės 
atkūrimo akto*signataras Česlo
vas Kudaba.

Velionis gimė 1934 m. liepos 
24 d. Ignalinos rajono Vaicieka- 
vo kaime mažažemių valstiečių 
šeimoje. 1959 m. baigė Vilniaus 
universitetą. Baigęs studijas 
buvo paliktas dirbti universite
te, kuriame apgynė geografijos 
mokslų kandidato ir daktaro di
sertacijas. Rašė Lietuvos geogra
fijos, istorijos ir kraštotyros klau
simais. Jo knygos ir daugybė 
straipsnių — tai daina Lietuvos 
gamtai ir žmonėms. Taip rašyti 
galėjo tik žmogus visa savo esybe 
mylėjęs gimtinę ir visą kraštą. 
Už darbus 1984 m. jam buvo pa
skirta Lietuvos valstybinė pre
mija.

Kudaba 1964-1968 m. buvo Vil
niaus universiteto Gamtos fakul
teto dekanas. 1977-1982 m. — 
katedros vedėjas, 1987-1990 m. 
Lietuvos kultūros fondo pirmi
ninkas, kitų organizacijų, drau
gijų ir redakcijų narys.

1993 m. vasario 27 d. staiga mirė mūsų mylimas 
vyras, tėvas, sūnus ir brolis, JAV aviacijos atsargos 
majoras, buvęs Drexel komunikacijos viceprezidentas 
ir vėliau OMR komunikacijos direktorius

A.+ A.
PETRAS POVILAS VAINIUS

Kovo 4 d. j paskutiniųjų kelionę palydėtas iš Šv. 
Kotrynos bažnyčios, Holmdel, NJ. Palaidotas Šv. Gab
rieliaus kapinėse, Marlboro, NJ.

Šeima dėkoja visiems atsilankiusiems, išreišku- 
siems užuojautų, aukojusiems mišioms, o ypač 
Viešpaties Atsimainymo bažnyčios klebonui K. J. 
Wicks už specialiai atlaikytas mišias kovo 7 d. 11 vai. 

Visagalis Dieve, duok mūsų mylimam 
Petrui Povilui amžinqjq ramybę.
Liūdintieji: Žmona Eglė 

Dukterys: Austina ir Jura 
Tėvai: Elena ir Kazimieras 
Brolis Tomas su šeima 
Sesuo Monika su šeima 
Sesuo Rita su dukterimis 
ir kiti giminės JA V, Lietuvoje ir 
Vokietijoje.

IN MEMORIAM
su liūdesiu prisimename prieš metus mirusį 

mūsų brolį, tėvą, senelį ir prosenelį

ANTANĄ ALFONSĄ MILUKĄ
1911.4.5 -1992.3.18

Giminės Amerikoje ir Lietuvoje

Prof. Česlovas Kudaba

1990 m. gimtojo Ignalinos 
krašto žmonės Kudabą išrinko 
Lietuvos Respublikos Aukščiau
siosios Tarybos deputatu, kaip 
vieną iš aktyviausių Lietuvos at
gimimo sąjūdžio lyderių. Šį di
delį ir atsakingą įpareigojimą 
Kudaba atliko nuoširdžiai ir 
sąžiningai, kaip ir visus kitus 
darbus, kuriuos jam teko dirbti 
per savo neilgą gyvenimą. Daž
nai lankydamas žmones, jis su

prato jų gyvenimą, mylėjo juos 
ir stengėsi padėti.

Savo giliomis ir įdomiomis 
mintimis Kudaba nuolat atkreip
davo dėmesį į aktualias ir skau
džias krašto problemas. Kudaba 
buvo iš tų žmonių, kurie ne tik 
kalbėjo, bet ir padėjo spręsti 
konkrečias problemas, o ypač 
ekologijos.

Savo erudicija, kuklumu ir pa
prastumu jis patraukdavo į save 
ne tik kolegas bet ir visus žmo
nes su kuriais susitikdavo, ku
riems dirbo rašė ir kalbėjo.

Visuomenė atsisveikino su ve
lioniu Šv. Jono bažnyčioje sausio 
20 ir 21 dienomis. Pagal velionio 
valią palaidotas Karveliškių ka
pinėse.

Lietuvos spaudoje buvo at
spausdinti nekrologai, pasirašyti 
prezidento Algirdo Brazausko, 
premjero Bronislovo Lubio, Vil
niaus universiteto rektoriaus 
prof. Rolando Pavilionio, Lietu
vos nepriklausomybės atkūrimo 
akto signatarų ir Lietuvos Geo
grafų draugijos.

Nevv Jersey 
gubernatorius

Jim Florio
vasario 16 d. pasi

rašė proklamaciją, paskelbda
mas vasario 16-ąją Lietuvos Res
publikos diena New Jersey vals
tijoje. Iškilmėse dalyvavo apie 
50 lietuvių ir kitataučių. Guber
natorius, padėkojęs lietuviams 
už įnašą į Nevv Jersey valstijos 
pažangos siekimą, priminė, kad 
titulas “Kryžių tauta” labai tinka 
Lietuvai. Jis pažadėjo, kad ir to
liau rems Lietuvos reikalus. Lo
reta Stukienė dalyvių vardu įtei
kė gubernatoriui lietuvišką kop
lytstulpį, išdrožinėtą Vaciaus 
Kukio. Tarp dalyvių buvo ir gy
dytojai iš Lietuvos: dr. Dauman
tas Kavoliūnas, dr. Rimas Kara
lius ir dr. Robertas Samalavi- 
čius. Pastarasis padėkojo guber
natoriui už jo talką Lietuvai.

Komp. Kačinsko Noneto 
premjera

Kovo 4 d. Berklee Performan- 
ce Center, Boston įvyko specia
lus koncertas — “Tribute to Jobn 
Bavicchi and Jeronimas Kačins
kas”. Paskutinį kartą Nonetas 
skambėjo prieš 55 metus Londo
ne BBC Concert Hali, 1938 m. 
Tarptautiniame moderniosios 
muzikos festivalyje.

Didžioji dalis partitūros per 
karą buvo prarasta ir tik dabar 
prof. J. Bavicchi pastangomis at
kurta. Šis antrasis kūrinio gimi
mas suteikė pelnyto džiaugsmo 
jo autoriui, kuris nebesitikėjo 
dar išgirsti prarastąjį Nonetą.

4-ių dalių Nonetą atliko Bosto
no kamerinė grupė “Speaking in 
Tongues”, išraiškingai ir subti
liai sugebėjo surasti atskirus 
sprendimus ir suvesti į vieną 
harmoningą derinį. Ypač įsidė
mėtinos buvo smuiko (K. Kobay- 
ashi-Kirker), alto (P. Delude) ir 
pučiamųjų obojaus (K. Halvor- 
son), fagoto (J. Kirker), spalvingą 
interpretaciją.

Pagal Bavicchi: “tai monu
mentalus kūrinys, turįs svarbią 
reikšmę XX amž. kamerinei mu
zikai. Kačinsko Nonetas buvo 
numatąs ateitį dar 1938 m., taip 
tebėra ir šiandien”.

Kaziuko mugė
Kovo7d., sekmadienį, Lie

tuvių Piliečių Klube, įvyko tra
dicinė mugė. Po sueigos vyko 
įprastinis mugės šurmulys, buvo 
galima įsigyti įvairių skautiškų ir 
tautinių rankdarbių, meno kūri
nių, išbandyti laimę loterijose,

New Jersey gubernatorius Jim Florio įteikia Loretai Stukienei Vasario 16-osios prokla
maciją. Iš k.: Kristina ir Steven Bobko, dr. Robertas Samalavičius.iš širdies ligų klinikos 
Santariškėse.

niukų gimnazijoje Kaune. Jam teko 
dalyvauti stovykloje Palangoje. Ba- 
den Povvelliui besilankant, ir Antro
je jubiliejinėje stovykloje Pane
munėje. įdomiai palygino tuometi
nes stovyklavimo sąlygas su dabar
tinėmis. Jis taip pat papasakojo apie 
studentų skautų "Vyčio korporaci
ją, kurion įstojo bestudijuodamas 
Vytauto Didžiojo Universitete Kau
ne.

Vyriausia skautininke s. Birutė 
Banaitienė, būdama Lietuvoje, ap
lankė kelias Lietuvos skautų stovyk
las ir turėjo progos pasikalbėti su 
skautų vadovais. Tikimasi, kad susi
darę nuomonių skirtumai bus pa
miršti ir 75-rių metų sukaktuves visi 
švęs kartu jubiliejinėje stovykloje.

Naujas Žalgirio tunto tuntininkas 
s. Algis Adomkaitis perėmė tunti- 
ninko pareigas iš. s. \ yt. Dilbos. _

Sueigai paįvairinti vs. s. Lesius 
Kiliulis suruošė mažą parodėlę, iš- 
statydamas a. a. buvusio Lietuvos 
vy riausio skautininko V. Senbergo 
medalius, kuriais jis buvo apdovano
tas Lietuvoje ir besilankydamas ki
tose valstybėse. įdomus buvo ps. Al
fonso Petručio skautiškų ženklų rin
kinys. Tie ženklai padaryti iš me
džiagos, prisiuvami prie uniformų. 
Rinkinį sudarė bestovy Liaudamas su 
kitų kraštų skautais. Vokietijoje leis
to "Skautų Aido rinkiniai ir ps. J.

paragauti lietuviškų valgių, pasi
gardžiuoti pyragais, ledais ir kava.

Popiet buvo nuotaikingas vai
dinimas "Ožka ir septyni ožiu
kai , kurį režisavo ir scenai pri
taikė sesės Lina ir Stefa Suba- 
tienės. Muzikos įrašą sudarė vs 
Birutė Ziaugrienė, dekoracijas 
pagamino Senųjų Lapinų būre
lis, o kostiumus — vaidintojų 
tėvai. Skautų vaidinimas labai 
patiko žiūrovams.

Mugės darbams vadovavo Bos
tono Baltijos ir Žalgirio Tuntų 
tuntininkai ps. fil. Jūratė Aukšti- 
kalnienė ir s. Algis Adomkaitis.

Vargonų rečitalis

Vytenio Vasyliūno vargonų 
rečitalis įvyko Brocktone Šv. Ka
zimiero bažnyčioje kovo 7 d. va
kare. Po koncerto klebonas kun. 
P. Šakalys įteikė $1,450 čekį 
“Lietuvos Vaikų Globos atsto
vei Rėdai Veitienei.

Vasario 16 minėjimas 
Cambridge

Jau trečius metus iš eilės 
Cambridge Viešoji biblioteka 
surengė Lietuvos nepriklauso
mybės minėjimą, kurių įkvėpėja 
ir pagrindinė kalbėtoja — Elena 
Vasyliūnienė.

Kovo 9 d. 2 v. popiet kun. Ka- 
sinskas pateikė istorinę ir geo
grafinę Lietuvos apžvalgą, o E. 
Vasyliūnienė kalbėjo apie nepri
klausomybę ir jos sukaktį.

Meninę programą atliko solis
tė Daiva Mongirdaitė (sopra
nas), akompanuojant Vyteniui 
Vasyliūnui (piano). Dainininkė 
atliko žinomų amerikiečių miu
ziklų ir operečių arijų. Kurių me
lodingumas labai tiko popietės 
rečitaliui. Savo vokalinę techni
ką ir dramatinį pajautimą solistė 
atskleidė pereidama nuo lengvo 
operetės žanro prie mįslingų \ 
Klovos dainų “Rūta Žalioji" ir 
“Močiutės dvarely” ir Amerikos 
negrų soul, blues dainavimo lop
šinėje “Summertime" iš Gersh- 
vvino “Porgy and Bess".

Po koncerto buvo pasivaišinimas.
L.Ž.

Bostono skautininkų sueiga

Po ilgesnio nesimatymo Bos
tono skautininkai sausio 22 d., 
penktadienio vakare, susirinko 
Lietuvių piliečių khilx> patalpo
se. Sueigoje buvo paminėta Lie
tuvos skautijos 75-rių metų suka- 
tis, išklausyti vyriausios skauti- 
ninkės įspūdžiai iš Lietuvos, ap
tarti vietinių tuntų reikalai ir pa
sišnekėta.

Sueiga pradėta mirusiųjų Bos
tono skautininkų pagerbimu. Per
skaitytos jų pavardės ir uždegtos 
žvakutės. Iš viso 17.

Vyriausios skautininkės pavaduo
toja v.s. Laima Kiliulienė pravedė 
skautininko įžodžio priminimą, vi
siems jį kartojant kas yra svarbu ypač 
dabar.

V. s. dr. Jurgis Gimbutas į skautus 
įstojo besimokydamas “Aušros" ber

Matulaitienės albumai su nuotrau
komis iš Atlanto rajono stovyklų pri
minė praeitį.

V. s. Stf. Subatienės jubiliejinis" 
ir kitų skautininkių atnešti tortai 
apkrovė stalą, prie kurio vaišinosi 
sueigon atvykę 24 dalyviai. Sueiga 
baigta sugiedojus "Ilgiausių metų 
Lietuvos skautijai.

(k.m.)

Renginiai

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. 
Kulbių, 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

Rugpjūčio 31 d. - rugsėjo 15 d.
organizuojama piligriminė kelionė į Lietuva PopiežiausJono 
Pauliaus II lankymosi Lietuvoje proga.

Ekskursija organizuoja:
Kun. J. Rikteraitis 
Saint Andrevv Church 
396 Church Street 
P.O. BOX 515
Nevv Britain, CT 06050 
Tel.: 203 224-0341

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

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

Po piligriminės kelionės išvykstama į atostoginę ke
lione -dvi paros eruise laivu I lelsinkis-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.: 617 965-808&, FAX617 332-7781

() |dedu savo $300 deposita.

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

() Aš norėčiau kambario vienam ($299)

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

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

Adresas.......................................................................................

City............................................. State............Z1P......................



DARBININKAS

"YORKE
341 Highland Blvd. 
Brooklyn, NY 11207
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Kun. dr. Kornelijų* Bučmys, 
OFM, šį savaitgalį bus išvykęs į 
Dayton, OH, kur vietinės Sv. 
Kryžiaus lietuvių parapijos na
riams talkins priešvelykiniame 
susitelkime.

Kaziuko mugė, rengta New 
Yorko skautų, sėkmingai praėjo 
kovo 7 d. Kultūros Židinyje. 12 
vai. buvo mišios, kurias konce- 
lebravo naujasis skautų kapelio
nas kun dr. Kornelijus Bučmys, , 
OFM, šv. Kazimiero tema paša- | 
kęs pamokslą, ir kun. Jonas Pa
kalniškis. Mišiose taip pat daly
vavo ir Lietuvos ambasadorius 
prie Jungtinių Tautų Anicetas 
Simutis su žmona, jis atnešė 
gražų vainiką ir padėjo prie alto
riaus. Po pamaldų buvo trumpa 
sueiga, įžodis. Po to prasidėjo 
pati mugė, kurią atidarė, atrišda- 
mas tautiškų juostų mazgą, kun. 
Jonas Pakalniškis, skautininkas, 
buvęs skautų kapelionu. Mugė 
vyko visose Kultūros Židinio pa
talpose, net ir scenoje. Platesnis 
aprašymas su nuotraukomis — 
kitame “Darbininko” numeryje.

Elena ir Juozas Andriušiai 
kovo 10 d. grįžo iš Juno Beach, 
FL, kur išbuvo visą mėnesį, lan
kydami savo bičiulius.

Vinco Padvariečio laidotuvės 
įvyko kovo 9 d. Iš vakaro, kovo 
8 d., buvo atsisveikinimas. Mal
das sukalbėjo kun. Vytautas Pa
lubinskas. Kęstutis Bileris trum
pu žodžiu atsisveikino BALFo ir 
Lietuvių Bendruomenės vardu, 
Tėv. Leonardas Andriekus, 
OFM, — buvusio bingo darbuo
tojų vardu. Kovo 9 d. iš Apreiš
kimo parapijos bažnyčios palai
dotas Cypress Hills kapinėse. 
Geduliniai pietūs buvo V. Belec
ko svetainėje.

Mindaugas Jurys, Živilės ir 
Zenono Jūrių sūnus, 20 metų, 
buvo rastas Forest Parke negy
vas pirmadienio rytą, kovo 8 d. 
Buvo pašarvotas M. Shalins šer
meninėje, atsisveikinimas buvo 
kovo 12 d. Maldas sukalbėjo 
kun. Jonas Pakalniškis. Sugiedo
ta Marija, Marija. Kovo 13 d., 
šeštadienį, kai siautė audra, po 
pamaldų Apreiškimo parapijos 
bažnyčioje palaidotas Cypress 
Hills kapinėse.

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

Sporto treniruotės vaikams, 
berniukams ir mergaitėms, nuo 
6 iki 12 metų, pradedamos kovo 
15 d., pirmad., 6:45 v.v. Krep
šinio, 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.

TRANSPAK praneša:

■
 VELYKINIAI MAISTO SIUNTINIAI:

55 svarai įvairaus maisto $98.
I 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 sūrį.

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, 2638 W. 69th ST.

CNcogo, IL 60629, tol. 312 436-7772

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

Apreiškimo parapijos titulinė 
šventė bus švenčiama kovo 21d. 
Bus iškilmingai koncelebruota 
suma. Po sumos parapijos salėje 
— iškilmingi pietūs ir parapijos 
choro pagerbimas. Visi kviečia
mi dalyvauti ir pagerbti puikų ir 
darbštų chorą, kurio vadove ir 
dirigente yra Gintarė Bukaus
kienė.

Dailės paroda rengiarųa Auš
ros Vartų parapijos salėje. Man
hattan, NY, kovo 20 ir 21 dieno
mis. Parodoje dalyvauja: su 
skulptūros darbais — Helen 
Mathevvs, 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 20 d., šeštadienį, nuo 
6 vai. iki 10 v.v., sekmadienį pa
roda lankoma nuo 12 v. iki 4 v. 
popiet.

Kun. Antanas Milukas, veik
lus visuomenininkas, daugelio 
laikraščių redaktorius, lietuviš
kų knygų leidėjas, mirė prieš 50 
metų — t.y. 1942 m. kovo mėn. 
19 d. Roslyn, LI, NY. Buvo gi
męs 1871 m. birželio 13 d. Čia 
New Yorke gyvena bent keli jo 
brolio Mato vaikai. Kun. A. Mi
luko veikla Amerikoje bus prisi
minta atskiru straipsniu vėliau.

Aleksandras Abišala, buvęs 
Lietuvos ministeris pirminin
kas, kovo 9 d. susitiko su new- 
yorkiečiais Kultūros Židinio 
mažojoje salėje. Čia jis padarė 
platų pranešimą apie gyvenimą 
Lietuvoje, apie ekonominę pa
dėtį, rinkimus. Taip pat atsa
kinėjo į klausimus. Pranešimas 
užtruko apie porą valandų. Jo 
santrauka bus kitame “Darbinin
ko numeryje. J New Yorką jis 
atvyko, užbaigęs savo kelionę 
Toronte, Kanadoje, ir Los Ange
les bei Lemont, IL.

“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.)

TRANSPAK firma praneša, 
kad CONNECTICUT valstijos, 
tautiečiai gali siųsti per p. a. Ust- 
janauskienos įstaigą COSMOS 
INTERNATIONAL, W. Hart
ford, CT. Telef. 203 232-6600.

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,atsiųskite 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).

Kotryna Žvirblienė, Brook
lyn, NY, pati pirmoji atsiliepė į 
paskelbtą vajų DARBININKAS 
NEMOKAMAI, ir prašė siųsti 5 
Darbininko numerius susi
pažinimui savo seserėčiai Albi
nai Murrah, gyv. Mays Landing, 
NJ. Raginame ir kitus skaitytojus 
atsiųsti mums pavardes ir adre
sus savo draugų, kurie dar ne
skaito Darbininko, pasinaudo
jant skelbimu 6-tame puslapyje. 
Jiems bus siuntinėjami 5 Darbi
ninko numeriai susipažinimui 
nemokamai.

Danutė Zenkienė, Worces- 
ter, MA, pranešė, kad nebeat
naujina savo mėgstamiausio laik
raščio Darbininko prenumera
tos, nes balandžio mėnesį iš
vyksta apsigyventi Lietuvoje. 
Administracija taip pat apgailes
tauja savo skaitytojos netekimą 
ir nuoširdžiai dėkoja jai už gražų 
Darbininko įvertinimą. Darbi
ninkas paprastu paštu į Lietuvą 
nueina gerokai pavėlavęs.

Daugiausia pavardžių pri
siuntė, atsiliepdama į naujų 
skaitytojų vajų, Elena Sinsinas, 
Richmond H iii, NY, — net 5 pa
žįstamų pavardes. Helen Matu
lionis, Maspeth, N Y, atsiuntė 2 
bičiulių pavardes. Jiems bus 
siuntinėjami 5 Darbininko nu
meriai nemokamai, kad turėtų 
progos susipažinti su laikraščiu 
ir ateityje jį užsisakyti.

Iš Metropolitan operos rūrrių 
kovo 20 d., šį šeštadienį, LŠO 
vai. popiet New Yorko laiku per 
radiją bus transliuojama Richard 
Strauss opera “Ariadne Auf Na- 
xos”. Pagrindinę rolę atliks Jes- 
sye Norman. Kovo 27 d., atei
nantį šeštadienį, bus transliuoja
ma R. Wagner opera “llas 
Rheingold”.

LB NY apygardos valdybos 
posėdis bus kovo 31 d., trečia
dienį, 7 v.v. Kultūros Židinio 
posėdžių menėje. Valdybos na
riai, apylinkių pirmininkai, šios 
LB apygardos tarybos nariai kvie
čiami posėdyje dalyvauti.

Lietuvių Fondo narių su
važiavimas bus kovo 27 d. Chifca- 
goje. Į jį vyksta Kęstutis Miklas, 
LB N Y apygardos pirmininkhs. 
Kas yra gavę pakvietimus daly
vauti suvažiavime ir nemano ten 
vykti, gali įgalioti K. Miklą. Būtų 
gera, kad New Yorko atstovas 
nuvažiavęs turėtų daugiau bal
sų. Įgaliojimus gali siųsti K. 
Miklui į namus: 71 Farmers 
Avė., Plainview, NY 11803.

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.

LIETUVIŲ MENININKŲ DĖMESIUI
1993 m. birželio mėn., 12 ir 13 dienomis Baltimorės 

miesto centre, Festival Hali patalpose, vykstaLIETUVIŲ DIENA,
kurip aplanko tūkstančiai žmonių. Lietuviai menininkai, no
rintieji dalyvauti Spje šventėje su savo darbais, prašomi 
užsiregistruoti vėliausiai iki balandžio mėn. 25 dienos pas 
Elenp Okienę, skambinant tel. (410)242-3112.___________

“Tryptinio” šokėjai vasario 21d. Kultūros Židinio scenoje, dalyvavę Lietuvos nepriklau
somybės šventės meninėje programoje. Liudo Tamošaičio nuotr.

Baisi pūga siautė kovo 13 ir 
14 dienomis visame rytiniame 
Atlanto pakraštyje. Prasidėjusi 
Floridoje ir keliaudama į šiaurę, 
visur pridarė didelių nuostolių. 
Didžiajame New Yorke šeštadie
nio vakare ėmė lyti, paskui snigti 
ir šalti. Slapias sniegas virto 
ledu. Naktį į pirmadienį buvo 14 
laipsnių F šalčio. Tai šalčiausia 
rekordinė naktis. Pūga daug kur 
nutraukė elektros laidus, su
stabdė visokį susisiekimą. New 
Yorke žuvo 12 žmonių (gi visame 
rytiniame JAV pakraštyje — 
167). Laimei, ji nuėjo į Kanadą 
ir ten pasibaigė. Pirmadienį, 
kovo 15 d., New Yorke judėji
mas buvo vargingas, nes šaligat
viai, gatvės buvo padengtos 
ledu. Kultūros Židinio kiemas 
irgi buvo sukaustytas ledo. New 
Yorko metraštininkai sako, kad 
ši pūga paklius į istoriją kaip vie
na iš smarkiausių šiame šimtme
tyje.

VASARIO 16 
MANHATTANE

Manhattano lietuviai vasario 
13 d., šeštadienį, Aušros Vartų 
parapijos salėje atšventė Lietu
vos nepriklausomybės 75 m. su
kaktį. Pradėta Lietuvos himnu. 
Akompanavo pianistė Aldona 
Kepalaitė. Lietuvos Misijos prie 
JT patarėja Gintė Damušytė pri
statė Lietuvos gen. konsulą Liną 
Kučinską ir savo kolegą Darių 
Sužiedėlį.

Generalinis konsulas daugiau
sia dėmesio skyrė Lietuvos pre
zidento rinkimams, kurie vyko 
sekančią dieną. Anot jo, rinkimų 
kampanija buvo improvizuota, 
nes nebuvo patyrimo iš ank
sčiau. Iš amerikiečių “pasisko
linti” debatai. Jų buvo 4 ir gerai 
pavyko. Kandidatai nevartojo as
meniškumų.

Darius Sužiedėlis, tik ką grį
žęs iš Lietuvos, taip pat kalbėjo 
apie rinkimus ir intensyvią kam
paniją.

Kalboms pasibaigus, pianistė 
Kepalaitė atliko: V. Jakubėno — 
Iš pasakų krašto; K. V. Banaičio 
— Lapų šešėlių žaidimas, Ryto 
belaukiant; M. K. Čiurlionio — 
preliudus.

Programą vedė viena rengėjų 
Dalia Bulgarytė. Jai pasibaigus 
pasivaišinta. Svečių buvo apie 
70. Dalyvavo daug jaunimo. 
Sklindant “dainuojančios revo
liucijos” muzikos garsams, dar il
gai pabendrauta.

Jonas Lostys

■ -v

z

- ■

Renata Marcinkutė, viešnia iš Lietuvos, atlieka vargonų kon
certo programą kovo 9 d. Apreiškimo parapijos bažnyčioje. 
Vytauto Maželio nuotr.

Sporto žaidynės
JAV ir Kanados sportinės žai

dynės šiais metais vyks New Yor
ke gegužės 28-31 dienomis. 
Šventės techniškus rdįkalus 
tvarko Lietuvių Atletų Klubas, 
kuriam šiais metais pirmininkau
ja Algirdas Jankauskas. Visos 
salės žaidimams jau yra gautos. 
Jos yra Long Islande — į rytus 
nuo miesto. Varžybos pramaty
tos šiose šakose: vyrų krepšinis, 
moterų tinklinis, šachmatai, sta
lo tenisas, plaukimas. Šis sąrašas 
dar gali padidėti.

Pagrindiniai šios šventės va
dovai yra šie: Sportinės progra
mos pirm. Algirdas Jankauskas, 
organizacinio komiteto pirm. 
Pranas Gvildys, finansų telkimas 
— Aleksandras Vakselis, iždi
ninkas — Vytautas Kulpa, sekre-

GAUMA 
UŽSIPRENUMERUOTI 

“NAUJĄJĮ Ž1DINJ-AIDUS”

Mėnesinis kultūros žurnalas 
“Naujasis židinys — Aidai”, ka
talikų intelektualų leidžiamas 
Vilniuje, nori pasiekti ir išeiviją. 
Tai 88 puslapių iliustruotas pe
riodinis leidinys, puoselėjąs reli
giją, mokslą, meną, literatūrą ir 
kitas kultūros sritis. Metinė pre
numerata, siunčiant oro paštu, 
— 44 dol. Užsiprenumeruoti ga
lima per Tėv. Leonardą Andrie- 
kų, jo vardu išrašant čekius, šiuo 
adresu: Rev. Leonardas Andrie
kus, OFM, Franciscan Monaste- 
ry, 361 Highland Blvd., Brook
lyn, NY 11207. 

torius — Tomas Lora, Rasa Alks- 
ninytė — jaunimo renginių va
dovė, atskirų sporto šakų vado
vai: krepšinio — Pat Tomey, 
tinklinio — Vytautas Papartis, 
šachmatų — Edvardas Staknys. 
Netrukus bus paskelbti ir kiti va
dovai. Formuojamas ir garbės 
komitetas. Jame jau sutiko daly
vauti Šarūnas Marčiulionis.

Visas sportuojantis lietuviškas 
jaunimas kviečiamas gegužės 28 
— 31 dienomis (Memorial Day 
savaitgalis) atvykti į New Yorką.

English speaking, live-in 
housekeeper needed for femily 
with two children. Five days a 
week. Salary $250. Call 718 - 
296-2688. Ask for Ms. Joanna.

(sk.)

Seeking 3 mature vvorking 
women to share apartment: 
non-smokers, own privalė room, 
(3 large rooms availafile) in up- 
stairs private house, $285-340 
per month, gas and electricity 
included. Safe area in Canarsie, 
one block from shopping and 
Transportation. Tel. 718-257- 
3576. (sk).

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

Kiekvienas būkime lietuviš
kos spaudos platintojas, palaiky
tojas, nes spauda yra mūsų lie
tuviškos gyvybės ženklas.

u


