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LIETUVOJE IR 
APIE LIETUVA 

i.______________ z
- įvesti litą Lietuvoje nu

matoma birželio 25 d. Bus keičiami 
visi dabar rinkoje esantys talonai 
santykiu 100 talonų už vieną litą. 
Lietuvos bankas praėjusią ir šią 
savaitę mažina dolerio kursą. Jis 
nukrito net iki 360 talonų už $1. 
Lietuvos banko valdytojas R. Vi
sokavičius įsitikinęs, kad po šios 
pinigų reformos Lietuva netaps 
rojumi, nors ir labai norima, kad 
litas kuo greičiau užsitarnautų pa
saulyje prieškarinio litoautoritetą. 
Visokavičius patvirtino, kad doleris 
vis dėlto dar "liesės", bet bus stebi
ma, kad dolerio vertė talono at
žvilgiu visai nesumažėtų. Litą nori- 
ma įvesti, kai doleris kainuos 430- 
470 talonų. Talonai galios iki lie
pos 20 d. Pagrindinė prekyba va
liuta vyks vis dar žadamoje įsteigti 
tarpbankinėje valiutų biržoje. Joje 
ir formuosis tikrasis valiutų rinkos 
kursas. Jau birželio 25 d. Lietuvos 
bankas nustatys ne buhalterinį, o 
oficialų pasaulio valiutų kursą lito 
atžvilgiu. Generalines licenzijas 
prekiauti valiuta, teikti kreditus bei 
atlikti pinigines operacijas su 
užsieniu dabar turi 17 šalies bankų 
iš 24, užregistruotų Lietuvos banke.

- Prezidentas A. Brazaus
kas birželio 18 d. pasakė kalbą 
"Lietuva reformų kelyje" Šveicari
joje "Crans Montana" forume. Bra
zauskas pažymėjo, kad Lietuva sieks 
palaikyti geros kaimynystės san
tykius su visomis Europos šalimis, 
ypač su Rusi ja, Lenkija, Baltarusija.

- Seimo vadovybė išrink
ta birželio 18 d. Seimo pirminin
kas Č. Juršėnas savo pavaduotojais 
pasiūlė A. Sakalą, E. Bičkauską ir 
Bematonį, kancleriu - N. Germaną. 
Valdžia išrinkta slaptu balsavimu. 
Rezultatai: už Sakalą 71, prieš 33; 
už Bičkauską 76, prieš 27; už Bema
tonį 67, prieš 36; už Germaną 56, 
prieš 47. Taigi, visi išrinkti. Juršė
nas pagaliau sudarė Seimo vadovy
bę, kurioje dešiniųjų nėra.

- Infliacija Lietuvoje sau
sio - gegužės mėnesiais buvo 
106,4%.

Lietuvos pramonė 
gegužės mėnesį pagamino 13,8% 
mažiau produkcijos nei per balandį.

— Lietuvių grupė kartu su 86 
šalių atstovais birželio pradžioje 
dalyvavo Romoje vykusioje tarp
tautinėje Seimų šventėje, kurią 
rengė fokoliarų judėjimo vado
vybė. J šventės dalyvius kreipėsi 
Šventasis Tėvas, pasinaudoda
mas telekomunikacijos ryšiais. 
Aiškino šventės prasmę. Birželio 
6 d. šventės svečiai dalyvavo Po
piežiaus aukojamose mišiose Sv. 
Petro aikštėje.

— Kalvarijos-Budzisko sienos 
perėja tarp Lietuvos ir Lenkijos 
nebus atidaryta liepos 1 d., kaip 
buvo skelbiama anksčiau, nes 
dar nespėta užbaigti svarbiausių 
darbų, susijusių su krovininio 
transporto praleidimu.

— “Lietuvos avialinijos" 
lėktuvai nuo birželio 14 d. pra
dėjo skraidyti tarp Vilniaus-Ka- 
zanės-Alma Ata pirmadieniais ir 
ketvirtadieniais.

— Lietuvos krepšininkų rink
tinė, apie kurią po Barcelonos 
olimpinių žaidynių kalbėta kaip 
apie Europos krepšinio favoritę, 
iškrito iš Europos 28 vyrų krep
šini čempionato atrankos turny
ro pirmojo etapo. Tai įvyko Len
kijoje, Wroclawo mieste, kur lie
tuviai pralaimėjo prieš baltaru
sius.

RYTŲ EUROPOS VALSTYBIŲ GRUPĖ J T

KĘSTUTIS K. MIKLAS, 
Darbininko” korespondentas

Jungtinėse Tautose

Jungtinėse Tautose jau nuo 
seno valstybės blokuojasi į gru
pes, siekdamos pagerinti savo 
buvimą ypač tarp didžiųjų valsty
bių. Kai kurie blokai yra su
sikūrę teritoriniu principu, 
dažnai savo saugumo interesų 
vedini ar šiaip norėdami kitus 
įtaigauti. Tų grupių ar blokų 
veikla daugiausia yra užkulisinio 
pobūdžio, bet dažnai susilaukia 
atgarsio Jungtinėse Tautose. Šių 
grupių organizacinė struktūra 
dažniausiai labai palaida ir veikla 
labai ribota. Tos grupės admini
straciniai nepriklauso Jungtinėm 
Tautom ir neturi teisės kištis į bet 
kokią JT politinę ar administra
cinę veiklą.

Vienu tokių blokų yra Rytų 
Europos Valstybių grupė. Ją su
daro: Albanija, Armėnija, Azar- 
baidžianas, Baltarusija, Bosnija 
ir Herzegovina, Bulgarija, Kroa
tija, Čekija, Gruzija, Vengrija, 
Latvija, Lietuva, Moldova, Len
kija, Rumunija, Rusijos Federa
cinė Respublika, Slovakija,. Uk
raina ir Jugslavija.

Šioje grupėje nėra Estijos, ir 
nežinia, kodėl ji joje nedalyvau
ja. (Girdėti, kad ji dairosi į Suo
miją, kuri priklauso Šiaurės Eu
ropos valstybių grupei.) Dalyva
vimas grupėje yra savanoriškas.

Šios grupės veikla labai ribota. 
Ribojasi tik koordinacija ir reko
mendacija, parenkant vadovus 
įvairiems JT žinioje esantiems 
komitetams ar komisijoms. Prak
tiškai visus tuos paruošiamuo
sius darbus bei studijas ir įverti
nimus atlieka jos ekspertų komi
sijos. Tos komisijos paruošia ir 
perduoda rekomendaciją grupės 
pirmininkui, kuris yra atsakingas 
jai duoti tolimesnę eigą.

Grupei atstovauja minėtų vals-

— Daugiau kaip 150 Kauno 
Vytauto Didžiojo universiteto 
studentų apgynė baigiamuosius 
darbus-tezes ir gavo bakalauro 
laipsnį. Jie baigė ketvertų metų 
mokymo kursą Humanitarinių 
mokslų, ekonomikos ir vadybos, 
Fizikos-matematikos, Informati
kos, Menų ir Socialinių mokslų 
fakultetuose. Teologijos-filosofi
jos ir Biologijos fakultetai pir
muosius savo bakalaurus išleis 
kitais metais. Nemaža jaunųjų 
bakalaurų toliau studijuos tame 
pačiame universitete arba JAV, 
Anglijoje ir Austrijoje.
— “Ąžuoliuko” choro vyrų gru

pė, vadovaujama Vytauto Miški
nio, Mainzhauzene, Vokietijoje 
vykusiame V Tarptautiniame 
chorų konkurse laimėjo pirmąją 
vietą liaudies muzikos bei nu
galėjo vyrų choro klasikinės mu
zikos konkurse. Kitas Lietuvos 
kolektyvas “Muzeum - Muzi- 
kum”, mišrus vokalinis ansam
blis, laimėjo pirmąją vietą liau
dies muzikos ir antrąją vietą miš
rių chorų klasikinės muzikos 
konkurse.

— Palangos “Vilijos” poilsio 
namai, dar žinomi kaip KGB vi
la, parduoti aukcione už $745,5 
tūkstančius. Pradinė pastato kai
na buvo $710 tūkstančiai. Iš viso 
už konvertuojamą valiutą jau 
parduota 17 objektų. Tačiau 
bendrai valiutiniai aukcionai 
vyksta nesėkmingai — iš viso ba
landį ir gegužę neparduoti 24 
objektai.

tybių ambasadoriai. Posėdžių 
susirenka tik išimtinais atvejais, 
dažniausiai tik vieną kartą per 
mėnesį, ir tai tik mėnesio pasku
tiniąją dieną, pietums, kada to 
mėnesio pirmininkas perduoda 
pareigas sekančio mėnesio pir
mininkui, kuriuo tampa to krašto 
ambasadorius rotaciniu keliu pa
gal anglišką Alfabetą. Pirmininko 
užduotis — koordinuoti veiklą ir 
oficialiai atstovauti grupei.

Pirmininko postas birželio 
mėnesį atiteko Lietuvos ambasa
doriui Anicetui Simučiui. Nuo 
pat pirmosios dienos kone kas
dien jis privalo dalyvauti ir re
prezentuoti Rytų Europos Vals
tybių grupę įvairiuose JT oficia
liuose renginiuose bei priėmi
muose.

Birželio 4 d. Afrikos vienybės 
organizacija Jungtinėse Tautose 
šventė savo 30 metų veiklos su
kaktį. Amb. Simutis, kaip Rytų 
Europos valstybių grupės pirmi
ninkas, buvo pakviestas į šios su
kakties minėjimą.

Ši Afrikos kraštų organizacija, 
susikūrusi 1963 m. birželio 4 d. 
kovai' prieš kolonializmą, šiuo 
metu apjungia visas Afrikos vals
tybes, išskyrus Pietų Afrikos res
publiką, kuri pati yra kolonijinė 
valstybė.

Dekolonizacijos procesui bai
giantis, ir tos organizacijos veik
los apimtis turėjo keistis. Šiuo

Prie vyriausybės rūmų pensininkai demonstruoja dėl savo teisių. Viktoro Kapočiaus nuotr.
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IS AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBOS VEIKLOS
Šaltajam karui pasibaigus ir 

subyrėjus Sovietų blokui, naujo
ji prezidento Clintono administ
racija buvo nusprendusi panai
kinti Laisvosios Europos Radiją 
/ Laisvės Radiją kaip nebereika
lingas.

Amerikos Lietuvių Taryba pati 
pirmoji pasipriešino, kad Lais
vosios Europos Radijas / Laisvės 
Radijas nebūtų panaikinti. Tuo 
reikalu net buvo kreiptasi į pre
zidentą Clintoną ir buvo gautas 
atsakymas, kad į tai bus atkreip
tas dėmesys.

Kaip pranešama, dabar prezi
dento Clintono administracija 
nusprendė sujungti Amerikos 
Balso ir Laisvosios Europos Ra
dijo / Laisvės Radijo stotis ir to
kiu būdu per ateinančius kelis 
metus sutaupyti apie 250 milijo
nų dolerių. Anksčiau šioms radi
jo stotims Amerikos valdžia me- 

metu ji koncentruojasi ties Afri
kos kraštų gerovės gerinimu, nes 
ekonominė krizė alina šį konti
nentą žiauriau negu bet kurį 
kitą.

Ambasadorius Simutis savo 10 
minučių kalboje, pirmiausia pa
sveikinęs organizaciją šios reikš
mingos sukakties proga, kėlė jos 
nuopelnus, siekiant vienybės 
dekolonizacijos procese, pade
dant Afrikos išsilaisvinimo ju
dėjimams ir remiant kovą už visų 
afrikiečių laisvę bei lygybę. Am
basadorius savo baigiamajame 
žodyje palinkėjo šiai organizaci
jai sėkmės jos ateities veikloje, 
siekiant ekonominio gyvenimo 
pagerinimo.

Ambasadorius Simutis, kaip 
Rytų Europos Valstybių grupės 
pirmininkas, birželio 16 d. daly
vavo UNDP Governing Council 
posėdyje, kuriame buvo atsi
sveikinta su tos tarybos admi
nistratorium William Draper. 
Birželio 18 d. susitiko su naujuo
ju Italijos ambasadorium Fulci. 
Birželio 22 d. Generalinės As
amblėjos salėje įvyko birželio 16 
d. mirusio Tuniso ambasado
riaus M. Hamadi Khouini pager
bimas, kuriame amb. Simutis 
tarė žodį ir pareiškė užuojautą.

Amb. Simutis savo pirminin
kavimą baigia birželio 30 d. ir 
liepos mėnesio pirmininkavimą 
perduos Moldovos ambasado
riui.

tams skirdavo po 220 milijonų 
dolerių kiekvienai.

Amerikos Balsas, kuris buvo 
įsteigtas II Pasaulinio karo metu, 
kad 49-mis kalbomis transliuotų 
Amerikos žinias į įvairias pasau
lio šalis, ir Laisvosis Europos Ra
dijas / Laisvės Radijas, kurį 
įsteigė Centrinė Žvalgybos Val
dyba (ČIA), kad transliuotų 
žinias iš laisvos Amerikos į ko
munistų įtakoje esančias šalis, 
dabar dirbs bendrai.

Prof. dr. Jonas Genys, ALTo 
atstovas Washingtone, DC, ir 
Jungtiniame Amerikos Pabal- 
tiečių Komitete, birželio 12 d. 
dalyvavo ambasadoriaus Stasio 
Lozoraičio pagerbime Bethesda 
Marriot viešbutyje, kur ta proga 
Amerikos Lietuvių Tarybos var
du pasakė kalbą, paminėdamas

Povilas Katilius, Lietuvos Krikščionių Demokratų Partijos 
pirmininkas, kalba New Yorko lietuviams birželio 17 d. Kul
tūros Židinyje. Nuotr. T. Pr. Giedgaudo ‘

KRIKŠČIONIŲ DEMOKRATŲ
PIRMININKAS NEW YORKE

Birželio 17 d. Kultūros Židinio 
mažojoje salėje įvyko susitikimas 
su Lietuvos Krikščionių Demokratų 
Partijos pirmininku, Lietuvos'Sei- 
mo nariu Povilu Katiliumi. I poli
tini Lietuvos gyvenimą Katilius atė
jo tik su atgimimo pradžia. Seimo 
nariu išrinktas 1992 m. vienoje 
Kauno apylinkių.

Po trumpo prelegento prista
tymo, žodis buvo suteiktas svečiui. 
Jis atsiprašė, kad žinios apie Lietu
vą bus tam tikra prasme pasenusios, 
nes jis Amerikoje jau lankosi apie 
mėnesį. Tačiau tai visai nesutruk
dė, kad pranešimas būtų sklandus, 
pilnai atskleidžiantis Lietuvos 
vidaus ir išorės politinę padėtį, 
apibūdinantis LKDP tikslus ir ar
timiausius uždavinius.

ALTo bendradarbiavimą su Lie
tuvos atstovais bei palinkėdamas 
sėkmės ir toliau dirbant Lietu
vos gerovei.

Baltimorėje, M D, birželio 12 
ir 13 dienomis vyko tradicinė 
šventė — “Lietuvos diena”. AL- 
Tui šioje šventėje atstovavo dr. 
Jonas Genys, Vyčių veikėjas 
Vincent Boris ir vietos veikėja 
dr. Elena Armanienė.

Lietuvos spauda vis dažniau 
parašo apie Amerikos Lietuvių 
Tarybos dabartinę veiklą. Iš se
niau Lietuvoje ALTo ir VLIKo 
veikla buvo žinoma kaip ■“vaduo
tojų” įvairiose demonstracijose 
ir bolševikinėje spaudoje.

“Tauragiškių balsas" gegužės

( nukelta į 2 psl.)

Kq remti, su kuo kovoti?
Pagrindinis pranešimo tikslas, 

Katiliaus nuomone, tas, kad lietu
viai išeivijoje suprastų dabartinių 
Lietuvos politinių jėgų tikslus ir 
pasirinktų, ką remti, o su kuo ko
voti.

Išrinkus Aukščiausiąją Tarybą 
dar Sovietų Sąjungos sudėtyje, dau
guma deputatų buvo Sąjūdžio na
riais. Visus juos, su skirtingomis 
pažiūromis, vienijo tik viena idėja 
- Lietuvos nepriklausomybės siekis. 
LDDP deputatai balsavo už Lietu
vos nepriklausomybę tik, kaip jie 
patys prisipažino, jusdami Sąjūdžio 
deputatų lyg ir spaudimą. Iš tikrų
jų, jie visą laiką galvojo apie kažkokį 
suverenitetą, supančiotą ryšiais su 
Sovietų Sąjunga, kad neužrūstintų 
Gorbačiovo ir pan. Su tokiomis idė
jomis LDDP deputatai ir dirbo visą 
tą laiką Seime.

Sukimas kairėn
Priiminėjant pagrindinius ne

priklausomos Lietuvos įstatymus, 
vis daugiau deputatų pradėjo sukti 
kairėn pusėn, visai pamiršdami 
Sąjūdžio, kurio deputatais jie buvo, 
tikslus ir uždavinius. Nors LDDP 
pasivadinusioje frakcijoje buvo tik 
apie 10 deputatų, tačiau Lenkų 
sąjunga, socialdemokratų partija, 
įvairiais pavadinimais centro ju
dėjimai, nuosaikiųjų judėjimas vis 
didino kairiųjų skaičių. Todėl Tau
tos pažangos judėjimo (Sąjūdžio) 
narių skaičius iš daugumos virto 
mažuma. Ir tuo būdu, kairieji pa
siekė tikslą - darbas Aukščiausiojo
je Taryboje buvo paralyžuotas.

Tada abi pusės pradėjo galvoti, 
kad tokiu atveju geriausia išeitis 
yra nauji rinkiniai. Šiandien su
prantama, kad ta dešiniųjų nuos
tata buvo klaida - rinkimų ne
reikėjo. Jei rinkimai būtų įvykę rug
pjūčio mėnesį, kaip galvojo Sąjū
džio žmonės, o ne vėlų rudenį, 
kada buvo blogiausia ekonominė 
padėtis Lietuvoje, rezultatai, gal
būt, būtų buvę kitokie.

Kas kaltas?
įvairios kairėn krypstačios gru

puotės parlamente daugumoje at
sirado ne tiek dėl Landsbergio ve
damos politikos, kiek dėl jo asme
nybės.

Vieni jo nemėgo, kiti keršijo ar 
pavydėjo. Jo sudarytai Vagnoriaus 
vyriausybei tada labai sunkiai sekėsi 
dirbti: Lietuvos bankas sabotavo 
vyriausybės nutarimus, savos va
liutos įvedimas buvo sustabdytas. 
Vyriausybės vykdomos reformos 
irgi buvo sabotuojamos. Kaltos ne 
pačios reformos, o jų vykdytojai 
arba, tiksliau sakant, nevykdytojai.

Dėl ekonomikos sugriovimo, 
kuriuo yra kaltinama Vagnoriaus 
vyriausybė, LKDP pirmininkas 
pabrėžė, kad žemės ūkis ir pramonė 
Lietuvoje sugriuvo, o ne kas nors ją 
griovė. Esant tai padėčiai, kuri buvo 

(nukelta } 2 psl.)



Griškabūdyje (Šakių apskr.) prie KGB įstaigos buvo pastatas, iš kurio jau nedaug 
beišeidavo. Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, paaiškėjo, kad ten yra lyg kokie kanki
nių kapai. Ten buvo pastatytas kryžius ir lenta su nukankintųjų pavardėm. Nuotrau
koje: griškabūdietis vyskupas Juozas Preikšas ir vietos klebonas kun. V. Užkuraitis 
eina pašventinti kryžiaus. Palydi Lietuvos kariai ir šauliai.

IŠ AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBOS VEIKLOS
(atkelta iš 1 psl.)

19 d. numeryje aprašymą apie 
ALTo veiklą įsidėjo net rėme
liuose, kad skaitytojas greičiau 
atkreiptų dėmesį. Ten aprašoma 
trumpai ne tik kas yra ALTas, 
bet ir apie praeitą suvažiavimą, 
ALTo siekimus, kurie yra nepa
sikeitę per visą 50 metų laiko
tarpį.

Taip pat šiuo metu išsamesnės 
informacijos apie ALTą pasirodė 
ir Kauno periodinėje spaudoje. 
Vilniuje leidžiamas Lietuvos 
istorijos laikraštis “Voruta” irgi 
teikia ALTo informacijas.

Jonavoje leidžiamas žurnalas 
“Ūkininkas” savo spaudos ap
žvalgose jau kelintą kartą rašo ir 
apie ALTą. j

Amerikos Lietuviu Tarybos 
valdybos posėdyje, birželio 11 
d., be kitų klausimų, plačiai 
svarstyta ALTo 53-čiojo metinio 
suvažiavimo reikalai. Nutarta 
suvažiavimą šaukti spalio 30 d.

O ŪKININKŲ BUVO IR SOVIETŲ 
LIETUVOJE!

istorija apie tai, kaip amerikonas daktaras tapo vHntnku...
Birželio 1 d. "Lietuvos Aide" 

atspausdintas A. Anskaičio straips
nis "Į redakciją atėjo valdininkų 
stumdomas žmogus...", kuriame 
papasakota istorija, kaip ketverius 
metus paprastas Lietuvos žmogus 
mindo savivaldybės, ministerijų, 
Vyriausybės, generalinės proku
ratūros, teismo slenksčius ir kaip 
aukšto rango pareigūnai vieni ki
tiems prieštarauja, skirtingai aiški
na Įstatymus, nieko nedaro ir lei
džia keroti neteisybei.

O istorija prasidėjo visai kita
me pasaulio kampelyje - Ameriko
je, kur medicinos ir filosofijos 
mokslų daktaras Jonas Gintautas 
labai panoro ūkininkauti Lietuvo
je. 1989 m. Lietuvos Aukščiausiajai 
Tarybai priėmus Valstiečių ūkių 
Įstatymą, atsirado formali uždanga, 
po kuria palindus, ir visi kiti Įstaty
mai nebegalioja. Surinkęs laimi
nančias buvusio tuometinio Mi
nistrų Tarybos pirmininko V. Saka
lausko ir jo pavaduotojo J. Jagmi
no rezoliucijas "išimties tvarka" 
Trakų rajono, Semeliškų apylinkės 
Grinapolio kaime, gražioje miškin
goje vietoje, šalia žydro ežerėlio 
Gintautas gavo 48 hektarus žemės. 
O kaip priedo ponui ūkininkui dar 
neatlygintinai davė Bagdonių kul
tūros namus, kuriuose daktaras- 
ūkininkas sakė steigsiąs kliniką.

Atrodytų, tuo istoriją ir užbaigti 
galėtume. Tačiau žemė ir kultūros 
namai (šiek tiek rekonstruoti 
tvartai), kuriuos "išimties tvarka" 
gavo Gintautas, priklausė ne oku
pacinei valdžiai, o Karčiauskų šei
mynai, kurią stribai sušaudė 1945 

Lietuvių Tautiniuose Namuose, 
Chicagoje.
Suvažiavimo išvakarėse, penk

tadienį, spalio 29 d., 7 vai. vaka
ro ALTo patalpose, Balzeko mu
ziejaus pastate įvyks suvažiavi
mo atstovų ir svečių susipažini
mo vakaras, kurį rengia ALTo 
Chicagos skyrius.

Suvažiavimo registracijos pra
džia bus šeštadienį, spalio 30 d., 
8:30 vai ryto Lietuvių Tautiniuo
se Namuose. Suvažiavimo pra
džia 9 vai. ryto.

Tą pačią dieną po suvažiavi
mo, 7 vai. vak. toje pačioje salėje 
įvyks iškilminga vakarienė.

Šį kartą ALTą sudarančios or
ganizacijos turės pristatyti su
važiavimui skiriamus atstovus į 
Amerikos Lietuvių Tarybą, val
dybą ir iždo globėjus sekančiai 
dvejų metų kacJencijaE

Prasidėjo Vytauto vėliavos pa
kėlimu Vytauto Didžiojo Karo 
muziejaus bokšte, karinių or
kestrų koncertais sodelyje ir 

m. Karčiauskų šeima slėpė partiza
nus, todėl staliniečių rūstybei galo 
nebuvo. Tik stebuklo dėka, pavyko 
pasprukti dukrai Elenai Karčiaus
kaitei. Šiandien ji - Elena Karčiaus- 
kaitė-Vankevičienė ir pilna ryžto 
atgauti savo tėvų žemę ir pastatus.

1989 m. rugpjūčio 25 d. Elena 
Karčiauskaitė-Vankevičieriė parašė 
pareiškimą T raku rajono vykdoma
jam komitetui, kad nori atsiimti 
Grinapolio palivarką - savo tėvo 
žemę, kurią darbštus ūkininkas 
Boleslovas Karčiauskas dar 1936m. 
nusipirko iš grafienės Jadvygos 
Tiškevičienės.

Taigi, 1989 m. susikirto dviejų 
žmonių interesai: amerikono dak
taro ir teisėtos turto paveldėtojos. 
Nesiimkim spręsti, dėl kurių prie
žasčių tokio aukšto rango Lietuvos 
pareigūnai tąsyk buvo palankūs 
tam amerikonui. Ar suviliojo dole
riai, ar buvo kitų motyvų?Tik vėliau 
Lietuvos žmonės sužinojo, kad 
ponas Gintautas, tikroji jo pavardė 
Širšinas, yra buvęs KGB agentas 
("Tulpė užsienyje dirbo Gražiu", 
Lietuvos Aidas", 1992m. rugpjūčio 
4 d.). Gimęs jis 1938 m. Raseinių 
rajono Justinavos kaime, mokęsis 
Šiaulių, vėliau Maskvos V. Lenino 
pedagoginiuose institutuose. Kaip 
buvo nustatyta, KGB užverbuotas 
1962 m., o po ketvertų metų išvykęs 
gyventi į JAV.

Ar gali "bandito duktė" Elena 
Karčiauskaitė-Vankevičienė kon
kuruoti biografi jos turiningumu su 
ponu Jonu Širšinu-Gintautu? 
Žinoma, sunku. Juk poną ameri
koną, kuris gyvena JAV ir tos žemės

Laisvės alėjoje.
Po karinių dalinių parado ir 

kovinės technikos apžiūros, 
padėti vainikai prie Nežinomo 
kareivio kapo, Laisvės paminklo 
ir 1863 metų sukilimo prieš ca
rizmą vado Antano Mackevi
čiaus žuvimo vietoje. Be karių, 
šventėje dalyvavo šauliai^ skau
tai, jaunalietuviai, kitos organi
zacijos.

Lietuvos kaimynai švedai yra 
susirūpinę realia Lietuvos sienų 
apsauga ir kontrole. Švedijos gy
nybos ministras Anders Bjork 
lankėsi Vilniuje , kur tarėsi su gy
nybos ministru Audrium Butke
vičium, prezidentu Algirdu Bra
zausku, premjeru Adolfu Šleže
vičium saugumo reikalais, bend
radarbiavimu šioje srityje, o taip 
pat dėl švedų pagalbos — ne ka-- 
rinės —gerinant valstybės sienų 
apsaugą ir kontrolę. Siekiama 
turėti bendrų oro ir jūros Pabal
tijo sistemos kontrolę.

ALTo Informacija

pats nedirba, gina sovietinės 
valdžios nutarimai. Teisėto savi
ninko dukters pusėje-tik nepriklau
somybę atkūrusios Lietuvos įstaty
mai.

Atrodytų, kad nepriklausomos 
Lietuvos generalinis prokuroras A. 
Paulauskas turėtų ginti teisėtus 
paveldėtojosinteresus. Nieko pana
šaus. Savo atsakyme 1992 m. gruo
džio 2 d. rašo: 'Žemė buvo jam (J. 
Gintautui) skirta valstiečio ūkiui 
steigti pagrįstai... Teisėti dabar J. 
Gintauto nuosavybėje esančios 
žemės paveldėtojai negalėjo pasi
naudoti pirmumo teise valstiečio 
ūkiui steigti, nes sprendžiant žemės 
skyrimo klausimą negyveno ir 
nedirbo Trakų rajone".

Kokia gili logika! Ponas Gin
tautas, kiek visiems žinoma, tuo 
labiau negyveno T raku rajone, net 
iš viso negyveno Lietuvos teritori
joje, o buvo gerai įsikūręs JAV.

O valdžia tuo metu nesnaudė. 
1993 m. sausio 20 d. potvarkiu Nr. 
27 Trakų rajono valdyba leido J. 
Gintautui išpirkti žemę. O at
sakyme Vankevtčiams l.e. valdyto
jo pareigas P. Zaleckas rašo: "Dėl 
nuosavybės teisės į žemę J. Gintau
tui ir pirkimo-pardavimo sutarties 
nutraukimogalite kreiptis į teismą".

Pirmąkart E. Vankevičienė į 
teismą kreipėsi 1991 m. lapkričio 2 
d., tačiau byla buvo atidėta. Ir ne
paisant to, rajono valdyba nu
sprendė žeme perduoti amerikonui.

Prasidės naujas teisėtų savi
ninkų stumdymo ir pasityčiojimų 
ratas. Vėl prasidės "teismai"...

A. J.

KRIKŠČIONIŲ DEMOKRATŲ 
PIRMININKAS NEW YORKE
(atkelta iš 1 psl.)
per tuos metus, toks griuvimas bu
vo neišvengiamas. Lietuvos žemės 
ūkis augino gyvulių tris kartus dau
giau negu Lietuvai pačiai reikia. 
Pašarai buvo pristatomi iš Rusijos, 
o t ją sugrįždavo paskersti gyvuliai. 
Iki Pruski en ės vyriausybės valdymo 
pabaigos taip ir buvo tvarkomas 
žemės ūkis, visiškai negalvojant 
apie rytdieną. Panaši padėtis buvo 
ir pramonėje.

Seimo partinė sudėtis
Prieš rinkimus į Seimą, buvo 

tikimasi, kad Sąjūdis gaus daugiau 
balsų, negu iš tikrųjų buvo gauta, 
kad nebus atmestos vadinamos 
centrinės jėgos.

LKDP gavo 12% visų balsų. Tai 
nėra mažas skaičius, turint omeny, 
kad krikščionys demokratai daly
vavo rinkimuose pirmą kartą. Ga
lutiniais duomenimis, Tėvynės San
taroje (Sąjūdžio koalicijoje) yra 52 
Seimo nariai. Visi kiti judėjimai, 
kurie yra Seime, yra priešingoje 
pusėje: virš 70 LDDP, 4 Lenkų sąjun
gos, 8 socialdemokratų, 2 neprik
lausomi - Bobelis ir Paviržis, 2 cent
ro judėjimo atstovai. LKDP narių 
Seime yra 9, o Krikščionių de
mokratų frakcijoje dabar yra jau 17 
Seimo narių.

LKDP narių yra apie 8,000. 
LDDP narių yra apie 14,000:10,000
- buvusių TSKP (Lietuvos komu
nistų partijos) narių ir tik mažesnis 
trečdalis yra naujų narių.

Krikščionių demokratų partija 
turi 44 skyrius, t.y beveik visuose 
Lietuvos rajonuose. Svarbiausias 
dėmesys teikiamas specialistų pa
rinkimui ir paruošimui, kad jie 
galėtų užimti tam tikrus postus vie
tinėje valdžioje ir vyriausybėje. Yra 
jau sudarytas centrinis partijos 
sekretoriatas, kuriame nariai dirba 
tik partijos darbą už atlyginimą. 
Reikėtų turėti tokius darbuotojus 
ir rajonų centruose, kad būtų gali
ma palaikyti pastovų ryšį, gauti 
informaciją. LKDP valdyboje dirba 
buvęs premjeras A. Šimėnas, parti
jos rėmėju yra Česlovas Stankevi
čius.

Katilius palinkėjo sėkmės be
sikuriančiai Tėvynės Sąjungai - 
Konservatorių partijai. Jo nuo
mone, LKDP ir Tėvynės Sąjunga 
užims dešiniųjų jėgų frontą Lietu
voje. Prelegentas mano, kad LDDP 
neturi ateities Lietuvoje - jų žadėtas 
pagerėjimas neįvyks.

Klausimai - atsakymai
Ši dalis užėmė beveik pusę susi - 

tikimo laiko.Buvo plačiai atsakytas 
klausimas apie investicijų į Lietuvą 
problemas. Pagrindinis sunkumas
- Lietuvos bankas, kuriame "didelį 
darbą atliko kairioji pusė su savo 
slaptomis organizacijomis".

Buvo paminėtas savaitinis 
LKDP laikraštis "Apžvalga", kuris 
pasiekia savo prenumeratorius ir 
Amerikoje. Taip pat leidžiamas 
žurnalas "Tėvynės Sargas".

LKDP pirmininkas pabrėžė, kad 
LKDP ir Lietuvos Katalikų Baž
nyčios santykiai yra geri ir jie nuo
lat yra palaikomi. Bažnyčia, juo 
nuomone, turėtų išsakyti savo 
požiūri į tam tikrus svarbius politi
nius gyvenimo įvykius. Tai iš dalies 
ir yra daroma.

Trys darbfočių grupės
Nagrinėdamas LDDP, prele

gentas pastebėjo, kad ten išsiskiria 
trys grupės: trečdalis, kuris dabar 
diktuoja kietą politiką ir kuris yra 
artimas Burokevičiaus partijai, kita 

. — Nauju ELTOS generaliniu 
direktoriumi paskirtas Algiman
tas Semaška. Jį ELTOS kolekty
vui pristatė ministras pirminin
kas A. Šleževičius. Semaška yra 
žinomas kaip buvęs žurnalų 
“Mokslo ir gyvenimas”, “Politi
ka”, dienraščio "Vakarinės nau
jienos” ir kitų periodinių leidi
nių bendradarbis.

grupė demokratiškesnė, kuriai 
priskiriamas ir Brazauskas, galvo
janti šiek tiek kitaip, bet vis tiek 
socialistiškai. Atrodo, kad dabar 
Brazauskas neturi valdžios partijai, 
jis yra tik marionetė. Partiją valdo 
kiti - KGB atstovai. Trečioji grupė 
- biznieriai, jau iš seno besirūpiną 
savo gerove. LDDP stengsis kiek 
įmanoma ilgiau išlaikyti valdžią 
savo rankose.

Ateities planai
Pabaigai, LKDP pirmininkas 

pabrėžė, kad jis stengsis stiprinti 
partiją, o paaiškėjus rinkimų rezul-

JONAS V. STRIMAITIS, advokatas, patarnauja teisiniuose 
reikaluose..Advokatas kalba ir lietuviškai. 134 VVest St., Sims-

1 būry, CT 06070. Tel. 203 651-0261.

SHALINS FUNERAL HOME, Ine., 84-02 Jamaica Avė. (prie Forest 
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, Nevvark office: 426 Lafayette St. (Cor. VVilson Avė.). Tel. 
344-5172. Paruošiamos garbingos laidotuvės. Modernios kop
lyčios, oras šaldomas. Daug vietos automobiHams pastatyti.

JUOZO ANDRIUŠIO 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. VVinter Garden 
Tavern, 1883 Madison St., Ridgevvood, 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 BeU 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.

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

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

KOLODNY&KOLODNY: Virginija 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.

NEW JERSEY, NEW YORK - "Lietuvos atsiminimai", sekmadie
niais nuo 2 iki 3 vai. popiet iš Seton Hali Universiteto stoties, 
89.5 FM banga. ’Music of Lithuania" programa, vedama anglų 
kalba iš tos pačios stoties, girdima irgi sekmadieniais nuo 1 iki 
2 vai. popiet. Dr. J. J. Stukas - direktorius, 234 Snnlit Dr., 
Watchung, 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 VJLLAGE, 
QVEENSN.Y. 11379 

PHONES (718) 326- 1282 ; 326-31SO 
- TAI MCSU VIENINTELE VTETA- 

- GAUSI PARODU SALE •

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI 
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

PRISTATOMI I VISAS KAPINES 
NEW YORK, NEW JERSEY 

IR CONNECTICUT VALSTIJOSE. 
ĮSTAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIU-

VYTIS 
KELIONIŲ IR TURIZMO AGENTŪRA

LĖKTUVAI 
* LAIVAI (CRUISES) 

TRAUKINIAI (AMTRAK) 
AUTOBUSAI 
NUOMOJAMOS MAŠINOS 
VIEŠBUČIAI

* ĮDOMIŲ VIETŲ LANKYMAS
GRUPINĖS KELIONĖS 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

tatams į naują Seimą, LKDP nariai 
stengsis sudaryti koaliciją su viso
mis dešiniosiomis jėgomis, kurių 
siekiai bus artimi krikščionių de
mokratų.

Susitikime dalyvavo mažokai 
žmonių. Papuošti rūtomis ir lelijo
mis stalai, karšta kava ir skanėstai 
padėjo sukurti tikrai šeimynišką 
susitikimo aplinką.

Gaila, kad į tokius įdomius su
sitikimus vis mažiau beatsilanko 
žmonių. Tikrai turiningas praneši
mas ir atsakymai į gausius klausi
mus padės visiems šio susitikimo 
dalyviams geriau orientuotis Lietu
vos politinio gyvenimo vingiuose. 
Palinkėkime sėkmės atgimusiai Lie
tuvos Krikščionių Demokratų Par
tijai. A. J.



|j DARBININKAS
341HIGHLAND BLVD. Edltorial Office 718-827-1352
BROOKLYN, N Y11207 Business Office 718-827-1351

FAX 718-827-2964 
Publication No. USPS 148-360

ISSN 0011-6637
Second Class postagę paid at Brooklyn, NY, Post Office 

Subacriptton per year $30.00. Single copy $1.00. *
- Publisbed Weekiy except 2nd and 3rd week in Jufy

P0STMASTER: Send Address Change to:
DARBININKAS, 341 Highland Btvd., Brooklyn, NY 11207

— Redaguoja REDAKCINĘ KOMISIJA —

Penkeri metai “Spūdžiui”

KEIČIASI LIETUVIŲ RELIGINĖS ŠALPOS PLANAI

Jau penkeri metai kaip j Lie
tuvos istoriją įsiveržė “Sąjūdis”, 
lietuvių tautinis atgimimas, pasi
vadinęs abstrakčiu vardu. Praei
to amžiaus tautinio atgimimo są
jūdžiai išėjo su aiškia simboline 
prasme: Aušra, Varpas, Tėvynės 
Sargas... Jau pats pavadinimas 
nuteikia ir kviečia pabusti, pri
sidėti prie tautinio atgimimo.

Čia “Sąjūdžio” vardas tik kons
tatuoja, kad kažkas vyksta, kas 
žmones sujudina, bet kodėl, ko 
jie siekia, nenusako. Prisiminus 
anus laikus, ilgai trukusią sovie
tinę okupaciją, pasidaro supran
tamas ir tas abstraktus vardas. 
Tik sujungus su anuo laiku, jis 
gauna savo prasmę.

Lietuvių tautinis atbudimas 
matuojamas jau šimtmečiais. Ba
jorų Lietuva mirė ir ją iškil
mingai palaidojo care Katarina 
II. Jau tada galvota, kad Lietu
vos nebėra. Ką galėjo padaryti 
tsfkliaudis, kuri kalbėjo lietuviš
kai? Ji nežinojo, kas yra toji Lie
tuva. Bajorų Lietuva jiems buvo 
baudžiava. Tik kur nekur atsira
do bajorai, kurie suprato lietu
viško žodžio reikšmę ir įvertino 
tautinę kultūrą. Bet tai buvo 
mažuma. Šimtmečiai nuo tautos 
plėšte plėšė jos elitą, lietuviškąją 
bajoriją ir ją nutautino. Kai 1795 
metais Rusija galutinai padalino 
Lietuvą ir ją okupavo, Lietuvos 
bajorija jau senai buvo nutautė- 
jusi, tik ant senų kariškų vėliavų 
bebuvo parašyti garbingi istori
jos vardai, kuriuos vertino len
kiškomis akimis.

Iš tos tamsiosios liaudies atėjo 
pirmieji, kurie suvokė lietuvių 
tautos tragediją, suprato jos tau
tinę kultūrą ir kalbą. Daukantas 
buvo pradininkas. Jis padėjo is
torinius pagrindus lietuvių tau
tos pabudimui, tautinės sąmo
nės susiformavimui. Valančius, 
išmokęs tautą skaityti, rašyti, ją 

nublaivinęs, sucementavęs į re
liginę bei lietuvišką bendruo
menę, atvedė tautą iki Aušros, 
Varpo. Ant tų dviejų vyrų paliki
mo jau lietuvių tautinis atgimi
mas buvo sąmoningas ir gilus.

Šis tautinis sąmoningumas au
go, stiprėjo, išvedė į mūsų ne
priklausomybę, skatino sukurti 
gražią, nepriklausomą respubliką. 
Tai ir vykdė tie, kurie atėjo iš 
kaimo ir subrendo gaivalingume 
tautiniame pabudime.

1940 metų katastrofoje tik 
jėga, smurtu buvo Lietuva pa- 
klupdyta. Ilgais okupacijos me
tais Lietuva jau žinojo, kas ji yra, 
ko ji trokšta. Tokia jau buvo są
moninga tauta. Nebereikėjo 
skambinti varpu ir šaukti: kelki
te, kelkite. Nereikėjo rinktis 
tėvynės sargams, kad išsaugotų 
pirmas lietuviškos grupeles, lie
tuviškus leidinius.

Dar prieš šešerius, septyne
rius metus, kai slapta išeivija 
gaudavo “Lietuvos Katalikų Baž
nyčios Kroniką”, “Aušrą”, kai 
skaitydavo okupantų oficialią 
spaudą, kur buvo tiek neapykan
tos Amerikai, išeivijai, niekas 
negalėjo tada galvoti, kad visa tai 
staiga pasikeis.

Pasikeitė tik dėl to, kad staiga 
ėmė sverdėti ir griūti Sovietų 
Sąjunga. Vergus sukausčiusios 
grandinės ėmė braškėti ir trūkti. 
Ir staiga šokosi žmonės, šokosi 
visi, kas tik jautė, kad lietuvių 
tautinė kultūra turi būti laisva, 
kad vėl galima ant savo rankų 
išnešti Lietuvą į nepriklausomą 
gyvenimą. Niekas nė negalvojo, 
kokia bus Lietuva. Reikėjo ją 
gelbėti iš griūvančio vergijos pa
stato. Ir šoko ir bėgo visi. Iš to 
ir kilo “Sąjūdis”. Jis apjungė vi
sus ir skelbė tautinį atgimimą — 
kad turime atstatyti nepriklauso
mą Lietuvą.

Lietuvių Religinės Šalpos 
įstaigai jau seniai buvo kilusi 
mintis aplankyti Lietuvą ir vieto
je patirti, ko jai reikia, kaip efek
tingiau jai organizuoti paramą. 
Konkrečiau apie kelionę pradėta 
kalbėti kovo mėnesį. Kelionės 
tikslas — surinkti daugiau infor
macijos, kaip tvarkyti šalpą. Lie
tuvių Religinė Šalpa bendradar
biauja su daugeliu organizacijų. 
Norėta pamatyti jų veiklą ir iš
girsti gyvą žodį, ko jiems reikia, 
kokius jie turi sumanymus 
ateičiai.

Rūta Virkutytė, LRŠ reikalų 
vedėja, išskrido balandžio 15 d. 
per Kopenhagą, balandžio 16 d. 
jau buvo Vilniuje.

Kelionės planą parengė ji pati, 
talkinant Lietuvoje dirbančiom 
artimom bendradarbėm.

Niekas iš vietinių organizacijų 
viešnios neglobojo. Taip buvo 
lengviau ir geriau keliauti. Išsi
nuomojo automobilį ir išvažiavo, 
apkeliavo visą Lietuvą pagal iš
studijuotą kelionės planą.

Kę Lietuvoje aplankė?

Pradėjo nuo Vilniaus, kur pra
leido vieną darbo dieną. Po to 
lankėsi. Kaune, Marijampolėje, 
Vilkaviškyje, Pilviškiuose, Tel
šiuose. Grįžo į Kauną ir keliavo 
į Panevėžį, į Uteną, Telšius, 
Kretingą.

Ir Sąjūdis tai padarė! Išvedė 
tautą per sunkiausius atsiskyri
mo nuo Sovietų Sąjungos metus, 
surašė pirmuosius nepriklauso
mos Lietuvos istorijos puslapius.

Visom tautom sunku kurti sa
vo valstybę ir ją išvystyti, kad ji 
būtų lygi kitom respublikom. 
Ypač sunku lietuvių tautai, nes 
ji neturėjo progos pasimokyti iš 
tų tautų, kaip reikia sukurti ir 
išugdyti demokratinę valstybę. 
Tegu dabar tik būna atvira kiek
vienam mokslui, kuris stiprins 
jos valstybingumą!

Tegu būna visada gyva “Są
jūdžio” dinaminė dvasia! Tegu ji 
neišblėsta, bet persiformuoja į 
naujus sąjūdžius ir tegu stato 
tvirtą ir gražią Lietuvos valstybe!

Kiekvieno doro lietuvio rūpes
tis yra tas pats, kad būtų Lietuva 
demokratine, kultūringa, lai
minga ir laisva respublika! Tokią 
padarys tik visų rankos ir širdys!

Lietuvių Religinės Šalpos reikalų vedėja Rūta Virkutytė 
neseniai sugrįžo iš Lietuvos, kur lankėsi, norėdama pati 
pamatyti, kokios pagalbos ten reikia. Ji apkeliavo visų 
Lietuvę. Sugrįžusi ji pranešimų apie patyrimus padarė 
Religinės Šalpos vadovybei, o čia bendrais bruožais da
lijasi savo įspūdžiais ir su “Darbininko” skaitytojais.

Vyskupijų centruose susitiko 
su vyskupais, su Caritas darbuo
tojais, aplankė katalikiškas mo
kyklas. Kretingoje susipažino su 
pranciškonų veikla. Lankydama
si Utenoje, susitiko su dviem lie
tuviškos kilmės seserim pranciš
konėms iš Pittsburgho.

Išskyrus Caritas, kitų šalpos 
organizacijų yra mažai. Vilniuje 
veikia arkivyskupo A. Bačkio 
įsteigta Betanijos valgykla, kuri 
po kiek laiko numato susijungti 
su Caritas.

Kaune susitiko su ateitinin
kais, lankėsi katalikiškų laikraš
čių redakcijose Kaune ir Vilniu
je, susitiko su katalikų televizi
jos, katalikų informacijos centro, 
Popiežiaus apsilankymo komite
to atstovais. Apsilankė keliose li
goninėse, vaikų darželiuose.

Ko labiausiai trūksta?
Labiausiai trūksta lėšų. Daug 

kas užplanuota, sukurti geri pro
jektai, bet viskas stovi vietoje, 
nes trūksta lėšų.

Panevėžio katalikiškos mergaičių žemės ūkio mokyklos mokinės su LK Religinės Šalpos 
atstovėmis: antra iš kairės Rebecca Martin, septinta iš dešinės Rūta Virkutytė, reikalų 
vedėja New Yorke, dešinėje mokyklos direktorius Algimantas Grinevičius.

Antras dalykas, ko jie pasigen
da, tai veiklos projektų, pačių 
modelių, pavyzdžiui, kaip kituo
se kraštuose tvarkomos katalikiš
kos mokyklos. Tokie projektai 
Lietuvoje pradedami organizuo
ti nuo nulio, todėl ir reikia veik
los modelio, kad veikla būtų tik

Lietuvos katalikiškos televizijos studija Kaune.

slesnė, sklandesnė.
Tokių veiklos projektų bei pa

vyzdžių reikia ir televizijai, ir 
spaudai.

Caritas kitų organizacijų pro
jektų neremia, remia tik savo 
planus. Caritas dėkoja už bet ko
kią pagalbą, kuri juos pasiekia. 
Jie labai įvertina Lietuvos Vyčių, 
Lietuvių Bendruomenės ir kitų 
organizacijų aukas.

Jiems trūksta ir specialistų 
žmonių, kurie galėtų padėti at
skiruose darbuose. Pavyzdžiui, 
žmonės, kurie buvo pedagogai,

(nukelta į 4 psl.)

DARIUS IR GIRĖNAS
JŲ SKRYDŽIO 

60 METŲ 
SUKAKTĮ 
PRISIMENANT

PAULIUS JURKUS

Vos pradėjus rinkti medžiagą, 
reikalą geron pusėn pakreipė 
Dariaus sesuo Konstancija Ko
tryna su savo vyru Vincu Stulpi
nu, kuris buvo provizorius. Jie
du pasamdė Petrą Jurgėlą, kad 
jis paruoštų plačią monografiją 
apie lakūnus. Finansavo ir tos 
monografijos išleidimą. Petras 
Jurgėla dirbo 16 mėnesių, kol 
parašė knygą, sutelkdamas labai 
daug medžiagos.

Stepas Darius rinko savo gy
venimo nuotraukas, rašė dieno
raščius, rinko ir iškarpas. Tai 
medžiagos buvo gana daug. Jo 
bendražygio Girėno medžiaga 
buvo kuklesnė, buvo tik nuo
traukos.

Parašęs knygą, Petras Jurgėla 
ją 1935 m. išleido didoku tiražu 
— 15,000 egz. Dabar, supranta
ma, laida išsisėmus. Autorius su
prato, kad reikia knygą perrašy
ti, pritaikyti naujiem laikam.

Lakūnų tema ir sovietinio re
žimo laikais buvo gyva: įvairiais 
atvejais rašyta spaudoje, išleista 
nedidutė knygelė. Vėliau sukur
ta dokumentinių filmų, o dar vė
liau net ir meninis filmas. Jau 
atgimimo sąjūdžio laikais skelb
ta, kad rašoma ir drama.

Tais atgimimo laikais Petras 
Jurgėla tikėjo, kad dabar yra ge
ras metas išleisti jo pataisytą, pa
pildytą laidą. Teko su juo kalbė
tis, raginau, kad sutrumpintų 
laikraščių ištraukas, kurios daž
nai kartojo tą pačią mintį.

Rašydamas pirmą laidą, jis dar 
nežinojo kai kurių sportinių ter
minų. Juos vertė iš anglų kalbos, 
pavyzdžiui, krepšinį vadino krep- 
šiasvaidžiu. Yra ir daugiau tokių 
žodžių, kurie tapo archaizmai. 
Antroje laidoje kalba buvo išly
ginta, išvalyta.

Tuo metu New Yorke dirbo žur
nalistas Vilius Kavaliauskas, ku

ris domėjosi Dariaus ir Girėno 
skrydžiu, ieškojo pirmosios Jur- 
gėlos knygos laidos, radęs ją, 
gavo net autoriaus autografą. Jis 
žavėjosi knygos gausia medžiaga. 
Grįžęs į Vilnių, knygą pardavė 
Lietuvos Žurnalistų Sąjungai, 
kuri fotografiniu būdu ją išleido 
dideliu tiražu. Pridėjo tik savo 
įžangą, kurioje įvertina auto
riaus darbą, jo gausias surinktas 
žinias, dėl kurių ir kartojama lai
da. Knyga Vilniuje išleista 1990 
m.

Petras Jurgėla jau buvo paren
gęs antrąją laidą, ją persiuntė į 
Vilnių, bet knygos jau niekas ne
beišleido. Tuo metu ir patį auto
rių palietė gili senatvė ir jos ne
galios. Jis mirė 1992 m. vasario 
19 d. Ellansville, NY. Reikia 
tikėti, kad rankraštis nežuvo, pa
teko į saugias rankas ar į kokį 
rankraštyną.

Tais pačiais 1990 metais, kada 
pasirodė Jurgėlos pirmos laidos 
fotografinė kopija, Vilniuje “Min
ties” leidykla išleido kitą veikalą 
apie šiuos du lakūnus. Jį parašė 
Stepo Dariaus dukra Nijolė Da
riūtė-Maštarienė. Veikalas labai 
gausiai iliustruotas, medžiaga 
surinkta iš jos šeimos ir kitų ar
timųjų.

Šiai apybraižai apie lakūnus ir 
pasinaudota: Petro Jurgėlos kny
ga “Spamoti lietuviai — Darius 
ir Girėnas” ir Nijolės Dariūtės- 
Maštarienės "Darius ir Girėnas”. 

Pasinaudota ir kita medžiaga, 
kuri dažniausiai buvo skelbiama 
įvairioje spaudoje.

Žemaitijos sūnus

Pagrindinis šio skrydžio suma
nytojas buvo Steponas Darius. 
Tad ir dera pirmiausia susipažin
ti su juo.

Stepo tėvas turėjo dvigubą pa
vardę ir vardą — Jonas Romual
das Jucevičius-Darašius. Jurgėla 
jo giminės plačiau nenagrinėjo, 
bet, atrodo, kad jis galėjo būti 
bajorėlis. Jie mėgo dvigubus 
vardus ir pavardes. Tai skambėjo 
iškilmingiau, didingiau. Motina 
buvo Augustina Vaišvilaitė.

Tėvas buvo gimęs 1856 m., 
baigęs Rietavo žemės ūkio mo
kyklą, jaunystėje dirbo Rietavo 
kunigaikščio Bogdano Oginskio 
dvaro miškų girininku. Motina 
buvo gimusi 1866 m. rugsėjo 12 
d., buvo vienturtė Liudo ir Juli
jos Vaišvilų dukra. Būdama 21 
metų, ji 1887 m. ištekėjo už J. 
R. Jucevičiaus.

Jurgėla savo knygoje rašo, kad 
abu tėvai buvo kauniečiai. Iš 
Kauno persikėlę gyventi į Že
maitiją. Čia bus kas nors autorių 
suklaidinę. Gal jie Kaune turėjo 
kokias gimines, gal jie Kaune su
situokė. Taip pat neaišku, kodėl 
jie atsikėlė; Rubiškės vienkiemį. 
Tai paaiškina Nijolė Dariūtė- 
Maštarienė savo knygoje. Tai 

buvo Augustinos Vaišvilaitės 
tėviškė. Vedęs ją, Jonas Romual
das Jucevičius-Darašius atėjo užku- 
riuosna į jos ūkį. Tas Rubiškės 
vienkiemis yra Endriejavo apy
linkėje, prie Judrėnų, kurie jau 
žymimi smulkesniuose žemėla
piuose, į vakarus nuo Kvėdar
nos. Tais laikais ta vietovė pri
klausė Kauno gubernijai, Rasei
nių apskričiui, Kvėdarnos vals
čiui. Nepriklausomos Lietuvos 
laikais buvo priskirta prie Taura
gės apskričio, o sovietinis reži
mas įjungė į Klaipėdos rajoną.

Trijų valakų ūkyje pradžioje 
šeimininkavo keturiese — jau
noji Jucevičių pora ir abu Vaišvi
los. 1891 m.,»išgyvenusi tik 45 
metus, mirė Julija Vaišvilienė, 
Dariaus močiutė. Pagrindinė 
moters šeimininkės našta atiteko 
jaunai 25 metų Augustinai.

Jonas ir Augustina Jucevičiai 
susilaukė keturių vaikų: Boleslo
vo, Aurelijos, namiškių vadina
mos Lora, Stepono ir Konstanci
jos Kotrynos, kurią vadino Kas
tute.

Stepas gimė 1896 m. sausio 8 
d., pakrikštytas sausio 10 d. 
Judrėnų parapijos bažnyčioje. 
Krikšto tėvais buvo Juozas Kava- 
liauskis ir Bronė Indzelevičiūtė.

Auginti keturis vaikus ir tvar
kyti ūkį Dariaus tėvams nebuvo 
lengva. Jie iš pat mažens vaikus 
pratino prie darbo. Stepukui 
teko ganyti gyvulius. Mažasis 

piemenėlis buvo energingas ir 
gyvas berniukas, su kaimynų 
vaikais išlakstė visą apylinkę, iš
naršė artimiausius miškus. Labai 
jam sekėsi grybauti, surasdavo 
pačius didžiausius baravykus. 
Mėgo laipioti po medžius ir iš 
aukštai dairytis į žemę.

Nors buvo gyvo būdo, bet šiaip 
buvo paklusnus, labai mylėjo 
tėvus, brolį ir sesutes. Broliai ir 
seserys taip pat Stepuką mylėjo.

Tėvai dirbo nuo ryto iki vakaro 
ir buvo darbštumo pavyzdys 
savo vaikams. Savo vaikus tėvai 
auklėjo taip, kad vienas kitą su
prastų, kad būtų jautrūs ir vienas 
kitam pagelbėtų.

Jų ūkio žemė buvo ne per ge
riausia, pelkėta, ir tėvui ją įdirbti 
buvo sunku. Buvo ir didelis so
das ir gyvuliai, ir visa tai reikėjo 
prižiūrėti. Tai palaužė tėvo svei
katą. Jis mirė 1905 m. palyginti 
jaunas, sulaukęs tik 49 metų. 
Stepukas tada buvo 8 metų. Kas
tutė — 5 metų. 1909 m. mirė ir 
Liudas Vaišvila, Augustinos Ju
cevičienės tėvas, sulaukęs 80 
metų.

Likusi našle, Jucevičienė sun
kiai vertėsi su keturiais vaikais. 
Spaudė skolos. Kad galėtų su
mokėti nemažus žemės mokes
čius, turėjo po truputį parda
vinėti ūkio mišką. 1906 m. ji iš
tekėjo už Kazio Degučio, gyve
nusio netoliese tame pačiame 
kaime. (Bus daugiau)



KOKS BUS KGB ARCHYVŲ LIKIMAS?
Lietuvos politinių kalinių ir 

tremtinių sąjungos leidinys 
“Tremtinys” birželio laidoje (Nr. 
11) spausdina pasikalbėjimą su 
Politinių kalinių sąjungos lyde
riu, Seimo nariu Antanu Stasiš- 
kiu apie KGB archyvus.

Dėl jų daug kalbama ir rašo
ma, ginčijamasi, kaip jie turi būti 
tvarkomi ir kur laikomi. Kores
pondento Edmundo Simanaičio 
pasikalbėjime sutelkta gana aps
čiai medžiagos šiuo aktualiu 
klausimu.

Pirmiausia reikia žinoti, kad 
KGB archyvai yra ypač svarbūs, 
tiriant genocidą Lietuvoje. Lie
tuvos žmones jaudina skubėji
mas perduoti tuos archyvus 
Centriniam Valstybiniam archy
vui. Žurnalistas klausia, ar reikia 
taip skubėti? Kodėl taip daroma?

Galios bendros taisyklės

Stasiškis aiškina, kad KGB ar
chyvai iš tikrųjų turi tapti Lietu
vos archyvų dalimi. Dėl to nesi-

Pasaulio bankas 
ir Baltijos šalys

Tarptautinio valiutos fondo ir 
Pasaulio banko ekspertai paskelbė 
išvadas, kad trys Baltijos valstybės 
gali kompensuoti ekonominį nuo
smukį, prasidėjusį 1991 m.

Pasaulio banko ekspertai švie
sesnę ekonominę ateitį mato preky
binių ryšių su Vakarų valstybėmis 
plėtojime. Kiekviena iš trijų Balti
jos valstybių turi eiti savitu reformų 
keliu, priklausomai nuo ekono
minių sąlygų ir išorės veiksnių.

Estija sėkmingos ekonominės 
politikos dėka jau sparčiai žengia 
šiuo keliu, daug eksportuoja į Suo
miją ir Skandinavijos šalis. Per
orientuoti šalies eksportą yra daug 
sunkiau negu importą. Tuo tarpu, 
Estijos eksportas į Vakarų rinką jau 
viršija eksportą į Rytus. Ekonomi
niams ryšiams plėtotis nemažą įta
ką turi tai, kad Estijoje nėra nei 
eksporto, nei importo mokesčių.

Prognozuojama, kad Lietuva 
padarys ekonominį posūkį tik 1995 
m. pradžioje. Tai lemia jos ekono
minė priklausomybė nuo buvusios 
Sovietų Sąjungos. įskaitant naftos 
produktus ir dujas, Lietuvos im
portas iš Rytų sudaro 75% viso 
importo.

Pasaulio bankas suteiks pasko
las Baltijos valstybėms žemės ūkio, 
energetikos ir sveikatos apsaugos 
plėtojimui. Šios paskolos - $60 
milijonų Lietuvai, $45 milijonai 
Latvijai ir $30 miljonų Estijai - 
buvo kartu finansuojamos Japoni
jos Eksporto-importo banko. Be to, 
Švedija prisidėjo prie Lietuvos ir 
Latvijos, o Suomija prie Estijos fi
nansavimo.

Ateinančiais finansiniais me
tais Pasaulio bankas numato skolin
ti apie $90-$ 100 milijonų Lietu
vai, $60-$ 70 milijonų Latvijai ir 
$40-$50 milijonų Estijai. 

Clevelande lietuvių parapijos kavinėje iš k.: S. Savickaitė (atvykus iš Lietuvos stažuojasi 
Clevelande), I. Lukoševičienė, Lietuvių Fondo atstovė O. Puškorienė, žurnalistė Au
relija Balašaitienė. Vlado Bacevičiaus nuotr.

ginčijama. Tai buvo numatyta 
ypač svarbių archyvų įstatyme, 
priimtame dar Aukščiausiosios 
Tarybos, ir kuris dabar puolamas 
LDDP ir jos šalininkų. Ginčija
masi dėl to, kas turi tvarkyti KGB 
archyvus, kas jais naudosis ir aps
kritai, ar jie tvarkomi, ar jais 
naudojamasi. -

Sutariama, kad galios bendros 
archyvų tvarkymo taisyklės, me
todika ir 1.1. Taip pat sutariama, 
kad reikia nutarti dėl specialaus 
KGB archyvų tvarkymo ir nau
dojimosi reglamento.

Galima KGB bylas suvežti į 
labai geras valstybinio archyvo 
saugyklas, kurių, beje, trūksta, 
sukrauti vienas į vieną patalpą, 
kitas į kitą, ir viskas. Be abejo, 
gali rastis suinteresuotų asmenų 
bylas “revizuoti”. Po to retkar
čiais ateis pasirausti koks keis
tuolis istorikas, rašantis diserta
ciją ar knygą, gal dar prokuroras 
ar tardytojas, narpliojantis pai
naus nusikaltimo istorines šak
nis. Bus ramu — niekas nekels 
politiškai nepageidautinų klausi
mų apie genocidą, masines re
presijas ir žudynes, totalinę šni
pų rinką, kultūros vertybių nai
kinimą ir pan.

Po kelių šimtų metų naudojantis 
šiais archyvais, bus galima rašyti 
istorinius nuotykių romanus.

Kartu su KGB archyvų klausi
mu reikia spręsti ir kitą—Lietu
vos gyventojų genocido tyrimo 
centro likimą. Matomos akivaiz
džios pastangos šį centrą panai
kinti arba bent jau padaryti ne
veiksmingą.

Pirmiausia siekiama šį tyrimo 
centrą atriboti nuo KGB archy
vų. Pavykus tai padaryti, jo veik
la būtų apskritai neįmanoma ar
ba labai apsunkinta. Tokia da
bartinių derybų nesutarimų dėl 
KGB archyvų likimo su LDDP 
atstovais ir Lietuvos archyvų ge
neraliniu direktorium G. Ilgūnu 
esmė. Visa tai aptarinėjama gana 
sunkiai, iš lėto, atkakliai laikantis 
pozicijų, tačiau pažangos esama.

Daug kas susitarta politinių ka
linių atstovų susirinkime su Res
publikos Prezidentu. Svarbu 
šiuos susitarimus įgyvendinti. 
Ne tik politiniams kaliniams ir 
tremtiniams, bet ir visos tautos 
istorijai yra nepaprastai svarbu, 
kad nuolat būtų tiriamos okupa
cijos laikų represijos, genocido 
vykdymas. To laukia ne tik rep
resijas patyrę žmonės, bet ir tei
sininkai, istorikai, politologai, 
sociologai, filosofai iš Lietuvos ir 
iš viso pasaulio. Nes liūdnas XX 
amžiaus fenomenas — bolševiz
mas dar neištirtas.

Perdavimo sąlygos

Tos sąlygos labai paprastos — 
dokumentai turi būti aprašyti, 
suinventorinti, nurodant jų fi
zinę būklę bei turinį.' Tai turėtų 
būti daroma pagal archyvų tvar
kymo ir saugojimo standartus.

Galėtų talkinti Centrinio vals

tybinio archyvo specialistai. 
Tada supaprastėtų ir pats archy
vų perdavimas.

Perduoti archyvus reikėtų ta
da, kai genocido tyrimo centras 
pabaigs tirti KGB dokumentus. 
Valstybinis archyvas negali iš
barstyti KGB bylų ir dokumen
tų, o turi saugoti juos kaip neda
lomą visumą. Tiriant ir invento- 
rinant KGB archyvą, turi būti 
sudaroma galimybė politiniams 
kaliniams ir tremtiniams ar jų ar
timiesiems susipažinti su saviš
kių bylomis.

Be abejo, ir teismo, ir proku
ratūros darbuotojai turėtų nau
dotis šiais archyvais tarnybiniais 
tikslais.

Pagrindiniai reikalavimai

Lietuvos politinių kalinių są
jungos pagrindinis reikalavimas 
būtų toks;

KGB archyvus turi tirti Lietu
vos gyventojų genocido tyrimo 
centras ir, tik pabaigus šį darbą, 
suinventorinus dokumentus, ga
lima archyvą perduoti į valsty
binį.

Be to, reikalaujama ir nedaro
ma čia nuolaidų, kad genocido 
tyrimo centro vadovų, tarybos 
narių kandidatūros bei to centro 
veiklos nuostatai būtų derinami 
su Lietuvos politinių kalinių ir 
tremtinių bei Lietuvos politinių 
kalinių sąjungomis.

Santaros ir kitų parama

Seimo Tėvynės Santaros na
riai remia politinių kalinių ir 
tremtinių poziciją KGB archyvų 
klausimu. Šiam reikalui daug 
dėmesio skiria Santaros lyderis 
prof. V. Landsbergis. Pagrindi
nis krūvis rengiant dokumentus 
ir derybose tenka Seimo nariams 
B. Gajauskui, S. Pečeliūnui ir J. 
Listavičiui.

Daug pastangų deda, gindami 
KGB archyvus, Seimo nariai A. 
Endriukaitis ir Z. Šličytė. Prita
rimo sulaukta ne tik iš Santaros 
narių. Ieškant objektyvaus ir ci
vilizuoto problemos sprendimo 
būdų, daug ir labai konstrukty
viai dirba Seimo narys N. Med
vedevas. Laukiama, kad ir 
plačioji visuomenė tas pastangas 
paremtų.

Jaudina ir KGB rūmų likimas. 
Šiuose rūmuose, net nuo carinio 
režimo laikų, buvo visų okupaci
jų ir represijų organizavimo cen
tras. Yra duomenų, kad čia net 
iki 1960 m. buvo šaudomi mir
ties bausme nuteisti kovotojai už 
Lietuvos laisvę.

Atiduodant šį pastatą Teisin
gumo ministerijai, teismams ar 
bankams, bus sunaikintas unika
lus istorinės praeities paminklas 
ir kovų už laisvę skaudi relikvija. 
Visuomenė dėl to neturėtų likti 
abejinga.

Kretingos katalikiškos vidurinės mokyklos mokinės pasitinka LKR Šalpos reikalų vedėją 
Rūtą Virkutytę su daina. Dešinėje mokyklos vedėja Asta Radikienė.

KEIČIASI LIETUVIŲ RELIGINĖS ŠALPOS PLANAI
(atkelta iš 3 psl.)

žurnalistai. Jie pagilintų jų dar
bų techniką. Norėtų, kad žurna
listai galėtų studijuoti užsienyje.

Koks skirtumas tarp 
mokyklų?

Amerikoje veikiančios katali
kiškos mokyklos yra privačios. 
Lietuvoje tos mokyklos išlaiko
mos iš valstybinio biudžeto. Tas 
biudžetas yra mažas. Mokyklom 
trūksta medžiagų ir priemonių. 
Tos mokyklos, kurios buvo pe
rimtos, veikiant valdiškai siste
mai, dar šį bei tą turi. Iš naujo 
besikuriantieji daug ko stokoja. 
Bet patys mokytojai yra labai iš
radingi. Jie patys pasigamina 
įvairių mokymo priemonių. Ta
čiau to per maža.

Keičiama LRS programa
Sugrįžusi iš Lietuvos, Rūta

JONO PAULIAUS II PASAULIS
Tokiu pavadinimu nuo birže

lio pradžios Vilniaus knygynuose 
galima įsigyti Andrė Frossard 
knygą. 15-kos tūkstančių egzem
pliorių tiražu ją išleido leidykla 
“Baltos lankos”. Knygą, kurios 
originalas pasirodė 1991 m., iš 
prancūzų kalbos vertė Aldona 
Merkytė.

Andrė Frossard, kurio tėvas 
vienu metu Prancūzijoje komu
nistų partijoje užėmė aukščiau
sius postus, jaunystėje buvo 
auklėjamas marksistine ateizmo 
dvasia. Viename interviu jis 
sako: “Kad ir kaip neįtikėtina, 
bet .aš išgyvenau savo atsiverti
mą, kuris iš esmės pakeitęs ma
no gyvenimą. Tai įvyko, kai man 
buvo 20 metų”.

33 metus Frossard niekam nie
ko nesakė apie šį nuostabų įvykį. 
Pirmą kartą apie tai jis papasako
jo tiktai 1961 m., o tada, kaip 
ironiškai pažymi Frossard: 
“Mane užpuolė įvairios rūšies 
psichiatrai bei kiti dvasios me
chanikai”.

Bet visa tai jau praeityje. Šian
dien Andrė Frossard pirmo ryš
kumo žvaigždė — žinomas rašy
tojas, Prancūzų Akademijos na
rys. Iš gausybės knygų apie 
Šventąjį Tėvą leidykla ne atsitik
tinai pasirinko būtent pastarąją.

Popiežius Jonas Paulius II yra 
nekartą kalbėjęs apie didžiuo
sius pasikeitimus Rytų šalyse, jų 
priežastis ir pasekmes. Tačiau, 
pažymi autorius dedikacijoje 
Šventajam Tėvui: “Šiame Jūsų 
priežasčių ir pasekmių žaidime 
trūksta vienos figūros, galuti
niam įvykių atkūrimui trūksta 
vieno personažo. Jūs pamirštate 
savo paties vaidmenį, nieko ne
sakote apie savo paties veiklą, 
regis, nė nepastebite. Jums, tai, 
žinoma, yra natūralu, bet mums

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

Virkutytė su padėtimi Lietuvoje 
supažindino Lietuvių Religinės 
Šalpos tarybą, kuri jau padarė 
keletą svarbių nutarimų. Tarp jų 
Lietuvoje numatoma įsteigti 
savo LRŠ skyrių-atstovybę, kad 
ji pati vietoje galėtų susipažinti 
su esamomis problemomis. Da
bar iš tolc^stebint, kartais sunku 
suprasti, kas ten daroma, projek
tuojama.

Bus nutrauktas konteinerių- 
talpintuvų siuntimas. Iš Ameri
kos juos siųsti per brangu. Daug 
tokių siuntinių gaunama iš Euro
pos. Ten pervežimas žymiai pi
gesnis nei iš Amerikos. Tos lėšos 
bus panaudotos kurti pastovioms 
struktūroms — projektams. Bus 
remiami tik patys svarbiausi ir 
skubiausi darbai.

Naujai iškyla reikalas paremti 
beveik prie kiekvienos parapijos 

to nepastebėti būtų lengvabū
diška”.

Andrė Frossard knyga “Jono 
Pauliaus II pasaulis” kaip tik ir 
yra toks priminimas. Žanro po
žiūriu, naujoji knyga taip pat 
nėra įprastinė. Ji parašyta po 
daugelio pokalbių su Šventuoju 
Tėvu Romoje ir Castelgandolfe. 
Beje, autorius be vienos kitos 
išimties negavo sutikimo Po
piežiaus žodžius rašyti tarp ka
bučių, vadinasi, kaip citatas, ka
dangi, rašo Frossard, kiekvienas 
Popiežiaus žodis įpareigoja 
Bažnyčią, o Popiežiaus įpareigo
ti negali niekas.

POPIEŽIUS 
PAŠVENTINO 
PIRMĄJĄ 
ŠIAME 

ŠIMTMETYJE 
KATEDRĄ 
EUROPOJE

Birželio 15 d. Madride, Ispani
joje, Popiežius Jonas Paulius II, 
pašventindamas pirmąją šiame 
šimtmetyje katedrą Europoje, ragi
no Romos Ka
talikų bažny
čios lyderius 
didinti savo 
jtaką politi
kams, bandant 
pasipriešinti 
korupcijai ir ki
toms sociali
nėms ligoms.

Nors Po
piežius ir yra ne 
kartą įspėjęs 
bažnyčios tar
nus prieš tie
sioginį ėjimą j 
politiką, tačiau jis pasakė, kad jie 
turėtų "apšviesti* politinę vi
suomenę apie moralines vertybes.

Nuo pat šešių dienų vizito, 
prasidėjusio birželio 12 d., pradžios 
Jonas Paulius II pradėjo žygį už 
moralinį atgimimą Vakarų Europo
je. Svarbiausia tokio žygio priežastis 
- korupcijos skandalai Italijoje, Is
panijoje ir kitur. Popiežius tiesio
giai neminėjo Ispanijos korupcijos 
skandalo, kuriame Ispanijos so
cialistai buvo apkaltinti tuo, kad 
naudojo fiktyvias konsultacines 
firmas, kad gautų nelegalių kam- 

besikuriančius centrus, kur bus 
senelių namai ir patalpos jauni
mui susirinkti. Tai dideli ir 
skubūs darbai, kuriuos -reikės 
remti, kad būtų palengvintas 
jiems gyvenimas.

Tad darbų bus daug ir įvairių. 
Todėl dabar labai reikalingos vi
suomenės aukos tiems visiems 
darbams vykdyti.

Koks bendras įspūdis?
Didelį įspūdį daro žmonių 

nuotaikos. Rūtai teko Lietuvoje 
būti 1990 metų pradžioje. Tada 
buvę daug optimizmo. Šiuo 
metu nuotaikos prislėgtos. Daug 
ekonominio skurdo. Gyvenantys 
iš valdiško atlyginimo nemato 
tunelio galo, o ką bekalbėti apie 
pensininkus, invalidus ir kt. 
(P-j-)

Tačiau atidus skaitytojas iš 
karto pastebės, jog visa knyga 
tiesiog persmelkta Jono Pauliaus 
II mokymo dvasia. Kita vertus, 
Frossard veikalas jokiu būdu 
nėra politologinė studija, nors 
jame ir aptarta gausybė tos sri
ties temų: istoriozofiniai klausi
mai, marksizmas bei kitos totali
tarinės ideologijos, karas Persų 
įlankoje, kai kurie Lenkijos ir 
Sovietų Sąjungos istorijos mo
mentai. Knygoje drauge atsi
spindi Šventojo Tėvo pažiūros į 
įvairias religijas, sektas, etinius 
klausimus ir, žinoma, Bažnyčią.

Šią knygą leidykla skiria Po
piežiaus Jono Pauliaus II vizitui 
į Lietuvą.

V. R.

panijai ir pobūviams skirtų aukų. 
Jonas Paulius II savo kalboje 

ragino, kad katalikai su savo ti
kėjimu ir sąžiningumu turėtų "pra

siskverbti į šei
mos, mokyklos ir 
politinį gyveni
mą".

Anksčiau, 
kalbėdamas Is
panijos vyskupų 
konferencijoje, 
Popiežius yra pa
sakęs: "Didžiausia 
auka, kurią baž
nyčia gali paauko- 
ti, spręsdama 
problemas, kan
kinančias jūsų vi
suomenę-ekono

minę krizę, bedarbystę, kuri palie
čia daug šeimų ir jaunų žmonių, 
žiaurumą, terorizmą ir narkotikus, 
- yra padėti kiekvienam atrasti 
Dievo buvimą ir malonę mumyse".

I katedrą, kuri pavadinta Mer
gelės Almudenos, Madrido globė
jos, vardu, susirinko apie 3,000 
svečių. Svečių tarpe buvo Ispanijos 
karalius su karaliene, kardinolai ir 
Ispanijos bažnyčios prdatai ir kuni
gai.

Katedra pastatyta prancūzų 
gotiškame stiliuje, yra apie 300 
pėdų ilgio ir turi tris navas. A. J.



40 LIETUVIŠKŲJŲ STUDIJŲ SAVAIČIŲ

Europos lietuviškųjų studijų 
savaitė šiemet rengiama jau 40- 
ąjj kartą. Rengėjai ją vadina ju
biliejine. Šių metų savaitė įvyks 
rugpjūčio 1-8 dienomis Augs
burge, Kaus St. Ulrich patalpo
se. Numatyta šitokia programa:

Rugpjūčio 1 d., sekmadienį, 8 
vai. vak. — susipažinimo vaka
ras.

Rugpjūčio 2 d., pirmadienį, 
10 vai. ryto — atidarymas. Da
rius Kuolys (Vilnius) — “Inteli
gentija posttotalistinėje Lietu
voje”.

8 vai. vak. — Vincas Bartuse
vičius (Wittlich) — “Socializmo 
liekanos Lietuvos žmonių santy
kiuose”.

Rugpjūčio 3 d., antradienį, 10 
vai. ryto — Vincas Natkevičius 
(Viernheim) — “Putino lyrika”.

7:30 vai. vak. — Studijų savai
čių kūrėjų prof. A. Maceinos, 
prof. Z. Ivinskio, prof. J. Gri
niaus pagerbimas: Vaidotas Daunys 
(Vilnius) — “Gruodas už lango. 
Jasmanto ir Putino poezijos pras- 
menys”. Alfredas Bumbliauskas 
(Vilnius) — “Z. Ivinskio vieta 
mūsų istoriografijoje”. Vidman
tas Valiušaitis (Kaunas) — “Puti
nas J. Griniaus žvilgsniu”.

Rugpjūčio 4 d., trečiadienį, 10 
vai. ryto — kun. dr. Jonas Jūrai- 
tis (Termen/Kaunas) — “Iš ko
kios praeities semsime stiprybę 
ir gudrybę — mintį ir išmintį?” 
(Teologija, filosofija ir sielovada 
Lietuvoje)

Popietėje ekskursija į Bavari
jos pilis.

8 vai. vak. — Tomas Sodeika 
(Kaunas) — “Postsovietinė Lie
tuva ir laikmečio dvasios situaci
ja”.

Rugpjūčio 5 d., ketvirtadienį,

LIETUVIŠKŲ BANKNOTŲ PROJEKTAI 
7* •• '• ’

Pirmaisiais Nepriklausomos 
Lietuvos valstybės gyvavimo 
metais sparčiai vystėsi įvairios 
taikomosios grafikos rūšys. Dirbti 
šioje srityje dailininkus skatino 
įvairūs valstybės gyvenimo po
reikiai, taip pat ir viešai skelbia
mi konkursai — dailės parodų, 
vidaus paskolų, plakatų, teatro 
afišų, pašto ženklų, lošimo kor
tų, kuriuose aktyviai dalyvavo 
grafikai ir tapytojai.

Žymūs to meto dailininkai: A. 
Varnas, A. Galdikas, V. Joman
tas ir A. Žmuidzinavičius — dir
bo ir kitoje, specifinėje, neturin
čioje tradicijų taikomosios grafi
kos srityje — kūrė lietuviškus 
banknotus.

Pinigai reprezentuoja valsty
bę, atspindi oficialiąją ideologi
ją. Jaunos Lietuvos Respublikos 
banknotuose tautiška emblema- 
tika ir simbolika, kunigaikščių ir 
visuomenės veikėjų portretai 
bei didžiųjų miestų vaizdai ir 
herbai (Vilniaus, Kauno, Klai
pėdos) pabrėžė nepriklausomos 
ir vientisos valstybės idėjas.

Antra vertus, banknotuose 
vaizduojama tai, kas atspindi 
tautos dvasią ir nacionalinį savi
tumą: liaudies tipai (sėjėjas, 
verpėja, sielininkas, lietuvaitė 
tautiniais drabužiais), lietuvių 
tautodailės ornamentika (liau
dies mažosios architektūros, au
dinių ir juostų raštų motyvai). 
Banknotų, turinčių taikomąją 
paskirtį, projektavimas ne tik 
skatina dailininko išradingumą, 
bet ir varžo, nes tenka atsižvelgti 
į spaudos technikos galimybes ir 
banknotų gamybos specifiką. Iš
likę banknotų piešinių eskizai ir 
projektai leidžia giliau susipažin
ti su pinigų kūrimo pradiniu eta
pu, dailininkų kūrybiniais suma
nymais.

Ypač gausus A. Varno paliki
mas Kauno M. K. Čiurlionio 
dailės muziejaus Numizmatikos 
skyriuje saugoma apie šimtą 
1922 m. lapkričio 16 d. laidos 5 
litų banknoto eskizinių projektų, 
nupieštų pieštuku ir guašu,

10 vai. ryto — Kęstutis Girnius 
(Mūnchen) — “Politinė padėtis 
Lietuvoje”.

5 vai. popiet — Vytenio M. 
Vasyliūno (Nordheim) vargonų 
koncertas: J. S. Bacho, J. Gaide
lio, A. Ginastera, H. Howells 
kūriniai.

8 vai. vak. — Algirdas Stepai- 
tis (Arlington Hts.) — “Žemės 
alyvos (naftos)'svarba kasdieni
niame gyvenime”.

Rugpjūčio 6 d., penktadienį, 
10 vai. ryto — Saulius Pečiulis 
(Vilnius) — “Ekonominės refor
mos raida Lietuvoje po nepri
klausomybės atkūrimo”.

8 vai. vak. — Tėvynės valan
dėlėje — prof. Vytauto Lands
bergio žodis ir M. K. Čiurlionio 
kūriniai pianinui.

Rugpjūčio 7 d., šeštadienį, 10 
vai. ryto — Kajetonas Čeginskas 
(Upsala) — “40 Savaičių ir kas 
po to?” (Pasisakymai dėl Sa
vaičių ateities).

8 vai. vak. — Lilijos Šukytės 
(Nordheim) koncertas, palydint 
Vyteniui M. Vasyliūnui.

Rugpjūčio 8 d., sekmadienį, 
10 vai. ryto — Mišias aukoja 
vysk. Antanas Deksnys.

11 vai. ryto — Savaitės užda
rymas.

Savaitę moderuoja Kajetonas 
Čeginskas (Upsala), Saulius Gir
nius (Mūnchen), Vincas Natke
vičius (Vierheim).

Savaitės rengėjai: — Alina 
Grinienė ir Richardas Hermanas 
(Mūnchen). Kapelionas — kun. 
dr. Jonas Jūraitis.

Nakvynė su maistu kainuoja 
490 DM, registracijos mokestis 
100 DM, jaunimui 50 DM. Re- 
gistruojamasi adresu: A. Gri
nius, Diamant str. 7,8000 Mūn
chen 50, Germany.

sėjėjo ir verpėjos eskizų, atliktų 
pieštuku, tušu ir spalvotu guašu, 
karkasinių banknoto modelių, 
įvairių kompozicinių detalių su 
ornamentais, užrašais ir figūro
mis. Tai rodo, kad galutinį pro
jekto variantą lydėjo ilgas dar
bas, reikalaujantis išmanymo, 
kruopštumo.

500 litų banknoto projektas, 
kurį tušu ir akvarele atliko V. Jo
mantas, skiriasi nuo apyvartose 
buvusių banknotų tik detalėmis: 
emisijos data, serijos pažymėji
mu, parašų faksimilių išdėsty
mu, pagrindo ir ornamentų rašto 
piešiniu, kurios, matyt, kiek pa
kito spaustuvėje detalizavus 
piešinį.

Įdomūs A. Galdiko banknotų 
projektai, nupiešti guašu ir akva
rele. Viename 50 litų banknoto 
averso projekto variante J. Basa
navičiaus portretas atspaustas 
banknoto centre ir aprėmintas 
ąžuolo šakelėmis. Antrajame va
riante portretas perkeltas į kairę 
pusę, bet užrašai ir skaičiai iš
dėstyti kitaip nei apyvartos 
banknotuose. Skiriasi ir spalvi
nis sprendimas — projektuose 
dominuoja žalia spalva.

Spalviniu sprendimu skiriasi 
ir 100 litų banknoto projektai, 
atlikti guašu. Juose dominuoja 
mėlyna spalva vietoj vėliau pasi
rinktos tamsiai violetinės. Apsk
ritai lietuviškuose banknotuose 
vyrauja mėlyna, žalia, ruda ir 
violetinė spalvos bei jų deriniai.

Lietuvos nacionalinės M. Maž
vydo bibliotekos rankraščių sky
riuje (J. Rimanto fondas saugo
mas P. Rimšos sukurtų 50 ir 100 
litų banknotų (1928 m. sausio 20 
d.) projektų fotografijos. Ar šie 
projektai buvo svarstyti Lietu
vos banko generalinės tarybos 
posėdyje — nežinoma.

Nemažai įvairių banknotų es
kizų yra nupiešęs architektas ir 
dailininkas V. Dubeneckis. Jie 
saugojami Nacionalinio Lietuvos 
muziejaus architektūros skyriuje

IŠ VISUR

Clevelande susitikę LB darbuotojai. Iš k.: P. L Lukoševičiai, dr. A. Razma, G. V. 
Kamantai, M. E. Lenkauskai. Vlado Bacevičiaus nuotr.

Po solistės Nijolės Ambrazaitytės koncerto lietuvių parapijos salėje balandžio 27 d. su 
koncerto rengėjais. Iš k.: V. Apanius, J. Budrienė, N. Ambrazaitytė (Lietuvos Seimo 
atstovė), kun. G. Kijauskas, SJ, pianistas J. Sobieski. Vlado Bacevičiaus nuotr.

MOTERŲ VIENUOLIJOS LIETUVOJE
Pagal Lietuvos Katalikų 

Bažnyčios Informacijos Centro 
žinias “Katalikų Bažnyčia Lietu
voje”, dabar Lietuvoje veikia 
šios moterų vienuolijos:

Lietuvos šv. Kazimiero seserų 
kongregacija (kazimierietės). 
Generalinė vyresnioji: sės. Jonė 
Budrytė.

Švč. Jėzaus Širdies tarnaičių 
seserų kongregacija (širdietės). 
Generalinė vyresnioji: sės. Ele
na Krušinskaitė.

Nevieša Švč. Jėzaus Širdies 
tarnaičių seserų kongregacija 
(Lietuvos katalikių moterų kul
tūros draugija). Generalinė vy
resnioji: sės. Domicėlė Jacevi
čiūtė.

Nekaltai Pradėtosios Švč. Mer
gelės Marijos Vargdienių seserų 
kongregacija. Generalinė vy
resnioji: sės. Albina Pajarskaitė.

Švč. Nekaltosios Mergelės 
Marijos seserų tarnaičių kongre
gacija. Generalinė vyresnioji 
sės. Domicėlė Gailiušytė.

LIETUVIŲ GĖLĖS LATVIŲ RAŠYTOJUI
Žinomas latvių rašytojas, pub

licistas, kritikas ir dailininkas 
Anšlavs Eglitis mirė 1993 m. 
kovo 4 d. Santa Monica, CA.

Jis buvo gimęs 1906 m. spalio 
14 d. Rygoje. Ten baigė Meno 
akademiją.

Velionis buvo plačios apimties 
rašytojas, žurnalistas, eseistas ir 
kritikas, savo raštus spausdinęs 
įvairiuose latvių leidiniuose. Jo 
dramos vaidintos daugelyje kraš
tų. Parašė daug knygų, kurios iš
leistos Latvijoje, išverstos į kitas 
kalbas. Rašė apie tarptautinius 
filmų festivalius. Parašė ir išlei
do dvi iliustruotas knygas apie 
filmą Amerikoje. Paliko daug už
rašų iš spaudos konferencijų su 
garsiais aktoriais, direktoriais, 
prodiuseriais.

Taip pat plačiai reiškėsi ir kaip 
dailininkas.

(AKP 654/1-18). Tai galėjo būti 
dailininko laisvalaikio kūryba, 
nes žinių, patvirtinančių, kad V. 
Dubeneckis būtų kūręs bankno
tus pagal užsakymą neturima. 
(“Voruta”, 1993 m. birželio 11- 
16, Nr. 22(112).

Rūta Kuncienė

Kauno šv. Benedikto seserų 
kongregacija (benediktinės). Ge

neralinė vyresnioji sės. Leonija 
Sirvinskaitė.

Šv. Kotrynos seserų kongre
gacija (kotrynietės). Generalinė 
vyresnioji: sės. Margarita Bie
liauskaitė.

Nepaliaujamosios Švč. Mer
gelės Marijos Pagalbos šv. Pran
ciškaus seserys (visuomeninin- 
kės). Generalinė vyresnioji: sės. 
Emilija Jasevičiūtė.

Dieviškosios Jėzaus Širdies 
seserų pranciškonių kongregaci
ja. Generalinė vyresnioji: sės. 
Jeronė Bartulytė.

Šventosios Šeimos seserų 
kongregacija (Šeimynėlės sese
rys). Generalinė vyresnioji sės. 
Nijolė Šukevičiūtė.

Nekalčiausios Marijos Širdies 
dukterų kongregacija. Genera
linė vyresnioji: sės. Eugenija 
Gedvilaitė.

Eucharistinio Jėzaus seserų 
kongregacija. Generalinė vyres-

Priklausė Hollywood Foreign \jr įteikė gėlių vazą, kurią šia pro- 
Press Association, kuriai prilau- 
so ir Algirdas Gustaitis.

Latvių visuomenė gegužės 8 
d. Latvių namuose Los Angeles 
suruošė šio rašytojo pagerbimą 
su plačia literatūrine programa. 
Organizatorių pakviestas, ten 
Algirdas Gustaitis tarė žodį Lie
tuvių Rašytojų Draugijos vardu

RAŠYKIME VALSTYBINE 
KALBA EUROPIETIŠKAI

Ironiškos pastabos
Lietuvos aborigenai gravituo- 

ja, migruoja Europon. Antropo
centrinė individų orientacija su
ponuoja specifinį mentalitetą. 
Futuristinis Lietuvos imidžas, 
projektuojamas nacionaliniam 
substrate, legitimuoja europo- 
centristines tendencijas. Stagna
cijos rizika stimuliuoja dinamiz
mą, biznieriško konsensuso uni
fikuotos formos egzistenciją. 
Iliuzijos konfrontuoja realybės 
modeliams. Alternatyvos deter
minuotai realizuojasi. Egzisten
cija transformuojasi, nacija pro
gresuoja, evoliucionuoja idealo 

nioji: sės. Julija Kuodytė.
Eucharistinio Jėzaus seserų 

kongregacija. Generalinė vyres
nioji sės. Danutė Šlapkauskaitė.

Dievo Apvaizdos seserų kon
gregacija (apvaizdietės). Gene
ralinė vyresnioji: sės. Anastazija 
Ladauskaitė.

Švč. Mergelės Marijos Krikš
čionių Pagalbos dukterų kongre
gacija (salezietės). Generalinė 
vyresnioji: sės. Dalia Bučins- 
kaitė.

Šv. Elzbietos seserų kongre
gacija (elzbietietės). Generalinė 
vyresnioji: sės. Joana Liaukutė.

Kristaus Karaliaus seserų kon
gregaciją. Generalinė vyresnio
ji: sės. Ona Lapinskaitė.

Vienuolijos darbuojasi įvairio
se srityse: švietimo, vaikų ir jau
nimo auklėjimo, vargšų ir sene
lių bei ligonių globoje, labdaro
je, religinių žinių skleidime, tal
ka sielovadoje, vaikų katekizaci- 
joje, liturgijoje, karitatyvinėje ir 
kitur.

ga nupirko rašytoja Elena Tu- 
mienė.

Anšlavs Eglitis savo raštuose 
daug dėmesio skyrė lietuvių tau
tai, jos raštijai.

Lietuvių Rašytojų Draugijos 
valdyba dėkinga Algirdui Gus
taičiui už jos atstovavimą ir Ele
nai Tumienei už gėles.

universuman. Realios egzisten
cijos fodamentas — materijos- 
energijos metabolizmas forsuo
jamas inovacinių tendencijų, di
funduoja finalinėje stadijoje, ge
neruodamas stabilumą, euforinę 
struktūrą.

Mudis Šalkauskas 
(“Gimtoji kalba”, 1993. Nr. 2 
(310), Vilnius)

P. S. Atrodo, kad Šio ironiško 
rašinėlio autoriui visiškai pritars 
ir daugelis išeivijos lietuvių, ku
rie pastaruoju laiku išdrįso kriti
kuoti daugelio Lietuvos inteli
gentų “žodyną”.

— Valdo Adamkaus Lietuvoje 
įsteigtą kasmetinę premiją — 
$1000 ir diplomą laimėjo Kėdai
nių rajono Skinderiškio parko 
prižiūrėtojas Kęstutis Kaltenis 
už nuoširdų, kūrybingą darbą 
auginant ir prižiūrint 100 ha miš
ko plotą. Per 35 metus eigulys 
parke užveisė apie 5 tūkst. įvai
rių retų rūšių medžių ir kitų au
galų. 1985 m. tas parkas paskelb
tas valstybiniu gamtos pamink
lu. Lietuvos aplinkos apsaugos 
departamente birželio 4 d. pre
miją Kalteniui įteikė Alma 
Adamkienė, kuri gyvena Ameri
koje.

Stasio Pilkos, 1976 m. vasario 
5 d. Chicagoje mirusio akto
riaus, pelenai birželio 2 d. palai
doti Petrašiūnų kapinėse. Daly
vavo nemažas būrys kauniečių 
teatro gerbėjų. Urną su pelenais 
parvežė į Lietuvą aktoriaus arti
mieji.

— Ginta Draugelytė, Lietu
vos ambasados VVashingtone tar
nautoja, nuo birželio 14 d. 
pradėjo talkinti Lietuvos misijai 
Jungtinėse Tautose, padidėjus 
darbui ryšium su Lietuvos pirmi
ninkavimu Rytų Europos valstybių 
grupei.

— Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos ambasadoriai Jungtinėse 
Tautose birželio 16 d. surengė 
pietus penkių Skandinavijos 
valstybių pasiuntiniams. Tai 
buvo lyg atsidėkojimo gestas 
skandinavams už nuolatinę tech
ninę paramą ir konsultacijas, ku
rias jie teikė Baltijos valstybėms 
nuo pat jų įstojimo į JT 1991 m.

— Marija Garšvienė, badavu
si prie Seimo rūmų, protestuo
dama dėl Stasio Lozoraičio at
šaukimo, po 31 dienos, užleido 
savo vietą Bieliauskienei, kuri 
tęsia pradėtąją bado akciją. Vil
niaus miesto gydytojai dėl Garš- 
vienės kreipėsi į Prezidentą ir 
Seimą, pranešdami, kad jos ba
davimas graso sveikatai, ir prašė 
atšaukti priimtą sprendimą,' 
su kuriuo nesutinka dalis lie
tuvių tautos, taip pat ir Vilniaus 
gydytojai.

— Ričardo Ivoskus, lietuvių 
kilmės Argentinos respublikos 
senatorius, atstovaujantis 15 mi
lijonų Buenos Aires provincijos 
gyventojų, birželio pradžioje 
lankėsi Lietuvoje. Senatorius, 
radikalų partijos narys, priklauso 
Argentinos Seimo opozicijai. Jis 
Lietuvoje domisi Seimo darbu, 
rinkimų sistema, žmonių gyve
nimu. Lietuviškai kalba silpnai, 
bet sakėsi vėl prie progos atvyk
siąs į Lietuvą.

— Bedarbių Lietuvoje gegu
žės mėnesį padidėjo nuo 1,4% 
iki 1,5%. Birželio 1 d. Lietuvos 
darbo biržoje įregistruoti 31,487 
bedarbiai. Daugiausia bedarbių 
yra Tauragės rajone — 1,437, 
t.y. 4,8%. Birželio 1 d. kas penk
tas bedarbis Lietuvoje buvo vai
ruotojas arba traktorininkas, kas 
septintas — žemos kvalifikacijos 
darbininkas, kas dešimtas — 
ekonomistas ar statybininkas.

— Lietuvos Banke įkurtas 
Investicijų Analizės ir Eksper
tizės departamentas, kuris kon
troliuos, kad užsienio paskolos 
nebūtų sunaudotos, o investuo
tos. Užsienio kreditai bus sutei
kiami per privačius komercinius 
bankus, bet visus juos registruos 
ir grąžinimą kontroliuos Lietu
vos Bankas.



Hara Krišna sekėjai bando įsitvirtinti ir Vilniaus gatvėse. Nuotr. Viktoro Kapočiaus

Po Žaslių katastrofos
Po Žaslių geležinkelio katast

rofos ateina prie dangaus vartų 
trylika sielų.

— Iš kur jūs? — klausia šven
tas Petras.

— Mes iš Žaslių, žuvom per 
katastrofą.

— Žinau, — ir visus suleidžia 
j dangų. •

Netrukus ateina naujas pul
kas.

— Iš kur jūs? — klausia.
— Iš Žaslių.
— Na na, nemeluoldt: manot, 

kad aš jūsų laikraščių neskaitau?! 
Kiek ten parašyta — jau sulei
dau.

Tikra tarybinė moteris
Ateina viena moteris išsitirti 

pas veterinarą:
— Koks as esu gyvulys?
— Argi tu kvailieji! Tu esi 

žmogus, o aš—tik gyvulių gydy-

(šypsniai iš netolimos praeities

Jei valgytume bananus
Juodasis draugas iš Afrikos 

rašo baltajam draugui į Tarybų Są
jungų, kaip gyvena: “Mes vaikš
tome nuogi, valgome bananus...” 
Baltasis draugas rašo juodajam 
draugui: “Mes vaikštome apsi
rengę ir valgome obuolius. Jei 
valgytume bananus, ir mes vaikš
čiotume nuogi...”

Tas be mėsos lieka
Varna tupi ant medžio šakos 

ir laiko snape mėsos gabalą. 
Lapė prislinkusi atsitūpė po 
medžiu ir lyg sau šneka.

— Marksas buvo genijus.
Varna dairosi ir tyli.
— Ir Brežnevas yra genijus.
— Kar kar kar... — ėmė 

juoktis varna.
Tik mėsa šlept ir iškrito varnai 

iš snapo. Lapė kapt mėsą ir ėsda
ma šneka:

— Kas iš partijos juokus daro 
ir laiko ją per nieką, tas be mėsos 
lieka.

Vairuosime mes
Nuvažiuoja Griškevičius, pa

skirtas Lietuvos komunistų par
tijos pirmuoju sekretoriumi, į 
Maskvą pas Brežnevą ir sako:

— Gavau naujas pareigas — 
reikėtų ir naujos personalinės 
mašinos.

— Gerai, — sako Brežnevas, 
— gausi.

Duoda jam naują limuziną. 
Griškevičius įsėda, važiuos — 
ogi mašina be vairo.

— Kaip reikės vairuoti? — 
klausia.

— Nesirūpink. Tu tik spausk 
pedalius, o vairuosim mes.

Lietuvoj ryžiai neauga
Vietnamas siunčia Brežnevui 

laišką — prašo atsiųsti kiaulie
nos. Tarybų Sąjunga tuojau iš
siunčia. Vėl gauna iš Vietnamo 
laišką — prašo dešrų. Vėl Brež
nevas aprūpina. Galiausiai Viet
namas prašo: “Atsiųskit ryžių!” 
Brežnevas susiraukė:

— Tai kvailiai — nežino, kad 
Lietuvoj ryžiai neauga.

Lietuva — 
eksperimentinis ūkis

Skrenda lėktuvu viršum Tary
bų Sąjungos užsienio delegacija. 
Skrendant viršum Ukrainos, pa
lydovas jai pasakoja, kad čia ša
lies aruodai, duona. Viršum Bal
tarusijos —aiškina, kad čia mūsų 
linai, bulvės. Viršum Lietuvos 
užskridus, palydovas sako:

— O čia mūsų eksperimenti
nis ūkis.

— Kaip tai? — nesupranta už
sienio svečiai.

Palydovas sako:
— Čia atliekam bandymus. 

Gyventojams atėmėm mėsą — 
jie tebėra gyvi. Apipylėm “raša
lu” — vistiek kruta. Žiūrėsim, 
kiek jie ištvers.

Didybės manija
Psichiatrinėje ligoninėje vie

nas ligonis prieš šventes prašo 
gydytoją:

— Būkit geras, išleiskit mane 
šventėms namo. Skolingas nelik
siu: esu mėsos parduotuvės 
vedėjas — aprūpinsiu mėsa ir 
jus, ir gimines, tik išleiskit.

Gydytojas suabejojo — eina 
pasitarti pas skyriaus vedėją. Tas 
sako:

— Netikėk juo. Jisai joks mė
sos parduotuvės vedėjas. Jis — 
akademikas, susirgęs didybės 
manija.

tojas.
— Na, bet paklausyk, kaip iš

eina. Anksti rytą keliuos kaip 
gaidys. Bėgu į parduotuvę 
liežuvį iškišus kaip šuo. Nubėgu 
atsistoju į eilę, matau, kad jau 
duona baigiasi, — aš lendu į 
priekį. Žmonės rėkia: “Ok tu 
kiaule, kur lendi!” — Sako. — 
Pareinu į namus su duonos ban
da — vyras sako: “Na, tai kaip, 
kačiuk, ar paruošei pusrytį?” Sa
kau: “Ne”,—“Ok tu karve!” Na, 
tai dabar pasakyk, koks aš esu 
gyvulys.

Tai veterinaras pagalvojo, pa
galvojo ir sako:

— Tu tikra tarybinė moteris.

Reikia aukštojo mokslo
Atvažiuoja pas Chruščiovą 

vienas geras pažįstamas prašyti, 
kad jis, toks įtakingas, rastų gerą 
darbą. Chruščiovas sako:

— Rasim. Ir atlyginimas bus 
neblogas — du šimtai rublių.

— Oi, kam man tiek pinigų! 
Gali būti ir mažiau.

— Na, gausi už šimtą.
— Ne, užteks kokių šešiasde

šimt rublių.
Chruščiovas pagalvojo ir sako:
— Na, čia jau sunku ką bepa

daryti: kad tiek gautum, reikia 
baigti aukštąjį mokslą.

Aukšta antra vieta
Kai Chruščiovas lankėsi Ame-

rikoje, Eisenhoweris pasiūlė su
rengti tarpusavio bėgimo varžy
bas — kuris greičiau nubėgs šim
tą metrų.

Rytojaus dieną tarybinė spau
da pranešė: “įvyko TSRS ir JAV 
valstybių vadovų bėgimo varžy
bos. Eisenhoweris atbėgo prieš
paskutinis, Chruščiovas užėmė 
aukštą antrąją vietą”.

Premija
Čiukčis dalyvavo anekdotų 

konkurse. Parsivežė iš jo premi
ją — paveikslą. Žmona džiaugia
si juo, klausia:

— Tai kurią vietą užėmei, kad 
gavai tokią dovaną?

— Antrą.
—O ką davė už pirmą vietą?
— Dešimt metų.

Reikia keisti aparatą
Nuvažiavęs į kažkurią sritį, 

Gorbačiovas užsuka į vieną 
kolūkį. Išsiteiravęs, kaip kas gy
vena, kokia tvarka, klausia vieną 
moteriškę:

— Sakykit, ar pirmininkas ge
ria?

— Geria.
— O pavaduotojas?
— Irgi.
— O partinės organizacijos 

sekretorius?
— Kur tau negers...
— Tai reikia keisti visą apara

tą.
— Būtinai! Senuoju nespėju 

naminės varyti: bematant išper
ka...

Susikalbėjo .
Skrenda lėktuvais greta Bush 

ir Gorbačiovas. Bush pro langą 
parodo kumštį. Gorbačiovas at
sako tuo pačiu. Bush parodo du 
kumščius. Gorbačiovas pasuka 
pirštą ties smilkiniu.

Pargrįžę namo, abu pasakoja, 
kaip kalbėjęsi. Gorbačiovas:

— Bush parodė man kumštį 
— aš jam irgi. Jis man du — tada 
aš parodžiau, kad jam ne visi na
mie.

Bush:
— Parodžiau Gorbačiovui, 

kad laikytų Lietuvą kumštyje. 
Sutiko su manim. Kai parodžiau, 
kad reikia kumuštyje laikyti visą 
Sąjungą, jis man parodė, kad 
nežinąs, kaip tai padaryti.

Siuntė po velnių
Kalbasi trys vaikai. Kolūkio 

pirmininko sūnus sako:
— Mano tėvelį su šeima pa

siuntė atostogauti į Jaltą.
Brigadininko vaikas sako:
— Mano tėtį pasiuntė į Nidą 

tik vieną.
Traktorininko vaikas sako:
— O mano tėtį pasiuntė po 

velnių, tik nesakė, ar vieną, ar 
su visa šeima.
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(po 90 pinučių kiekviena) 
tiK už 17 dol.

(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.
NY 11207

Ką galiu, tai galiu
Atėjo į įstaigą žmogus darbo 

prašyti. Jam sako:
— Yra tik vadovaujanti vieta.
— Gerai: ką galiu, tai galiu.
— Tai rašyk pareiškimą.
— Na, ko nemoku, tai nemo

ku.
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ANGLIŠKA KNYGA

"LITHUANIA 700 YEARS"
yra geriausia dovana

Jūsų amerikiečiams draugams, pažįstamiems 
ir giminėms. Ji supažindina su Lietuvos senove, 

jos spalvinga istorija, nepriklausomybės 
laikotarpiu, okupacijomis ir rezistencija.

Tai garsių lietuvių istorikų ir politikų straipsnių rinkinys. Knygą re
dagavo dr. Albertas Gerutis. J anglų kalbą vertė Algirdas Budreckis. 
įvadą parašė Raphael Sealey, Dept. of History, University of Califor- 
nia, Berkeley, CA.

Rašo:
Jonas Puzinas: The Origins of the Lithuanian Nation. (1. Eariy 

Theories of Lithuanian Origins. 2. The Origins of the Lithuanians 
in the Light of Linguistics. 3. The Prehistory of the Lithuanians. 4. 
Lithuanians and their Kinsmen in the First Millenium A.D. and in 
Eariy Historical Times.)

Juozas Jakštas: The Rise ofthe Lithuanian Nation. (1. Beginning 
of the State. 2. The Development of Lithuania's Grand Duchy. 3. 
Crisis of the State and Union with Poland. 4. The Beginning of the 
Republic of the Nobility. 5. The Commonwealth of the Gentry. 6. 
Disintegration of the Commonvvealth. 7. Lithuania in the First Half 
of the 19th Century. 8. The Battle to retain the Lithuanian Free Press 
and National Rebirth.)

Dr. Albertas Gerutis: Independent Lithuania. lt covers Lithua
nia's political and cultural life starting with the Dedaration of Inde
pendente in 1918 and ends with the Soviet Occupation in 1940.

Dr. Albertas Gerutis: Occupied Lithuania. This artiele is divided 
into many parts, i.e.: The Stalin-Hitler Pact; The Moscovv Ultimatum 
and Occupation of Lithuania; Arrests and Mass Deportations; Lith
uania under Nazi Occupation; The Collapse of Nazi Germany; Se- 
cond Soviet Occupation and other.

Algirdas Budreckis: Lithuanian Resistance, 1940-1952. (1. The 
First Resistance, 1940-1941. lt indudes The Formation of the Lithua
nian Activist Front, the Revolt in Kaunas, Its Intensity and Conse- 
ųuences, etc. 2. Resistance to the Nazi Occupation, 1941-1944. The 
Underground Press, Resistance by the Intellectuals; Establishment 
of the Supreme Commlttee, etc. 3. The Partizan War, 1944-1952, etc.)

Algirdas Budreckis: Liberation Attempts from Abroad. (An Idea- 
listic Crusade, 1940-1945; The Struggle based on Westem Help, 
1945-1956. The struggle based on Lithuanian Resources, 1956-1966. 
The Protracted Siege.

Stasys Lozoraitis: The Prospects for Lithuanian Liberation.
Induded are: Bibliography; lndex; About the Authors.

Čia trumpas straipsnių turinys angliškai, kad Jūs galėtumėte 
sudominti šia knyga apie Lietuvą savo draugus ar gimines, nemo
kančius lietuviškai.

Knyga kietais viršeliais, gražiu spalvotu aplanku, 458 psl. Kaina 
25 dol. su persiuntimu. Gaunama rašant:

DARBININKAS
341 Highland Blvd., Brooklyn, NY 11207
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LENKIJOS AMBASADORIUS NIEKO 
NESUPRANTA APIE LIETUVĄ

Lenkijos ambasadoriaus Lie
tuvoje Jono Widackio interviu 

Slegia istorija” persispausdino 
net keli Lietuvos laikraščiai 
(“Lietuvos aidas”, “Tiesa”, “Lie
tuvos rytas”), o “Gimtasis kraš
tas” įsidėjo šį Anatolijaus Lapin
sko komentarą. Rašinys pavadin
tas “‘Slegia ne istorija, bet amba
sadorius”.

Anatolijus Lapinskas rašo:
Ponas Jan VVidacki jau yra pa

garsėjęs kaip politinių skandalų 
meistras, dėl kurio triukų pro
testuoja ne tik Lietuva, bet ir tos 
pačios Lenkijos spauda bei vy
riausybės instancijos, tačiau no
ras būti dėmesio centre, matyt, 
stipresnis už sveiką logiką ir eu- 
ropietiškos kultūros normas.

Neketinu mokyti ambasado
rių istorijos, tas užimtų per daug 
laiko, tik priminsiu, kad vienos 
ar kitos teritorijos priklausymas 
remiasi ne tik etnine, bet ir isto
rine teise. Jei remtumės tik pir
mąja, tai Lenkijos vakarinės sie
nos po karo būtų buvusios kiek 
kitokios... Tai supranta ir Lenki
jos istorikai bei valstybės 
veikėjai. Kas kita — Lietuva.

Pono J. Widackio tvirtinimas, 
kad Vilniaus krašto priklausomu
mą pasirinko patys gyventojai, 
1922 m. balsavę už prisijungimą 
prie Lenkijos, yra toks pat nai
vus, kaip ir teiginys apie 1940 
m. Lietuvos Liaudies seimo ar 
Austrijos anšliuso teisėtumą. 
“Palikime šį klausimą ramybėje”
— siūlo patsai ambasadorius. 
Pridurčiau — bent jau oficialiuo
se intervievv.

Deja, keliolika eilučių žemiau, 
tame pačiame pasisakyme, p. J. 
Widacki trenkia dar vieną aki
brokštą:

“Jeigu siekiame gerų santykių 
su Lietuva, tai tik todėl, kad ten 
gyvena daug lenkų”. Pone Die
ve, o kas>būtų, jeigu tų lenkų čia 
nebūtų? Karas, ekonominė blo
kada? Įdomu, kokiu pagrindu 
Lenkija tvarko savo santykius su 
Latvija, Suomija ar Naująja Ze
landija? Minėti pareiškimai — 
tai Lenkijos užsienio politikos 
kompromitacija, taigi ir ambasa
doriaus nedovanotinas politinis 
liapsusas.

Agresyvioje tonacijoje amba
sadorius lieka ir toliau. Į klausi
mą: “Kaip Jūs vertinate lenkų 
mažumos Lietuvoje situaciją?”
— atsakoma kategoriškai, kad 
viskas čia esą blogai. Veltui ieš
kosime nors vieno teigiamo žo
džio. Tiesiog paradoksas! Balta
rusijoje ir Ukrainoje, kur didelė 
lenkų diaspora, padėtis, pačių 
lenkų tvirtinimu, gerokai blo
gesnė, bet, kai reikia kaltinti, 
visi perkūnai trenkia tik Lietu
von — ilgiausi pavojų Lietuvos 
lenkams sąrašai, skundai Euro
pos organizacijoms ir 1.1.

Štai ambasadorius iš kažkur iš
traukia prasimanymą, kad Lietu

Mylimam Broliui
A.+ A.

STEPONUI NENORTU!
Anglijoje mirus, brolius Kostą, Tadą ir Edvardą su 
šeimomis giliai užjaučia

E. A. Bačiuliai
D. L. Izbickai

A.+ A.
BRONEI JANULIENEI

mirus, kartu liūdime ir nuoširdžią užuojautą 
reiškiame jos šeimai, seserims dr. Marytei 
Žemaitienei, Elenai Tyienienei, broliui Albinui 
Sutkui ir visiems artimiesiems.

Kazys ir Eugenija Kaspariunai

voje bus naikinamos lenkų mo
kyklos. Būsią paliktos tik lietu
vių su vienintele lenkų kalbos 
pamoka. Tai nesąmonė! Tokias 
žinias galėjo skleisti tik pačių 
lenkų pašiepiama agentūra PPP 
(“patikima” ponia pasakė). Dip
lomatui remtis tokiais “šalti
niais” nederėtų.

Neįsivaizduojama, kad civili
zuotos valstybės ambasadorius 
piktintųsi valstybinės kalbos 
įstatymu: “'užimti pareigas gali
ma tik mokant lietuvių kalbą”. 
Įdomu, kokią kalbą reikia mokėti 
Lenkijoje, norint užimti, pvz., 
mokyklos direktoriaus postą? 
Žinoma, juodadarbiu Lietuvoje 
(kaip ir Lenkijoje) galima dirbti 
ir mokant tik čigonų kalbą. Bet 
argi tokios profesinės “karjeros” 
linki savo tautiečiams ambasado
rius?

“Pavojų kelia net Lenkijos 
televizijos programos transliavi
mo nutraukimas”. Man atrodo, 
kad “pavojų lenkiškumui” galėtų 
sumažinti atsakomasis Lenkijos 
žingsnis — Lietuvos televizijos

LIETUVOS PREMJERAS 
LANKĖSI JAV

Į JAV LB surengtąją konferen
ciją Detroite, MI, birželio 19-20 
dienomis buvo atvykęs Lietuvos 
premjeras Adolfas Šleževičius. 
Birželio 20 d. vakare jis atvyko 
į Washingtoną, kur jam dviejų 
dienų susitikimus su JAV val
džios ir privačiomis institucijo
mis suplanavo Lietuvos ambasa
da.

Birželio 21 d. pirmadienį, prem
jeras susitiko su JAV Valstybės 
iždo ministro pavaduotoju Roger 
Altman, JAV Eksporto-Importo 
banko prezidentu Kenneth P. 
Brody, Pasaulio banko preziden
tu Levvis Preston, JAV Preziden
to Nacionalinio saugumo tarybos 
vyresniuoju patarėju Anthony 
Lake.

Birželio 22 d. buvo numatyti 
susirinkimai su JAV Valstybės

SKAUTŲ JUBILIEJINĖ 
STOVYKLA LIETUVOJE

Liepos 3-13 dienomis Gul
binuose, 14 km nuo Vilniaus, 
rengiama jubiliejinė skautų sto
vykla, skirta skautijos 75 metų 
sukakčiai paminėti. Jos organi
zuoti iš Amerikos nuvyko skau
čių vyriausia skautininke Stefa 
Gedgaudienė ir LSS tarybos pir
mininkas Algirdas Končius.

Stovykloje bus įvairiausių ren
ginių, bus paminėti lakūnai Da
rius ir Girėnas, bus specialios 
dienos Vydūnui, skautijos įkūrė
jui Baden Powell pagerbti. Lau
kiama svečių ir iš kitų kraštų. 
Stovyklos šūkis — “Budėkime 
kartu!”

retransliavimas Suvalkų krašte 
ar nors Balstogės radijo lietuviš
kųjų laidų transliavimo techninė 
rekonstrukciją, kad visi lietuviš
ki kaimai girdėtų tas laidas.

Deja, Lenkija teisinasi ekono
miniais sunkumais, o Lietuvai 
pasiskundus jais, įžiūrimas pik- 

• tavalis politinis aktas. Dviguba 
morale — kitaip tokio požiūrio 
nepavadinsi.

Ponas Jan Widacki “apie Vil
nių turi tokį patį supratimą kaip 
ir apie Madagaskarą”, “su diplo
matija niekad neturėjo nieko 
bendro”,“pagarsėjo kaip žmogus 
— net Jozef Pilsudskį sau to ne
leisdavo, — grūmojantis Seimo 
deputatams per pasisakymus” 
(“Trybuna”, 1992 02 07).

Lietuvos Užsienio reikalų mi
nisterija tada nekreipė dėmesio 
į šią charakteristiką, o dabar 
šaukštai jau popietų. Ambasado
riaus išprašymas yra žymiai 
sudėtingesnis ir skausmingesnis 
dalykas negu jo nepriėmimas”.

Anatolijus Lapinskas 

sekretoriumi Warren Christop- 
her, Tarptautinio valiutos fondo 
vyriausiuoju direktoriumi Mi- 
chael Camdessus, JAV Tarptau
tinio vystymo agentūros virši
ninko pavaduotoju James Mi- 
chael, JAV Žemės ūkio ministru 
Mike Espy.

Tos dienos rytą JAV Baltijos 
Fondas suruošė pusryčius Sle
ževičiaus garbei.

Birželio 23 d. popiet ministras 
pirmininkas išskrido į Lietuvą. 
Jį kelionėje į JAV lydėjo užsienio 
reikalų ministro pavaduotojas 
Algirdas Miškinis ir premjero 
sekretoriato vadovas Gytis Ka
minskas. Washingtone jį globojo 
Lietuvos ambasadorius Stasys 
Lozoraitis.

LIETUVOJE IR APIE LIETUVĄ
— Lietuvoje nusikaltimai vis 

labiau primena filmuose matytus 
Sicilijos mafijos nusikaltimus. 
Gegužės 25 d. Telšiuose gatvių 
sankryžoje nušautas K.J. Priėjo 
ir draugo mašinos sustojo moto
ciklas. Juo važiavęs vyras iš auto
matinio ginklo iššovė j K. J., ku
ris mirė ligoninėje. Draugui per
šauta galva, ranka ir koja. O Vil
niuje naktį į butą Žemynos gat
vėje įsiveržė trys kaukėti vyrai 
ir iš pistoletų sušaudė K. D. Jam 
peršauta galva ir.krūtinė. Gegu
žės 25 d. pavakarį Klaipėdos 
miesto centre susprogdintas au
tomobilis “’Opel-Record”. Auto
mobilio nuolaužose rastas vyriš
kis su gyvybės žymėmis, kuris, 
nuvežtas į ligonine, mirė. An
trąjį žmogų, sėdėjusi mašinoje, 
sprogimas sudraskė į gabalus. 
Laimei, nenukentėjo praeiviai.

— LKDP jaunimo sekcija 
“Lietuvos jaunieji krikščionys 
demokratai” įsteigta Kaune ge
gužės 23 d. Dalyvavo 40atstovų. 
Tokios organizacijos nebuvo net 
tarpukario laikais. Užsidegimas, 
noras dirbti, subūręs krikščio
niškąjį jaunimą iš visos Lietuvos, 
teikia vilčių. LJKD pirmininku 
išrinktas P. Vinkleris.

— Lietuvos psichiatrai, kurių 
yra apie 300, reikalauja visiems, 
dirbantiems psichiatrinėse įstai
gose, suteikti socialines garanti
jas. Jei nebus patenkinti psichia
trų reikalavimai, jie ketina nuo 
liepos 1 d. nebeišduoti pažymų 
apie psichinę sveikatą, o nuo 
rugpjūčio 1 d. nebeatlikti visų 
rūšių psichiatrijos ekspertizių, 
nuo rugsėjo 1 d. —teikti tik nea
tidėliotiną psichiatrijos pagalbą.

— Lietuvos Sąjūdžio seimo 
posėdyje nuspręsta, kad ketvir-
tasis suvažiavimas turės įvykti iki 
spalio 15 d. Ar Sąjūdis prisijungs 
prie Tėvynės Sąjungos (Lietuvos

Rūta Kulbienė, APPLE mokytojų kursų talkininkė, su savo mokiniais Summer Street 
pradžios mokykloje, Lynnfield, MA. Rūtos iniciatyva mokyklos tėvų komitetas suorga
nizavo aukų rinkimą Lietuvos kursantams. Surinkta 125 svarai įvairių mokyklos reik
menų: pieštukų, kreidų, klijų, plunksnų ir pan. Tai bus panaudota šią vasarą mokytojų 
kursuose Lietuvoje.

LIETUVOS AMBASADOJE

— A. Daunoravičius, užsienio 
reikalų ministerijos Amerikos 
šalių skyriaus pirmasis sekreto
rius, birželio 14 d. lankėsi abasa- 
doje ir susitikime su Stasiu Lozo
raičiu informavo apie ambasados 
darbą.

— Ambasadorius Stasys Lozo
raitis su žmona birželio 15 d. da
lyvavo diplomatinio korpuso 
priėmime, kurį surengė prezi
dentas Clinton. Ambasadorius 
susitiko su prezidentu ir jo 
žmona bei viceprezidentu Gore. 
Tos pačios dienos rytą amb. Lo
zoraitis buvo susitikęs su Riggs 
National Banko viceprezidentu 
P. Cushman ir jo padėjėja N. 
Tuomey. Diskutuotos finansinio 
bendradarbiavimo galimybės su 
Lietvos bankais. Riggs National

Konservatoriai) partijos, ar išliks 
savarankišku judėjimu, — tai 
bus sprendžiama tame suvažia
vime. Po steigiamosios konfe
rencijos gegužės mėnesį Tėvy
nės Sąjungos narių gretos auga, 
nepaprastai greitai, ir netrukus 
tai bus viena didžiausių Lietuvos 
politinių jėgų.

— Žmonijos plėtros ataskaitą 
ir indeksą jau ketvirti metai skel
bia Jungtinių Tautų plėtros pro
grama (UNDP). Tai nustatant 
daugiausia atsižvelgiama į vidu
tinę gyvenimo trukmę, išsilavi
nimą (raštingumą, kiek metų vi
dutiniškai žmogus lanko mokyk
lą) ir lyginamąją perkamąją galią. 
Lietuva šioje ataskaitoje šiemet 
įrašyta pirmą kartą ir užima 29- 
ąją vietą. Estija užima 34 vietą, 
o Latvija — 35. Po Lietuvos iš- 

Mokytoja R. Balytė, APPLE organizacijos atstovė Clevelande, balandžio 11d. renka 
aukas Lietuvos mokytojams, kurie vyks į kursus. Dešinėje A. Bublytė ir lietuvių para
pijos klebonas kun. G. Kijauskas, SJ. Vlado Bacevičiaus nuotr.

Bank yra vienas VVashingtono 
bankų.

— Kompiuterinio apmokymo 
centro steigimas Vilniuje buvo 
aptartas birželio 16 d. ambasado
riaus patarėjos mokslo reikalams 
D. Vidutienės susitikime su 
IBM korporacijos tarptautinių 
ryšių skyriaus viršininke L. Har- 
rison-VVhite. Vėliau tą savaitę 
Vidutienė buvo susitikusi su JAV 
besistažuojančia Lietuvos Kul-

EKONOMINĖ 
KONFERENCIJA

Birželio 10-11 d. Lietuvos am
basada VVashingtone kartu su U. 
S. - Baltic Business Council su
ruošė ekonominę konferenciją 
“Business and Investment Op- 
portunities in Lithuania . Kon
ferencijoje dalyvavo JAV firmų 
vadovai ir atstovai tarptautinių 
organizacijų, vyriausybinių 
žinybų atstovai. Iš Lietuvos į 
konferenciją buvo atvykę seimo 

vardinta daugiau kaip šimtas ša
lių, kur gyvenimas dar bloges
nis.

— Tona pieno Lietuvoje 1993 
m. gegužės 1 d. vidutiniškai kai
navo 33,168 talonus, 1991 m. 
gruodį —800-870 talonų, o 1990 
m. — 410 talonų.

— Vario karštligė Lietuvoje 
tebesitęsia, nepaisant vyriau
sybės priimto nutarimo, drau
džiančio eksportuoti varį ir kitus 
spalvotuosius metalus. Laik
raščiuose tebemirga skelbimai 
apie jų pardavimą ir supirkimą. 
Sis vyriausybės nutarimas visiš
kai neveiksmingas. 

tūros ir švietimo ministerijos so
cialinio ugdymo skyriaus vyriau
siąja eksperte S. Savickaite. Su
sipažinta su vaikų teisės ir globos 
įstatymais Lietuvoje.

— Ambasadoriaus padėjėja 
D. Cerneckienė birželio 17 d. 
dalyvavo Pentagone įvykusioje 
ceremonijoje, kurioje JAV Gy
nybos deparetamento darbuoto
jai M. Gopson ir M. Olsten buvo 
apdovanoti už nuopelnus, suda
rant ir įgyvendinant bendradar
biavimo su Baltijos valstybėmis 
programą. Jiems įteikti Eagle 
ženklai.

nariai G. Vagnorius ir L. Andri
kienė, Informacijos instituto di
rektorius bei Ekonomistų aso
ciacijos prezidentas J. Novickas, 
Lietuvos Žemės ūkio ministeri
jos Tarpvalstybinių ryšių depar
tamento direktorius R. Varkule- 
vičius; Verslininkų asociacijos 
prezidentas A. Stašaitis; Jaunųjų 
Verslininkų klubo prezidentas 
G. Skobas, privačių firmų prezi
dentai.

Konferencijos sesijų metu bu
vo aptartos užsienio investicijų 
Lietuvoje sąlygos ir galimybės 
pramonės žemės ūkio paslaugų 
sferoje. JAV tarptautinių organi
zacijų bei vyriausybės atstovai 
kalbėjo apie įvairias paramos 
programas verslui Lietuvoje 
remti.

Ambasadorius St. Lozoraitis 
konferencijos dalyvių garbei su
rengė priėmimą ambasadoje.

Paulius Jurkus ieško savo pa
rašytos knygos “Ant Vilnelės til
to”. Knygos laida jau išsibaigusi, 
ir autorius turi tik vieną egzem
pliorių. Galintys autoriui bet ko
kiom sąlygom perleisti šią knygą 
prašomi rašyti “Darbininko re
dakcijai ir ten siųsti pačią knygą.
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Živilė Baikštytė ir Mindaugas 
Baužys, Vilniaus operos ir baleto 
artistai, yra atvykę į tarptautines 
baleto varžybas, kurios vyksta 
New Yorko Lincoln Centre Alice 
Tully salėje. Lietuviai pasirodė 
birželio 22 d. vakare. Dalyvauja 
48 jauni šokėjai iš 28 valstybių. 
Varžybų laimėtojai bus paskelbti 
gala koncerte birželio 28 d. 7:30

“Darbininko” redakcijos ir ad
ministracijos atostogos praside
da liepos 1 d. ir baigiasi liepos 
17 d. “Darbininkas” linki vi
siems gražių, sveikų vasaros 
atostogų.

Birutė ir Jonas Mikalauskai, 
anksčiau gyvenę Richmond Hill, 
NY, dabar gyveną Seminole, 
FL, birželio viduryje buvo at
vykę į New Yorką aplankyti savo 
sūnaus Gedimino; aplankė ir ki
tus pažįstamus, dalyvavo Baisio
jo birželio minėjime Kultūros 
Židinyje.

Newsletter---- tokiu vardu
pranciškonų S v. Kazimiero vice- 
provincija Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse leidžia savo biule
tenį, kurį redaguoja Tėv. Ber
nardinas Grauslys, OFM. Dabar 
vienuolijos geradariams ir arti
miesiems išsiuntinėtas gegužės 
numeris. Biuletenis yra lanksti
nuko formos, sulenktas į keturias 
dalis, gausiai iliustruotas, tekstas 
surašytas mašinėle. Aprašoma 
lietuvių ir kitų tautų pranciško
nų gyvenimas, pateikiamos ži
nios iš katalikų pasaulio.

sekmadienį, liepos 25 d.

Nek. Pr. Marijos seserų 
vienuolyno sodyboje 
PUTNAM, Connecticut

METINIS PIKNIKAS 
Lietuvių Susitikimo Šventė

1

11:00
12:00

3:00

Šventos MIŠIOS - koncelebruotos lauke
VAIŠĖS, užsiėmimai
PROGRAMA - NERINGOS stovyklautojai
Vėliavų nuleidimas
MALDOS VALANDĖLĖ už Lietuvą
Didžiųjų dovanų TRAUKIMAS

4:00
4:30

Atvykite pabendrauti Ir pasidžiaugti - 
Pasikvieskite ir savo draugus I

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

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

Birželio 27 d. šį sekma
dienį, Lietuvos banko pirminin
kas Romualdas Visokavičius per 
Laisvės Žiburio radiją kalbės 
apie litą. Radijo laidos vedėjas 
Romas Kezys pasidalins įspū
džiais iš Lietuvos.

Izraelio konsulate New Yorke 
gegužės 2 d. įvykusiose ceremo
nijose pagerbti lietuviai, vo
kiečių laikais padėję žydų tau
tybės asmenims. Atžymėta Ona 
Strimaitienė ir jos vyras (jau 
miręs) Juozas Strimaitis ir velio
nis dr. Pranas Bagdanavičius, iš
gelbėję Irenos Veisaitės gyvybę. 
Irenos motiną vokiečiai nužudė 
1941 m. Kaune, o tėvas išliko 
gyvas ir 1973 m. mirė Kaliforni
joje. Irena šiuo metu vieši Ame
rikoje. Lietuvoje ji yra teatro- 
logė, Pedagoginio universiteto 
docentė. Izraelio generalinė 
konsule įteikė “Pasaulio teisuo
lio” medalius Onai Strimaitie
nei, jos velioniui vyrui ir Prano 
Bagdanavičiaus našlei. ”Jad 
Vašem” sode Jeruzalėje bus pa
sodinti medeliai Onos ir Juozo 
Strimaičių ir Prano Bagdona
vičiaus atminimui.

Juozas Pažemėnas padovano
jo “Encyklopedia Lituahica” Vil
niaus universiteto anglų kalbos 
katedrai. Enciklopedija tuoj bus 
persiųsta į Lietuvą.

Ieškoma prižiūrėtoja ir auklė
3 metų mergaitei. Skambinti 914 
358-8767. (sk.)

Kun. Antanas Rubšys, Man- 
hattano kolegijos profesorius, 
gegužės 20 — birželio 14 dieno
mis buvo išvykęs į Lietuvą. Jis 
yra Vytauto Didžiojo universite
to senato narys ir dalyvavo to 
universiteto pirmosios laidos iš
leistuvėse. Baigusiųjų buvo 156. 
Jie įvairiausių profesijų. Dau
giausia buvo humanitarų.

Ta pačia proga kun. Rubšys 
aplankė Vilniaus arkivyskupą 
Audrį Bačkį, kardinolą Vincentą 
Sladkevičių ir jam įteikė Šv. Raš
to naujo tomo atspaudu. Kardi
nolas apsidžiaugė, kad Sv. Rašto 
vertimas taip rūpestingai tęsia
mas, kad jau spausdinamas nau
jas tomas.

Dabar išleidžiamame tome 
spausdinamos Mozės 5 knygos: 
Pradžios, Išėjimo, Kunigų, Skai
čių, Pakartoto Įstatymo. Iš viso 
tomas turi 464 puslapius. Iš heb-

Amerikos Balsas į Lietuvą 
praeitos savaitės gale, perdavė 
žinią, gautą iš patikimų šaltinių, 
kad Lietuvos gen. konsulas New 
Yorke Linas Kučinskas esąs nu
matytas ambasadoriumi Wash- 
ingtone vietoje ambasadoriaus 
Stasio Lozoraičio. Politinės kon
ferencijos metu Detroite vyko 
spaudos konferencija su svečiais 
iš Lietuvos: ministru pirmininku 
Adolfu Sleževičiumi ir Seimo na
riais — Romualdu Ozuolu, Aloy
zu Sakalu, Šauliu Salteniu. Kon
ferencijoje dalyvavęs Amerikos 
Balso atstovas Romas Sakadol- 
skis paklausė premjerą dėl jo pa
skelbtos žinios apie Liną Kučin
ską. Premjeras atsakė, kad jis 
apie tai dar neturi žinių, o Lino 
Kučinsko jis net nepažįsta.

Lietuvių susiartinimo diena 
— piknikas pranciškonų vienuo
lyno sodyboje Kennebunkporte 
bus liepos 11d. Bus įdomi ir di
delė programa. Žiūr. skelbimą, 
Prašomi visi apsilankyti ir grač 
žios gamtos aplinkoje praleisti 
dieną.

Reikalinga sąžininga padėjėja 
namų ruošoje. Skambinti (718)-» 
847-4496. (sk.)

Lithuanian Customs and Tra- 
ditions — Lietuvių papročiai ir 
tradicijos išeivijoje, angliškai ir 
lietuviškai Danutės Bindokienės 
parašyta knyga, gaunama Darbi
ninke . Tai yra jau antroji knygos 
laida, pirmoji išsibaigusi 1989 m. 
Išleido Pasaulio Lietuvių Bend^- 
ruomenė, 364 psl., kietais virše
liais. Kaina 15dol., persiuntimui 
pridėti dar 2.50 dol.

“Lietuvos aidas”, pagrindinis 
Lietuvos dienraštis, 16 psL, 
duoda objektyvų atsikuriančios 
Lietuvo vaizdų. Prenumerata 
metams $85. Čekius rašyti "Lie
tuvos aido” vardu ir siųsti JAV 
įgaliotiniui adresu: Bronius Juo
delis, 239 Brookside Lane, Wil- 
lowbrook, IL 60514. (sk.) 

rajų kalbos vertė kun. Antanas 
Rubšys.

Leidžia serija “Krikščionis gy
venime”, kurią organizuoja ir 
tvarko prel. Vytautas Balčiūnas.

Lietuvoje kun. Rubšys dar ap
silankė Telšiuose pas vysk. Anta
ną Vaičių, ilgiausiai svečiavosi 
Mažeikiuose, kur gyvena jo bro
lis. Mažeildai dabar išaugę, turi 
50,000 gyventojų.

Grįžęs kun. Rubšys vėl sėdo 
prie vertimo darbų. Dabar iš 
graikų ir hebrajų kalbų verčia 
dvi knygas: Senojo Testamento 
istorines knygas ir Senojo Testa
mento išminties raštiją. Verti
mai reikalauja didelės kantrybės 
— kartais eina gana sklandžiai, 
o kartais prie vieno sakinio tenka 
prasėdėti dienas, kol pavyksta 
išvystyti jo mintis, surašyti ko
mentarus. Bet kun. Rubšys tos 
kantrybės turi. (p.j.)

Putnamo seselių vienuolyne ] 
metinis piknikas — lietuvių su- ] 
siartinimo šventė bus liepos 25 
d., sekmadienį, 11 vai. Bus kon
celebruotos mišios lauke, paskui " 
vaišės, 3 vai. Neringos stovyk
lautojų programa, maldos valan
dėlė už Lietuvą, laimėjimų trau
kimai. Visi kviečiami aplankyti 
svetingą seselių sodybą.

LB New Yorko apygardos val
dyba posėdžiavo birželio 9 d. 
Pirmininkas Kęstutis Miklas pa
darė plačią veiklos apžvalgą. 
Ateities apygardos darbų len
telėje įrašyta: Kultūros Tarybos 
premijų įteikimas, kurį globoja 
apygarda; pranciškonų globoja
mų ir turimų paveikslų paroda, 
Rytų pakraščio apygardų su
važiavimas. Kitas apygardos val
dybos posėdis bus liepos 7 d. 
Kultūros Židinyje. Be apygardos 
valdybos narių kviečiami daly
vauti ir apylinkių pirmininkai, 
šios apygardos tarybos nariai.

“Lietuvos Atsiminimai”, dr. 
Jokūbo Stuko vadovaujama radi
jo programa, girdima sekmadie
niais nuo 2 iki 3 vai. popiet iš 
Seton Hali universiteto stoties 
89.5 FM banga, o taip pat ir 
“Music of Lithuania” programa, 
vedama anglų kalba, girdima iš 
tos pačios stoties irgi sekmadie
niais nuo 1 iki 2 vai. popiet bus 
laikinai nutraukiamos dėl vasa
ros atostogų. Paskutinės progra
mos prieš atostogas bus perduo
tos birželio 27 d. įprastu laiku. 
Programos vėl pradės veikti tuoj 
po Darbo Dienos (Labor Day), 
prasidėjus Seton Hali universi
tete rudens semestrui, pranešė 
dr. Jokūbas Stukas.

Kiekvienas būkime lietu
viškos spaudos platintojas, 
palaikytojas, nes spauda yra. 
mūsų lietuviškos gyvybės 
ženklas.

NEW YORKO SPORTO

JAV ir Kanados lietuvių 43- 
čiosios sporto žaidynės vyko 
New Yorke gegužės 28-31 dieno
mis. Rengėjų iniciatyva išleisti 
patrauklūs sportiniai marš- 
kineliai—T Shirts su šiai šventei 
pritaikytais piešiniais bei įrašais.

Ant krūtinės juoda spalva už-

Politinė konferencija įvykusi 
birželio 19 ir 20 dienomis De
troite, buvo įdomi ir produktin- 
ga. Dalyvavo per 200 žmonių, 
suvažiavusių ne tik iš tolimiausių 
Amerikos vietovių, bet ir iš Ka
nados. Buvo svečių ir iš Lietu
vos. Iš New Yorko dalyvavo: 
gen. konsulas Linas Kučinskas, 
Kęstutis Miklas, dr. Bronius Ne
mickas, Jurgis Valaitis, dr. Juo
zas Kazickas, dr. Jonas Bilėnas, 
Ramutė Česnavičienė, Rūta Vir- 
kutytė ir dr. Marija Žukauskie
nė. Iš Lietuvos dalyvavo: mini
stras pirmininkas Adolfas Sleže
vičius, Lietuvos Centro judėji
mo pirmininkas, Lietuvos Seimo 
narys Romualdas Ozolas, Lietu
vos socialdemokratų partijos pir
mininkas ir Seimo narys Aloyzas 
Sakalas ir Lietuvos konservato
rių partijos (Tėvynės sąjungos) 
atstovas ir Seimo narys Saulius 
Šaltenis. Konferencijos eiga bus 
aprašyta ateinančiose “Darbi
ninko” laidose.

Antano Masionio “Ateitinin
kų dvasia nepalūžo” gaunama ir 
“Darbininko“ administracijoje. 
Knyga gausiai iliustruota, 214 
psl. Kaina $10. Persiuntimo iš
laidoms padengti pridedama $2.

TRANSPAK siunčia talpintu- 
vus (konteinerius) į Lietuvą kas 
savaitę, skubius siuntinius siun
čia AIR CARGO. Pinigai perve
dami doleriais. TRANSPAK, 
2638 W. 69th St., Chicago, IL 
60629. Telef. 312 436-7772. 
CONNECTICUT valstijoje gy
veną klientai gali kreiptis telef. 
203 232-6600. BOSTONO apy
linkėje gyvenantys gali kreiptis 
telef. 508 428-1004. 

spaustas šventės ženklas, kuris 
čia parodomas kiek sumažintas. 
Įdėti reikalingiausi įrašai, stili
zuoti Gedimino stulpai sujungia 
visus ženkliuko elementus.

Ant nugaros trim spalvom už
spaustas piešinys, kuris vaizduo
ja krepšinį, tinklinį, tenisą. Čia 
įrašyta NEW YORKO SPORTO 
ŠVENTĖ 1993.

Piešinį sukūrė to klubo narys 
Ričardas Nemickas, kuris yra 
baigęs Maironio mokyklą, dabar 
baigė architektūrą. Jo inicialinės 
raidės įmaišytos piešinio apačio
je kairėje. Atspausta: juoda-gel- 
tona-raudona spalvomis. Pieši
nys modemus, raidės pradžioje 
kiek sunkiau įskaitomos.

Reikia pasidžiaugti rengėjų 
sumanumu išleisti tokius marš
kinėlius. Tai liks kaip brangus 
prisiminimas. Reikia pasidžiaug
ti ir tuo, jog įtraukė jaunimą, kad 
jis nupiešė tokią kompoziciją. 
Tai tikrai jaunųjų kūrinys. Marš
kinėlius gali įsigyti kiekvienas. 
Jie patogūs ir šiaip nešioti.

Marškinėliai išleisti 4 dydžiu: 
M, L, XL, XXL: Jų kaina 5 dol. 
Gaunami pas Algį Jankauską, 84- 
14 89 St., Woodhaven, NY 
11421. Tel. 718 849-2260.

TIK $35 kava, arbata, kakava, 
apelsinų koncentratas, aliejus, 
mėsos konservai, vitaminai — 
viskas užsienietiška. 55 sv. įvai
raus maisto — $98. Produktai už
sienietiški, išskyrus mėsos gami
nius ir sūrį. 45 sv. įvairaus mais
to be mėsos. — $75. TRANS
PAK, 2638 W. 69th St., Chica
go, IL 60629. Telef. 312 436- 
7772. (sk.)

Parduodama Lietuvių Encik
lopedija už 300 dol. Skambinti 
718 848-3138. (sk.)

BUTUKAI PENSININKAMS
1 ar 2 kambariai su vonia ir 

virtuve/valgomu. Lietuviška, 
graži aplinka, netoli Nekalto 
Prasidėjimo Marijos Seserų vie
nuolyno. Kreiptis: VILA MARI
JA, P.O. Box 155, Thompson, 
CT 06277. Tel. (203) 923-1810.

AMERIKOS LIETUVIAI LAKŪNAI

1O DARIUS IR GIRĖNAS

ATEIKITE SU MUMIS PAGERBTI
DARIŲ ir GIRĖNĄ,

PAMINĖTI TRANSATLANTINIO SKRYDŽIO 
60-ųjų METINIŲ JUBILIEJŲ !

DATA: 1993 M. UEPOS 17 D., ŠEŠTADIENIS 
LAIKAS: 11:00 A.M. - 1:00 P.M. 

VIETA: FLOYD BENNETT FIELD, BROOKLYN, BLUE HANGAR #1 
ĮĖJIMAS LAISVAS, ATSINEŠKITE KĖDES IR ATGAIVĄ! 

FLOYD BENNETT YRA FLATBUSH AVENUE, OFF EXIT 11, | PIETUS NUO BELT PARKWAY

Sponsoriai - Lietuvos Vyčiai
Dėl tolimesnės informacijos skambinti tel.: (718) 769-3666 arba (718) 651-4581

LIETUVIŲ SUSIARTINIMO DIENA
PIKNIKAS

PRANCISKONŲ VIENUOLYNE
KENNEBUNKPORT, ME

1993 m. liepos 11 d., sekmadieni 
11:15- Iškilmingos mišios lietuviškai vienuolyno koplyčioje 
12:00 - Pietūs - višta ir lietuviškos dešros 
12:00 - 5:00 - Vėžių vaišės pievoje
12:15 - Tautiniai šokiai. Šoka Bostono 'Sambūrio* šokėjai 
12:50 - 'Lėlių teatras* (Puppets of Happiness)
1:40 - Tautiniai šokiai. Šoka Bostono 'Sambūrio* šokėjai 
2:15 - 'North East Winds* - Folk Singers
3:05 - ’River Tree Chorale* and Women of Note 
3:55 - 'North East Winds' - Folk Singers
4:45 - *Rlver Tree Chorale* and Women of Note 
5:25 - ’North East Winds* - Folk Singers 
7:00 - William Smilty - Piano Concert

Pranclškonai kviečia visus lietuvius į šiq susiartinimo šventę. Ypač kviečiamas 
jaunimas. Atvykite su savo vaikais / gražlq, lietuviškq sodybq, kur bus visiems 

Jauku ir smagu.


