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LIETUVOJE IR 

APIE LIETUVĄ

- Lietuvos premjeras A. 
Šleževičius sausio 24 d. Stokholme 
susitiko su Švedijos premjeru Carl 
Bildt. Aptarti abiejų šalių požiūriai 
I "Partnerystės vardan taikos" pla
ną, Baltijos jūros regiono saugu
mo problemas, svarstytos Lietu
vos ir Švedijos bendradarbiavimo 
plėtojimo galimybės ir kryptys, 
ekonominiai santykiai.

- Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos ministrai pirmininkai sausio 
19 d. paskelbė bendrą pareiškimą 
dėl Rusijos užsienio reikalų minist
ro A. Kozyrev pareiškimo apie Ru
sijos "artimojo užsienio" politiką. 
Trijų Pabaltijo šalių premjerai sako, 
kad Kozyrev pareiškimas "nutaiky
tas tiesiai prieš Baltijos šalių suve
renitetą" ir kad Lietuva, Latvija ir 
Estija reikalauja, jog Rusija laikytų
si savo pažado išvesti kariuomenę 
iš Estijos ir Latvijos iki 1994 m. 
rugpjūčio 31 d.

- Lietuvos banko valdyba 
nutarė išleisti į apyvartą 1993 m. 
laidos 2 ir 20 litų vertės bankno
tus.

- Kriminalinės struktūros 
ruošėsi įsilaužti 1993 m. pabaigo
je į Lukiškių kalėjimą Vilniuje ir 
išlaisvinti mafiozą Boris Dakani- 
dzę, kuris yra kaltinamas žurnalisto 
Vito Lingio nužudymu. Tokią nau
jieną pranešė dienraštis "Lietuvos 
rytas", aprašydamas pirmąsias Lie
tuvos vidaus reikalų tarnybos per
gales prieš organizuotą nusikalsta
mumą.

-- Seimo nariai Kęstutis 
Gaška ir Arvydas Ivaškevičius įta
ria, kad suimti sausio įvykių orga
nizatoriai Mykolas Burokevičius ir 
Juozas Jarmalavičius Lietuvos tei
sėtvarkos organams išduoti sąmo
ningai. Parlamentarai dienraščiui 
"Respublika" pasakė, kad "mes 
niekada jų nebūtume gavę, jeigu 
tai nebūtų naudinga Maskvai". 
Seimo nariai teigia, jog panašiai 
karo metais priešui pakišdavo ka
rininko lavoną, į kurio kišenes 
pridėdavo klaidinančių dokumen
tų". Šiuo metu Burokevičius ir Jar
malavičius laikomi Lukiškių kalė
jime Vilniuje.

- Ignalinos atominės elekt
rinės pirmasis energoblokas sau
sio 18 d. 11 vai. 44 min. sustabdy
tas, kadangi AE darbuotojai vieno
je iš reaktoriaus skyriaus patalpų 
pastebėjo maždaug pusantro litro 
per minutę nutekėjimą. Apie ge
dimą informuota Lietuvos energe
tikos ministerija, priežiūros orga
nizacijos, Tarptautinė atominės 
energetikos agentūra.

- Nacionalinės premijos 
laureatas, tapytojas Šarūnas Sauka 
pakviestas dalyvauti 22-ojoje 
tarptautinėje San Paulo bienalėje. 
I vieną iš labiausiai prestižinių 
pasaulio kultūros renginių Lietu
vos atstovas pakviestas pirmą kartą. 
22-oji San Paulo bienalė prasidės 
šių metų spalio 12 d.

- Klaipėdos Jani uosto kapi
tono tarnybos koordinacinis gel
bėjimo centras savo veiklą pradė
jo sausio 18 d. Svarbiausias jo 
uždavinys - organizuoti, koor
dinuoti ir vadovauti, gelbstint 
žmones iš nelaimės ištiktų laivų, 
padėti valyti jūrą nuo išsiliejusios 
naftos, šiuo metu Lietuvoje įregis
truota 500 didesnių ir mažesnių 
laivų.

SU NAUJĄJA VYRIAUSYBE ŽYGIUOJAMA ATGAL
— Rusijoje reformoms užveržta kilpa —

Praėjusi savaitė Rusijoje privertė 
daugeli pamiršti dar taip neseniai 
Rusijos prezidento pasakytus žo
džius apie reformų tęstinumą. "Rin
kos romantizmo periodas baigė
si", - pareiškė Rusijos premjeras 
Viktor Čemomyrdin.

Vienas iš prezidento Jelcin re
formatorių komandos pagrindinių 
narių, 35-erių metų Boris Fiodo- 
rov sausio 20 d. atsisakė toliau 
būti finansų ministru. Jis pareiškė: 
"Tai yra atsisukimas atgal. Aš neno
riu dalyvauti ekonominės politi
kos pakeitime".

Rusijos prezidentas pasirašė 
dekretą dėl naujo ministro kabine
to sudėties, kur dominuoja kon
servatoriai. Jelcin nekomentavo 
savo žingsnio. Neekonominių 
sričių ministrai, kaip užsienio 
reikalų ministras Andreij Kozyrev 
ir gynybos ministras Pavel Gračiov 
liko nepakeisti.

Rusijos laikraščiai rašo, kad nau
jasis kabinetas priims miniai pa
tinkančius sprendimus: pakels at
lyginimus, atstatys neefektyvias 
įmones ir subsidijuos kolūkius. 
"Nuo dabar, vyriausybinės refor
mos yra mirę", - pareiškė dienraš
tis "Izvestija".

Vakarų lyderiai, tame tarpe ir 
JAV prezidentas B. Clinton, para
gino Rusijos prezidentą sumažinti 
Rusijos žmonių kančias. Tačiau 
reformatorių pasitraukimas iš vy
riausybės gali sumažinti Vakarų pa
sitikėjimą Rusija ir nebegarantuo- 
ti $1.5 bilijono paskolų iš Tarptau
tinio Valiutos Fondo rezervų. TVF

Kaunas žiemą. Vytauto Maželio nuotrauka

IŠ LIETUVOS BAŽNYČIOS GYVENIMO

KAUNO ARKIVYSKUPIJOS 
GANYTOJŲ KALĖDINIS 

SVEIKINIMAS

Sveikindami savo tikinčiuo
sius su Sv. Kalėdomis ir primin
dami šios šventės reikšmę, Kau
no ganytojai, arkivyskupas kar
dinolas Vincentas Sladkevičius ir 
vyskupai augziliarai Vladislovas 
Michelevičius ir Sigitas Tamke- 
vičius, teigia, jog “didžioji Dievo 
dovana — Jėzaus Gimimas ir Sv. 
Tėvo nubrėžtos dvasinio atsi
naujinimo gairės įpareigoja atsi
liepti į pas mus atėjusio Meilės 
dosnumą". Dokumente sakoma, 
jog Sv. Tėvas savo viešnagės Lie
tuvoje metu atkreipęs vyskupų 
dėmesį į pasauliečių apaštalavi
mą, nutrauktą nelaisvės metais. 
Todėl Kauno vyskupai.džiaugda- 

ir Pasaulio Bankas rėmė Jelcin re
formatorių komandą, kad būtų 
parduotos valstybinės įmonės, kad 
bankrutuotų neefektyvios įmonės, 
būtų sumažintos vyriausybės 
išlaidos ir sumažinta infliacija.

Fiodorov, dabar jau buvęs finan
sų ministras ir buvęs bankininkas, 
spėja, kad naujasis ministrų kabi
netas koncentruosis, kad būtų pa
kelta pramonės gamyba, neatsį- 
žvelgiant į laisvosios rinkos priną 
cipus. Tokio kurso rezultatais bus 
hiperinfliacija iki pat pavasario fr 
tolimesnis rublio kurso kritimas, 
kuris ir taip jau pasiekė 15% per 
savaitę. Buvęs finansų ministras 
spėja, kad jau metų pabaigoje už 
vieną JAV dolerį bus mokama 
12,000 rublių. "Kuo daugiau jie 
stengsis būti populistiniais, tuo 
trumpesnį laiką jie bus vyriau
sybėje", - įspėjo Fiodorov.

Naujasis ministrų kabinetas ne
buvo grynai B. Jelcin pasirinkimas. 
Dvi dienas prie uždarų durų Krem
liuje vyko Jelcin ir premjero Čer- 
nomyrdin pasitarimai. Spėjama, 
kad 55 metų amžiaus premjeras, 
buvęs Sovietų Sąjungos gamtinių 
dujų pramonės vadovas, spaudė 
Rusijos prezidentą, jog į naująjį 
kabinetą būtų paskirti žmonės, 
kurie nori lėtesnių reformų. Daug 
politinių komentatorių tiki, kad 
Jelcin norėjo palikti finansų mi
nistrą Fiodorov, tačiau Čemomir- 
dyn atsisakė susitikti su Fiodorov 
ir išklausyti jo reiklavimų, vienas 
iš kurių buvo pašalinti valstybės 
banko vadovą.

miesi “nuo pirmųjų Atgimimo 
dienų gražiai liesivystančia kari- 
tatyvine veikla", kviečia tikin
čiuosius “kuo gausiau įsijungti į 
katalikiškas draugijas ir organi
zacijas, liesirūpinančias sociali
ne pagailiu, šeimų ir jaunimo ug
dymu ir ragina kunigus liei pa
sauliečius paremti šią veiklą 
“savo darbu, žiniomis ir kukliais 
ištekliais . Ganytojų nuomone, 
karitatyvinė pagalba dabartinėje 
mūsų tautos ekonominėje padė
tyje esant “gyvybingai reikalinga 
ir svarbi”. Ji galinti paliudyti 
"apie gyvą mumyse pirmųjų 
krikščionių dvasią" ir duoti 
“gerų apaštalavimo vaisių".

Toliau laiške akcentuojama 
būtinyliė nemažiau dėmesio 
skirti “krikščioniškos tautos dva

"Nesutarimas dėl Fiodorov rodo, 
jog yra tam tikra krizė santykiuose 
tarp Rusijos prezidento ir premje
ro", - pasakė Jelcin patarėjas 
Georgij Satarov. Černomyrdin 
spaudos konferencijoje pareiškė, 
kad Rusijos reformų kelyje privalo 
būti padaryti "pataisymai". Jis, atro
do, siūlo vidurio kelią tarp laisvos 
rinkos ir valstybės remiamos pra
monės. Premjeras pasakė, kad jis 
negalvoja, jog rusai yra nepaten
kinti dėl dviejų metų greitų re
formų, tačiau "mes privalome pa
daryti žmonių gyvenimą leng
vesnį".

Jelcin dekretas patvirtino ir kito 
reformatoriaus ekonomikos mi
nistro Jegor Gaidar atsistatydini
mą bei pašalinimą iš pareigų refor
matoriaus premjero pirmojo pa
vaduotojo Šumenko. Kiti du re
formatoriai - Sergej Šachraj ir Ale- 
ksandr Šokin - neteko premjero 
pavaduotojų postų. Šachraj sutiko 
tapti regioninės ir nacionalinės 
politikos ministru, o Šokin užėmė 
vakancinę ekonomikos ministro 
vietą.

Konservatoriai naujojoje Rusi
jos vyriausybėje užėmė penkias 
svarbiausias vietas, kai tuo tarpu 
ištikimieji Jelcin rėmėjai sugebėjo 
išlaikyti tik tris vietas.

Jelcin pasirašytas dekretas dėl 
naujojo ministrų kabineto padarė 
įtaką ne tik į šalies vidaus politiką, 
bet ir į ekonomiką. Politinis nesta
bilumas iššaukė didžiausią rublio 
kurso kritimą per pastaruosius 

(nukelta į 4 psl.) 

sios ugdymui . Ganytojai mano, 
kad “doros ir taurios kultūros 
kūrimui ypatingai gali pasitar
nauti katalikiška spauda, knygų 
leidyba, tikėjimą ir patriotizmą 
diegiančios organizacijos". 
Kreipdamiesi į kunigus, šeimas, 
katechetus, mokytojus ir stu
dentus, jie ragina visokeriopai 
puoselėti “šiuos sunkiai Išsika
lančius želmenis", “prie jų gyva
stingumo prisidėti kūryba, dar
bu ir lėšomis".

Akcentuodami valstybininkų 
l>ei inteligentijos atsakomybę, 
Kauno vyskupai pareiškia, kad 
jie iš jų laukia "laliai atsakingos 
veiklos, stiprinančios. l>et ne 
žlugdančios krašto dvasią, tuo 
pačiu ir nepriklausomybę". 
Krikščionys ir geros valios žmo-

Vysk. Antano Baranausko klėtelė Anykščiuose žiemą. A
Žižiūno nuotrauka.

Į XVII ŽIEMOS OLIMPINES ŽAIDYNES 
IŠVYKSTA GERIAUSIEJI

Lietuva jau antrą kartą po ne
priklausomybės atstymo ruošiasi 
dalyvauti Žiemos Olimpinėse žai
dynėse. Pagrindiniai darbai jau 
atlikti: sudaryta komanda bei 
tvarkaraštis, kuriuo remiantis tiek 
sportininkai, tiek ir juos aptarnau
jantis personalas gyvens XVII 
Žiemos olimpinių žaidynių metu 
Lillehammer, Norvegijoje.

Šeši Lietuvos sportininkai 
ruošiasi atstovauti Lietuvai olim
pinėse žaidynėse: Vida Venciene 
(gimusi 05/20/1961) slidinėjimas; 
Ričardas Panavas (04/01/1972), 
slidinėjimas; Margarita Drobiazko 
(12/21/1971), dailusis čiuožimas; 
Povilas Vanagas, (07/23/1970), 
dailusis čiuožimas; Kazimiera Stro- 
lienė (05/26/1960), biatlonas; 
Gintaras Jasinskas (01/28/1968), 
biatlonas.

Pirmą kartą Lietuvos Respub
lika Žiemos Olimpinėse žaidynėse 
pasirodė Paryžiuje 1924 m. Lietu
vių sportininkai dalyvavo ir 1928 
m. olimpinėse žaidynėse ir taip 
pat 1928 m. Vasaros Olimpinėse 
žaidynėse.

Nuo 1940 m., kai Lietuva buvo 
Sovietų Sąjungos okupuota, Lietu
vos sportininkai buvo priversti 
dalyvauti olimpinėse žaidynėse tik 
kaip Sovietų Sąjungos komandos 
nariai.

1988 m. Calgary Žiemos 
Olimpinėse žaidynėse slidininke 
Vida Venciene laimėjo 10 km dis
tancijoje aukso medalį ir 5 km 
distancijoje bronzos medalį.

Praėjusiose XVI Žiemos Olim
pinėse žaidynėse Albertville l.ietu-

nės arčiausiai stovintieji prie ša
lies valdymo ir šviesuomenės at
stovai. turintys įtakos tautos są
monės formavimui, negili nu
rimti. kol nesenka pragaištinga, 
dangaus keršto šaukianti nekaltų 
kūdikių kraujo upė. kol siaubin
gai auga nusikaltimai, kol vykdo
ma atvira demoralizacija im t ma
sinės informacijos priemones, o 
jaunoje kartoje įsigali žiauri gob
šumo stabmeldystė ir praktinis 
ateizmas", sakoma laiške

Baigdami savo kalėdinį sveiki
nimą. Kauno ganytojai pažymi: 
"Dangaus angelų paskelbtą Ka
lėdinio džiaugsmo ir ramvliės 
palaimą atneš mūsų tautai ne 
privatizacija ar bankai, ne inves
ticijos ar laisvoji rinka, o Dievo 
garlses ir geros valios klimatas 
mūsų tautoje, mūsų šeimose ir 
mūsų širdyse . 

vai atstovavo visi tie patys sporti
ninkai, kurie ruošiasi ir dabar ginti 
Lietuvos garbę. Vida Venciene bu
vo 15-a 15 km distancijoje ir 32-a 
10 km distancijoje. Jauniausias 
olimpietis R. Panavas aplenkė net 
56 varžovus 10 km distancijoje ir 
15 km distancijoje buvo 52-as. O 
30 km nuotolį įveike 46-as K. Stro- 
lienė pasiekė finišą 27-a 7.5 km 
distancijoje ir taip j>at 15 km nuo
tolyje. G. Jasinskas pasiekė 10 km 
distancijos finišą tik 64-as, tačiau 
20 km nuotolyje jis pateko į stip
riausiųjų dvidešimtuką - buvo 19- 
as. Dailiojo čiuožimo meistrai Dro
biazko (neseniai jai, gimusiai Mol
dovoje, išimties tvarka suteikta Lie
tuvos pilietybė, kad galėtų netruk
domai dalyvauti varžybose) ir 
Vanagas buvo 16-i.

Nors ir medalių nebuvo par
sivežta iš praėjusiųjų žaidynių, 
sportininkai nenusimena ir ruošia
si iš Lillehammer negrįžti tuščio
mis rankomis. Lietuvos sporti
ninkų palydėtuvės įvyks vasario 3 
d. Vilniuje Lietuvos Tautiniame 
Olimpiniame komitete. O jau va
sario 4 d. slidininkai ir biatloninin- 
kai išvyks į Lillehammer. Olim
pinio komiteto prezidentas Arturas 
Poviliūnas, generalinis sekretorius 
Petras Statutą ir misijos Šefas Alvi- 
das Račkauskas išvyks vasario 9 d. 
Vasario 11 d. į Lillehammer išvyks 
Lietuvos prezidentas A. Brazaus
kas, dailiojo čiuožimo pora, ko
mandų treneriai ir koresponden
tai.

Vasario 28 d. Lietuvos sporti
ninkai sugrįš jau iš antrųjų Žiemos 
Olimpinių žaidynių. Ar ši olimpia
da bus vaisinga Lietuvos sporti
ninkams, žino tik jie patys.

Lietuva savo sportinę garbę 
patiki geriausiesiems.

— Konferencija tema Lietu
vių tautos genocidas: neapykan
ta Dievui ir žmogui sausio 21 
<1. vyko Kaune, o sausio 22 d. — 
\ diliuje. Konferencijos praneši
mai: Vysk. V. Borisevičiaus tar
dymas ir žūtis. Dvasininkijos 
auka pokario laisvės kovose. Par
tizanų tikėjimas — ištvermes 
šaltinis. Žmonės lie Dievo: 
NKVD agentai — smogikai. Šia 
konferencija pradedamas rengi
nių ciklas "Komunizmo nusikal
timai ir resovietizacija", kurį 
planuojama baigti birželio 14 d. 
tarptautine konferencija bei Ge
dulo ir vilties dienos paminėji
mu.



PREZ. B. CLINTON VIEŠNAGĖ EUROPOJE
Advokato S. Povilo Žumbaldo 

radijo komentarai, transliuoti 
Chicagoje sausio 16 d. per 
“Amerikos Lietuvių Radijo Pro
gramą”, kuriai vadovauja Ana
tolijus Siutas.

Mons. K. Vasiliauskas šventina “Tėvynės sąjungos” (Lietuvos 
konservatorių) partijos vėliavą. Viktoro Kapočiaus nuotr.

KOZYREVO GRUBUS PAREIŠKIMAS

Reuter agentūra praneša, kad 
sausio 18 d. Rusijos užsienio rei
kalų ministras Kozyrev susiti
kime su įvairių šalių ambasado
riais Maskvoje pareiškė, kad Ru
sijos kariuomenė neturi visiškai 
pasitraukti iš Pabaltijo ir kitų bu
vusių Sovietų Sąjungos šalių, 
nes šie regionai yra gyvybiškai 
svarbūs Maskvai. Turint galvoje, 
kad Kozyrev yra artimas prezi
dento Jelcin sąjungininkas, šis 
jo pareiškimas buvo itin stebi
nantis, ypač po prezidento Clin
ton vizito Maskvoje, kur jis pa
reiškė, kad Rusijos ateitis yra ne 
karinėje galybėje, o savo žmonių 
gerbūvio užtikrinime.

Rusijos užsienio reikalų mi
nistras Kozyrev taip pat pa
reiškė, kad “didžiausia grėsmė 
Rusijos interesams kyla kaip tik 
iš Nepriklausomų Valstybių San
draugos (NVS) ir Pabaltijo šalių 
regiono ir visiškas Rusijos ka

riuomenės išvedimas iš šių teri
torijų sudarytų “saugumo va
kuumą’, j kurį gali įžengti 
priešingai Rusijos interesams 
nusiteikusios jėgos.

Panašių pareiškimų Kozyre- 
v yra padaręs ir anksčiau, 
tačiau tuomet jis turėjo galvoje . 
tik NVS šalis. Dabar Rusijos už
sienio reikalų ministras kalbėjo 
ir apie Pabaltijo šalių teritoriją. 
Taip pat jis sakė, kad reikia su
rasti tarpinę padėtį tarp visiško 
kariuomenės išvedimo ir visiško 
teritorijos militarizavimo.

Bush buvo susižavėję taikos prašymą taip pat nepasiruošęs, 
“vykdytoju” Mikhail Gorba- kaip ir Bill Clinton. Po susitari- 
chev, tuo tarpu atsukdami nuga- mo su Latvijos ir Estijos prezi- 
rą Boris Jelcin. Kai patys rusai dentais, jog tokiais atvejais koor

dinuos veiklą, tą atsišaukimą jis 
padarė nepranešęs savo kole
goms pabaltiečiams...

Bill Clinton taktika, bandanti 
nuraminti Rytų europiečius, yra 
gan cinišką. B. Clinton administ
racijos vardu į lenkus kreipėsi 
Lenkijoje gimęs (bet ne lenkas) 
generolas Šalikošvili (su Walen- 
sa jam nebuvo lengva susidoroti 
— pastarasis pramatė amerikie
tišką “marketingą”), į vengrus — 
Bill Clinton pasirinktas, per 
1956-ųjų sukilimą pabėgęs 
Charles Gatt (atrodo, B. Clinton

- o -

Jau prabėgo viena oficiali pre
zidento Bill Clinton diena Euro
poje. Tačiau, ruošiant šį komen
tarą, jo planai ir europiečių nuo
monės dar nėra aiškios. ;

Tai, kas jau yra aišku, kelia ne
rimą.

Nors B. Clinton prezidentines 
pareigas eina jau vienerius me
tus, keliauti į Europą jis susi
ruošė pirmąjį kartą. Europie
čiams darosi neramu, ypač kai 
prieš keletą mėnesių Bill Clin
ton pradėjo kalbėti apie Arijos 
svarbą Amerikai — krypstant 
nuo šio šimtmečio glaudžių ryšių 
su Europa.

Europiečiams reikėtų rūpintis 
ne tik dėl tokio Amerikos atšali
mo. Didesnį susirūpinimą jiems 
turėtų kelti pats Bill Clinton ir 
jo užsienio reikalų komanda.

Savaitę prieš šią istorinę ke
lionę, B. Clinton strategija dar 
buvo visai neišvystyta. Net jo pa
grindiniai patarėjai nebuvo pa
tvirtinti ar paskirti. Prezidentū
ra dar labiau susimaišė po stip
raus V. Zirinovskij pasirodymo 
gruodžio 12-osios rinkimuose. 
To B. Clinton politikos ekspertai 
visai nenumatė. O dabar ant jų 
pečių krenta pareiga planuoti vi
sos Europos — Rytų ir Vakarų 
— likimą—bent jie taip galvoja^

Svarbiausias šios kelionės tiks
las yra Amerikos politikos vis-a- 
vis, Vakarų Europos ir Rusijos 
santykių nustatymas. Tai apima 
eilę klausimų — strateginių* bei 
taktinių. Nepasiruošęs ir nepa-
tyręs Prezidentas, bandydamas

- Rusija tebelaiko dešimtis 
tūkstančių savo kareivių buvu
siose Sovietų Sąjungos šalyse, 
tarp šių — apie 20,000 Estijoje 
ir Latvijoje. Derybos su Latvija 
ir Estija vyksta lėtai dėl Maskvos 
kaltinimų esą Pabaltijos šalyse 
blogai elgiamasi su rusų tautybės 
žmonėmis.

eina Prezidentų Respublikonų 
pramintu keliu: jis nepasisakb už 
plačią demokratinę pasaulėžiū-J 
rą, tačiau remia asmėnis, turį 
metu patinkančius mūsų vai
dams. Ronald Reagan ir George

IŠ LIETUVOS IR APIE LIETUVA

— Baltijos taikos bataliono 
mokymo centrą ketinama įkurti 
Alytuje, bus u.v'”<> rusų desanti
nio bataliono bazėje. Sdvo žodį 
turės tarti NATO ir Jungtinių 
Tautų ekspertai. įkurti Baltijos 
batalioną 1993 m. lapkričio 20 d. 
nusprendė Taline susitikę Lietu
vos, Latvijos ir Estijos kariuo
menių vyriausieji vadai.

— Švedijoje, Karlskrūnoje, 
sausio 23 - 24 dienomis Švedi- 
jos-Lietuvos draugija ir Baltijos 
institutas surengė seminarą “Fo- 
rum Litauen - 94”. Buvo svars
tytos dvišalio bendradarbiavimo 
galimybės.

— Rusijos užsienio reikalų 
ministerijos spaudos departa
mento direktorius G. Krasinas 
pareiškė, kad “Lietuvoje pasi
girdę nedraugiški pareiškimai 
dėl Kaliningrado srities stebina 
ir gali apsunkinti prasidėjusį Ru
sijos ir Lietuvos santykių 
normalizavimo procesą ”. Pą,sak 
jo, "teisės, istorijos ir moralės 
požiūriu Kaliningrado sritis yra 
neatskiriama Rusijos dalis, ir Ru
sija neleis peržiūrėti tarptauti
nių teisinių aktų, įtvirtinusių jos 
dabartinį statusą .

— Numizmatikos paroda “Pi
nigai Lietuvoje 1915-1940 me
tais surengta Suomijoje, Joensu 
mieste. Ekspoziciją parengė 
Lietuvos nacionalinis muziejus.

niaus arkikatedroje bazilikoje 
buvo aukojamos mišios už žuvu
sius savanorius.

— Lietuvos Respublikos Mi
nistras Pirmininkas Adolfas 
Sleževičius, sausio 17 d. su neo
ficialiu- vizitu, išvyko į Estijos 
Respubliką. Sausio 18 d. įvyko 
susitikimas su Estijos Respubli
kos Ministrų Pirmininku Martu

Uiaru. Aptartos abiejų valstybių 
tolesnio bendradarbiavimo per
spektyvos, plėtojant energetikos 
ūkį, vystant pramonę ir prekybą. 
Sausio 19 d. Jūrmaloje įvyko 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos Res
publiką Ministrų Pirmininkų 
bei juos lydinčių delegacijų pasi
tarimas. Lietuvos ir Latvijos 
premjerų bei delegacijų susitiki
me tartasi dėl Lietuvos — Latvi
jos jūrų sienos bei Liepojos ir 
Būtingės terminalų statybos.

— “Lietuvos — Lenkijos lais
vos prekybos zona bus įkurta iš
kart po to, kai Lietuva taps 
GATT-o narė . —pasakė Lenki
jos ekonominio bendradarbiavi
mo su tižiai i u ministras Leslav- 
vas Potkanskis. Tokia nuostata 
lamkijoje susiformavo po 
GATT-o eilinio raundo sutarties 
pasirašymo. Pasak ministro, jau 
dabar derėtų pradėti rengti to
kios dvišalės sutarties projektą.

— Latvijos, Lietuvos ir Esti
jos aukštųjų mokyklų dėstytojai 
ketina įkurti tarptautinę nevy
riausybinę organizaciją "Baltijos 
vienyte1”. Si organizacija veiks 
Baltijos valstybių vienytes ir jos 
gynimo interesais. Baltijos vals
tybių inteligentijos atstovai įsiti
kinę, kad gyvybiškai būtinas 
glaudesnis Baltijos valstybių 
1 n- n d radarl )ia v i mas pol i t i kos, 
ekonomikos ir kultūros srityje.

— Sausio 16 d. prie Seimo rū
mų įvyko iškilminga savanorių 
rikiuotė, skirta savanoriškos 
krašto apsaugos tarnylx>s įkūri
mo trečiosioms metinėms. Ri
kiuotėje dalyvavo visų astuonių 
SKAT-o rinktinių būriai. Vil-

išstūmė vakariečių numylėtąjį 
M. Gorbachev, tuomet George 
Bush ir Bill Clinton pradėjo 
remti tik Boris Jelcin.

Toks asmens, o ne principų 
rėmimas yra itin pavojingas. 
Žmonės keičiasi. Rusų vadai yra 
ypač apgaulingi ir nepastovūs, 
tačiau vakariečiai jų nepažįsta. 
Svarbiausia tai, jog pats galin
gasis’ Maskvos centras jau seniai 
nebesugeba kontroliuoti didžiu
lio Rusijos krašto, Centro įstaty
mai, įsakymai, dekretai bei norai 
yra ignoruojami tolimuose Rusi
jos kampuose.

Oficiali ekonominė programa 
Rusijoje egzistuoja tik dėl to, kad 
veikia juodoji ir požeminė rinka, 
kurios dėka rusai dar gali paval
gyti. Ne Vakarų universitetų ži
novai ar biurokratų apšlifuoti 
raštai bei pasiūlymai veikia Rusi
jos rinką. Ten vyksta kova tarp 
senųjų nomenklatūrininkų, va
giančių ką tik gali,, bei saugančių 
savo privilegijas ir tarp naujųjų 
verslininkų, kurie visai nekrei
pia dėmesio į valdžios norus. Jie 
gamina prekes ir pardavinėja jas, 
tik siekdami pelno — visa kita 
jiems visai neįdomu.

Prezidento pastaba, jog Rusija 
jau progresuojanti ir, neva ste
bėdama tą progresą Amerika 
teiks pagalbą — yra naivi ir ap
gaulinga strategija. Ji negali 
padėti reformoms Rusijoje, ta
čiau gali tiktai pakenkti joms.

Didžiausią pavojų Lietuvai ir 
jos kaimynams kelia Bill Clinton 
nusistatymas neleisti Rytų Euro
pos kraštams stoti į NATO. Jo 
pažadai, jog leis kartu manev
ruoti, neapgins jų, o laikui bė
gant įsileis Rusiją — grieš kurią

T0 irtetvo sudfgžnizuoTa— 
Rusijos atžvilgiu Bill Preziden-

........... to klajojimas — žaidimas šiuo 
istoriniu momentu kuomet Eu
ropai yra reali galimybė pasidėti 
tikrai demokratiškus pamatus.
į Bill Clinton pagrindinis — 

nors dar net nepatvirtintas — 
patarėjas Strobe Talbott duoda 
patarimus Prezidentui, aklai ir 
naiviai tikėdamas Rusijos per
spektyva. Jis yra įsitikinęs, kad 
Rusija neturinti jokių imperialis
tinių motyvų ir ji eisianti tiesiu 
demokratijos keliu.

Bill Clinton prisiklausęs S. 
Talbott patarimų dienraščio 
“The New York Times” žurnalis
tui William Safire pasakė, kad jis 
— Bill Clinton — yra optimizmo 
jėga (“a force for optimism”). Jis 
matąs Rusiją kaip kraštą, linkusį 
į demokratiją, nesikišantį į kai
mynų reikalus, rinkos ekonomi
ką... Jis nuspėja, jog Rusija bus 
tik didysis kraštas, ne imperija... 
Korespodentui Prezidentas pa
sakojo, kad šią savo nuomonę jis 
remiąs Rusijos istorijos suprati
mu. Pasak jo “visa Rusijos istori
ja ir charakteris ir struktūra tai 
liudija...” (“Their vvhole history 
and character and texture of 
Russia argues for that”).

Korespondentas William Safi- 
re komentuoja: “Aš manau, kad 
visa Rusijos istorija ir charakteris 
ir pagrindas yra kitokie”. (“1 
think Rusia s whole history and 
character and texture argue for 
the opposite”).

Algirdas Brazauskas, spau
džiamas opozicijos paskelte, kad 
Lietuva norinti oficialiai stoti į 
NATO. Tai sukrėtė Bill Clinton 
komandą, nes iki šiol jiems rei
kėjo rūpintis tik Lenkijos, Veng
rijos, Čekijos ir Slovakijos prašy
mais. .. O dabar dar reikia kreipti 
dėmesį ir į tą nelemtą Lietuvą 
...Boris Jeltcin patarėjai tuoj pat 
išreiškė piktą nepasitenkinimą 
šiuo Lietuvos prašymu. Kas yra 
ypatingai įdomu, tai Maskvos 
griežta reakcija taikyta ne į A. 
Brazauską, o į Vytauto Lands
bergio ankstyvesnį pasisakymą. 
A. Brazauskas, atrodo, sudarė tą 

— Vilniuje “Karolinos turo” 
rūmuose kovo 9-13 dienomis1 
įvyks pirmasis Lietuvos Prezi
dento taurės tarptautinis teniso 
turnyras. Lygiagrečiai vyks trys 
vienetų turnyrai: vyrų — Prezi
dento taurei laimėti, moterų ir 
senjorų (vyresnio amžiaus žai
dėjų), taip pat dvejetų varžybos. 
Dėl Prezidento taurės kovos 16 
tenisininkų. Numatoma, kad 
tarp jų bus dešimt užsieniečių. 
Ateityje bus siekiama šias tradi
cines kasmetines varžybas įjung
ti į tarptautinį kalendorių.

Pagrindinio turnyro prizinis 
fondas — $10,000. Be to, po 
$ 1,000 skiriama moterų ir senjo
rų turnyrams.

— Kunigų seminarijos Lietu
voje kandidatų pereitais metais 
priimta: Kaune 42, Telšiuose 17, 
Vilniuje 22, Lietuviai pranciško
nai šiais metais turi 15 klierikų 
noviciate Kennebunkporte, 
M E, ir 11 klierikų Kauno kunigų 
seminarijpje.
- Vilniuje šiuo metu veikia dvi 

valgyklos, kurios kasdien nemo
kamai pamaitina 1,500 vargšų.

— Lietuvos Seimas ratifikavo 
Estijos, Latvijos ir Lietuvos res
publikų laisvos prekylx>s sutartį. 
Ją pernai rugsėjo mėnesį Taline 
pasirašė šių valstybių vyriausy- 

• bių vadovai. Sutartis turėtų įsi
galioti nuo šių metų vasario 1 
dienos. Ji neterminuota. Pagal 
šią sutartį nebus imami nauji 
eksporto ir importo muitų mo
kesčiai, o esantys panaikinami 
nuo sutarties įsigaliojimo die
nos.

pasisekė vengrus įtikinti), o į če
kus — Prahoje gimusi Amerikos 
Jungtinių Tautų ambasadorę Al- 
bright... Jeigu BillClinton laiku 
būtų žinojęs, kad ir Lietuva 
norės stoti į NATO, gal savo ad
ministracijoj būtų radęs lankstų 
tam tinkamą Amerikos lietuvį?

Bill Clinton kelionės pradžia
— be plano, be principų, o svar
biausiai, be jokios pasaulęžiūros
— nežada nieko gero tiek mums, 
tiek ir visieihs Europoje. Prezi
dentas B. Clinton gali džiaugtis 
tik dėl vieno: Vakarų Europoje 
jis atrodys gerai, kadangi euro
piečiai, kaip dažnai atsitinka 
tame kontinente, yra neprinci- 
pingų ir pasimetusių vadų silp
nose rankose... Net Bill Clinton 
jų tarpe gali atrodyti netaip jau 
blogai!

VIRGINIA ALEKSANDRAVIČIŪTĖ, lietuviškai kalbanti 
advokatė, teikia paslaugas IMIGRACIJOS bei ŠEIMOS teisiniuose 
reikaluose. The American Immigration Lavvyers Association 
narė. Turi leidimą praktikuoti Massachusetts ir VVashington, 
D.C. One Bulfinch Place, Suite 100, Boston, MA 02114. .
Tel.: (617) 723-2242; FAX: (617) 723-1899.

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

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

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

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

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNŪS JONAS, sav. Winter 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 Bell Baking Co. Lietuviš
ka ir europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei 
pokyliams tortai. Dalia Radžiūnas, sav. - 43-04 Junction Blvd., 
Corona, Queens, NY 11368. Tel. 779-5156.

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

NEW YORK-NEW JERSEY-Laisvės Žiburys, sekmadieniais 9-9.30 
vai. ryto WNWK105.9 FM. Romas Kezys, 217-25 54th Avė., Bay- 
side,NY 11364.Tel. 718229-9134arba 718428-4552. Fax 718 769- 
3302.

NEW JERSEY, NEVY YORK - "Music of Lithuania" programa, 
vedama anglų kalba iš Seton Hali Universiteto stoties, 89.5 FM 
banga, girdima sekmadieniais nuo 12 iki 1 vai. popiet. "Lietu
vos atsiminimai" programa iš tos pačios stoties, girdima 
sekmadieniais nuo 1 iki 2 vai. popiet. Dr. J. J. Stukas - direkto
rius, 234 Sunlit Dr., Watchung, NJ 07060. Tel. 908 753-5636.
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Babelio bokštas
Istoriją apie Babelio bokštą 

žino visi, net neskaitę Šventojo 
Rašto. Tai pasakojimas, aiški
nantis kalbų atsiradimą žemėje. 
Pagal Pradžios knygą, po visa 
nušlavusio tvano išliko tik Nojus 
ir jo sūnūs. Dabar bandoma atsa
kyti, kodėl iš jų kilusios tautos 
tokios įvairios ir kalba skirtingo
mis kalbomis.

Prieš pasakojimą apie Babelio 
bokštą randame ilgą senovės 
izraelitam žinomų tautų sąrašą. 
Jos kilo iš Nojaus sūnų ir paskli
do po visą žemę. Paminėtos ne 
tik garsios tautos, gyvenusios 
Egipte, Etiopijoje, Babilonijoje, 
bet ir šiandien nežinomos ar net 
legendinės. Rytiečiai mėgo su
darinėti tokius geneologijų są
rašus. Jie turėjo padėti nustatyti 
jų kilmę ir pabrėžti vertę, — 
protėviais paprastai laikyti ypa
tingi herojai. Šventajame Rašte 
geneologijų sąrašus pateikia ku
nigų šaltinis. Turime tei. 

singai suprastojo reikšmę. Pra
džios knygos tyrinėtojas K. We- 
stermann rašė: “Esminis dalykas 
šiuose sąrašuose ne atskiri vardai 
ir ne genęologinės linijos, dėl ri
botų ano meto žinių pilnos klai
dų ir spragų, Bet mižiniškosjpas;. 
tangos žemės—tautas pristatyti 
kaip vienos žmonijos narius. Vi
soje senovės istorijoje nebuvo 
nieko panašaus į šias pastangas”. 
Taigi, ir čia centras yra Dievas 
visos žmonijos Kūrėjas.

Po tokios įžangos pradedama 
pati Babelio bokšto istorija. Var
das, be abejo, kilęs iš galingosios 
Artimųjų Rytų valstybės Babilo
no, į kurį Šventasis Raštas žvelgė 
neigiamai dėl jo imperialistinių 
siekių. Ir šiame skyriuje Babilo
nas— priespaudos simbolis. Kai 
kurie mokslininkai mano, kad 
šiame jahvistinei tradicijai pri

skiriamame tekste susipina du 
senoviniai pasakojimai: vienas 
kalba apie bokštą, o kitas apie 
pati Babelės-Babilono miestą. 
Mesopotamijoje daug kur buvo 
statomi didžiuliai piramidės for
mos bokštai, vadinami “zigura- 
tais”. Didingi laiptai vesdavo į 
jų viršūnę, kur stovėjo Dievui 
skirta šventyklėlė. Kai kurie iš 
tų bokštų išliko iki mūsų laikų.

Babilone stovėjęs bokštas tu
rėjo simbolinį vardą Enteme- 
nanki, tai reiškia “dangaus ir 
žemės pamatų namai”, o ant jo 
esanti šventovė — Esagila 
pažodžiui reiškia “namai, kurie 
kelia galvą”. Taigi, aiškus noras 
“pasiekti dangų”. Apie tai kalba 
ir Pradžios knyga: “Visa žemė tu
rėjo vienodą kalbą, vienodą žo
dyną. Eidami iš rytų, žmonės 
atrado lygumą Šinearo krašte ir 
čia apsigyveno... Jie sakė: “Pasi- 
statykime miestą ir bokštą, kurio 
viršūnė siektų dangų! Taip mes 
išgarsinsime savo vardą ir neiš- 
sisklaidysime po visą pasaulį”. 
Štai kodėl Šventraščio autorius 
Babelio bokšto statyboje įžvelgia 
žmogaus įššūkį dangui, ano meto 
supratimu, Dievo sostui. Vėl 
matome “piijįuinę” žmogaus 

-rnuodėmę, troškimą.-“būti kaip
Dievas”.

Toliau Viešpats pavaizduotas 
kaip valdovas, kuris iš savo dan
giškos buveinės nužengia patik
rinti ką daro nuodėmingoji žmo
nija ir sutrukdyti beprotiškus jos 
planus: “Jis tarė: nusileiskime 
žemėn ir jiems sumaišykime kal
bą, kad nebesuprastų vienas 
kito. Viešpats išblaškė juos iš te
nai po pasaulį ir jie paliovė staty
ti tą miestą. Todėl tas miestas 
vadinamas Babeliu, nes ten 
Viešpats sumaišė žmonių kalbą". 
Hebraiškai “sumaišyti” skamba

Kas yra Katalikų socialinė 
doktrina

Katalikų socialinė doktrina yra 
bandymas pateikti socialines 
vertybes ir principus, išplau
kiančius ne tiktai iš Apreiškimo, 
bet ir iš natūralaus proto suvoki
mo. Įžvelgdama specifinės, tikė
jimu pagristos socialinės etikos 
ribas ir remdamasi Šv. Rašte pa
liudyta galimybe pažinti bendrą
sias prasmės struktūras bei eti
nius tikslus iš kūrinijos tvarkos, 
Katalikų socialinė doktrina pasi
tiki žmogaus proto pažinimo ga
lia ir mano, kad natūralusis pro
tas, nepaisant gimtosios nuodė
mės sąlygoto pažeistumo, iš es- 

balal, tad čia populiariai aiškina
mas Babelio vardas. Iš tikrųjų jis 
reiškia “Dievo vartai”, tai yra 
šventas ir didžiulis miestas.

Anksčiau pateikti tautų ge
neologijų sąrašai liudijo, kad 
pats Dievas norėjo bei leido tau
tinę ir kultūrinę įvairovę. Jei ji 
kyla laisvai, praturtina visą žmo
niją. Tačiau šie skirtingumai gali 
atsirasti ir dėl išdidumo bei noro 
viešpatauti. (Taip atsitinka šiame 
pasakojime. Kartu Babelio bokš
to istorija kalba apie Dievo troš
kimą, kad žmonija, nors ir labai 
įvairi, būtų vieninga. Bet Dievas 
atmeta prievarta pasiektą suvie
nodinimą. Babelė Šventajame 
Rašte yra žmonijos suskaldymo 
simbolis, tautinių karų, impe
rialistinių siekių, trukdančių 
žmonijos vienybei, šaltinis.)

Klaipėdos Šv. Juozapo Darbininko parapijos klebonas kun. A. Baniulis, SJ (k.), T. A. 
Šeškevičius, SJ, tretininkai, “Caritas” atstovė ir jaunimas švenčia Kūčias vaikų inter
nate gruodžio 24 d. su našlaičiais ir vienišais žmonėmis. V. Šimkūno. SJ. nuotrauka.

KATALIKŲ SOCIALINE DOKTRINA IR 
EKONOMINĖ VEIKLA

.męs pajėgus suvokti jame įdiegtą 

.dorovės dėsnį. Todėl argumen
tuodama Katalikų socialinė dok
trina pirmiausia remiasi prigim
tine teise ir natūralių žmogaus 
teisių bei atitinkamų pareigų, 
kurių galutinis pagrindas yra 
Dievas, akivaizdumu. Juk visa 
gamta, ir ypač žmogaus prigim
tis, yra suprantama kaip Dievo 
sutvarkyta kūrinija, t. y. kaip 
kūrinija, kurioje galima atrasti 
Kūrėjo pėdsakus.

Katalikų socialinė doktrina 
pirmiausia yra visuomeninių 
struktūrų etika, t. y. ji nagrinėja 
individų moralinį elgesį visuo
meninių institucijų santykių ir 
sąlygų erdvėje. Ji klausia, kokią 
vertę turi visuomeninės santvar
kos, darančios įtaką individo el
gesiui, ir kuo remdamasis jas turi 
formuoti pats individas. Ji taip 
pat nagrinėja, kokius visuomeni
nius ar ekologinius padarinius 
gali turėti tam tikra veikla, nes, 
priimant doroviškai atsakingą 
sprendimą, pirma būtina pa
rverti jo galimus rezultatus.

Žmogaus samprata
Centrinis Katalikų socialinės 

doktrinos teiginys (pagal “Gau- 
dium et spės” Nr. 25) formuluo
jamas taip: “Visų visuomeninių 
įstaigų galutinis pagrindas, sub

jektas ir tikslas yra ir turi būti 
žmogaus asmuo”. Bet kas yra 
žmogus? Remiantis krikščionių- 
žydų tradicija, žmogus yra 
asmuo, t. y. savarankiška ir atsa
kinga būtybė, kuri laisvai ap
sispręsdama, pagal sąžinę gali 
pasirinkti gėrį.

Žmogaus orumu laikytina tai, 
kad jis, kaip asmeniškas Dievo 
atvaizdas, turi savo nepakartoja
mą vertę, kurios iš jo negali 
atimti jokia instancija. Kiekvie
nas atskiras žmogus yra tikslas 
savyje ir nėra priemonė kokiam 
nors visuomeniniam tikslui. Jis 
yra substancija, tuo tarpu visuo
menė tėra santykis, vieninga ry
šių tarp žmonių visuma.

Kaip individas žmogus yra bū
tybė su trūkumais ir savo egzis
tencijoje priklauso nuo kitų, be 
kurių jis negalėtų pažinti ir įgy 
vendinti vertybių. Tad žmogus 
yra visuomeniška būtybė. Ta
čiau visuomenės reikalavimai jo
kiu būdu nepanaikina jo laisvų 
sprendimų galimybės. Kita ver
tus, laisvas apsisprendimas ne
gali reikšti neribotos savivalės. 
Toks piktnaudžiavimas laisve ne 
tik nėra “savirealizacija”, bet ir 
kenkia kitiems , nuo kurių prik
lauso ir savoji gerovė. Subjekty
vi sąžinė ir veikla visada lieka 
susietos su visiems galiojančio

mis objektyviomis vertybėmis.
“Krikščionišką žmogaus vaiz

dinį kaip Katalikų socialinės 
doktrinos normatyvinį pagrindą 
galima nusakyti šiais teiginiais:

a. Žmogus kaip Dievo atvaiz
das yra visų visuomeninių įstai
gų subjektas, kūrėjas ir tikslas.

b. Sąžinė kaip natūralus orga
nas doroviniams principams pa
žinti gali konkrečiose situacijose 
spręsti apie gerą ir blogą elgesį.

c. Žmogus turi visuomenišką 
prigimtį, jis yra visuomeniška 
būtybė.

d. Žmogus yra istoriška būty
bė ir kaip tokia atsakinga už kul
tūros pažangą.

e. Žmogaus prigimtis yra pa
žeista gimtosios nuodėmės.

f. Žmogus yra įpareigotas tęsti 
Dievo kūrimo darbą, gimdyda
mas palikuonis ir ugdydamas 
kultūrą.

g. Žmogus yra Dievo pašauk
tas amžinajai laimei, daly vaujant 
Dievo gyvenime.

Žmogaus teisės
Žmogaus teisės yra konkreti

zuotas žmogaus orumo pavida
las. Nuo enciklikos "Rerum no- 
varum” Katalikų socialinės dok
trinos etinės normos, išplaukian
čios iš Dievo sukurtos žmogaus 
prigimties, dažnai formuluoja
mos kaip žmogaus teisės. Kri
kščionybė esminiu būdu lėmė 
žmogaus teisių idėjos vystymąsi. 
Pavyzdžiui, XV amžiaus po
piežinė doktrina, draudžianti 
atrastų žemių vietinius gyvento
jus pavergti, iškeldinti, atimti iš 
jų nuosavybę ir pan.. netiesio
giai skelbė žmogaus teises; teisę 
į gyvybę, laisvę, nuosavybę ir 
tėvynę.

Kritika, kurią Bažnyčia pasta
raisiais dviem šimtmečiais reiškė 
švietėjiškų žmogaus teisių atžvil
giu, pirmiausiai buvo nukreipta 
prieš žmogaus teisių atitraukimą 
nuo kūrinijos tvarkos. Bažnyčia 
taip pat nesutiko su liberalistiniu 
žmogaus teisių apribojimu vien 
individualios laisvės teisėmis. 
Kita vertus, ji kritikavo ir s<xia- 
listinę sampratą, “socialinių” tei
sių srityje akcentuojančią konk
rečią lygybę, kurią nustato ir 
kontroliuoja visuomenė. Prie

inu kelta į 4 psl.)

DARIUS IR GIRĖNAS
JŲ SKRYDŽIO 
60 METŲ 
SUKAKTĮ 
PRISIMENANT

30
— PAULIUS JURKUS ■ ........—

Jau buvo praėjusi didžioji lau
kimo naktis, kada minia, tarsi 
nujausdama, dainavo:

“Atskrend sakalėlis per žalią 
girelę, 

~ Atmušė sparnelius į sausą 
eglelę”...

. Jau tie du sakalėliai buvo at
skraidinti padangių keliais į Kau
ną. Taip jie baigė savo skrydį: 
New Yorkas — Kaunas, baigė 
karstuose, apsupti didelės 
garbės...

Visa Lietuva žinojo, kad ka
tastrofos vietoje, lakūnams 
žuvus, dar degė Dariaus elek
trinė lemputė ir ėjo jo lakūno 
laikrodis. Tai ir simbolizavo, kad 
lakūnai nėra žuvę, jie amžiams 
švies lietuvių tautai, kaip reikia 
siekti kilnių idealų; laikrodžio 
tiksėjimas visiems primins, kad 
lietuvių tauta — gyva, išliks per 
visas istorines audras.

Jau ketvirtą dieną Kaunas bu
vo nebe tas. Miestas buvo prisi
dengęs gedulo šydu. Karstai po 
jų sutikimo ir kalbų buvo vežami 
į Kauno katedrą. Kaip minėta, 
Kauno miesto taryba pirmoji pa- 
gerliė lakūnus — jų vardu pava
dino gatvę. Kauno miesto bur
mistrui A. Grauvrokui perkirpus 
kaspiną, automobilis su lakūnų 
palaikais pirmas pradėjo lėtai va
žiuoti šia gatve. Už jo pamažu 
slinko apie dviejų kilometrų ilgio 
eisena.

Buvo nešama apie 50 vainikų 
ir daugybė gėlių puokščių. 
Skambėjo visi miesto varpai, ore 
skraidė lėktuvų trijulės.

Žmonių tiek daug, atrodė, kad 
visos gatvės juda ir plaukia. Pilni 
šaligatviai, balkonai, stogai, atš
laitės.

Katedros aukšti skliautai gau
dė nuo vakarinių giesmių, šla
mėjo nuo -žingsnių čiužėjimo. 

nuo atodūsių.
Daugybė vainikų, gėlių, kariš

kos garbės sargybos, sudarytos 
iš įvairių ginklų rūšių. Karstai 
apdengti Lietuvos, Amerikos ir 
Vyčių Kryžiaus vėliavomis.

Katedra buvo atidara visą nak
tį, ir žmonės visą naktį taip ėjo 
pro šalį, atiduodami pagarbą. 
Ėjo visų tautybių ir visų tikėjimų 
žmonės, nes visi buvo to paties 
skausmo paliesti.

Lakūnu laidotuvės
Laidojimas buvo liepos 20 d. 

Laidotuvių diena buvo paskelbta 
nedarlm diena, kad visi galėtų 
dalyvauti tautos gedulo iškilmė
se. Liepos 18 ir 19 dienomis 
buvo uždaryti visi Kauno kino 
teatrai, kavinėse ir restoranuose 
negrojo orkestrai.

Į Rotušės aikštę senamiestyje 
susirinko daugybė organizacijų, 
ministerijų tarnautojų, dešimtys 
tūkstančių darini žmonių. Jie už
plūdo katedros gretimas gatves, 
sustojo Vilniaus, Prezidento 
gatvėse. Laisvės alėja iki Įgulos 
bažnyčios buvo pilna žmonių.

Katedroje iškilmingas pamal
das aukojo Kauno arkivyskupas 
Juozapas Skvireckas, giedojo 
operos solistai: Kipras Petraus
kas, Vladislovą Grigaitienė, Juo
zas Mažeika.

Apie 12 vai. prasidėjo eisena 
Laisvės alėjos link. Priekyje ėjo 

gedulo vėliavos, po jų 76 vaini
kai, kurių kaspinuose buvo įrašy
ta įvairiomis kalbomis. Buvo vai
nikų ir nuo vokiečių lakūnų. 
Daugyliė gėlių puokščių. Visas 
kelias buvo nubarstytas gėlėmis 
ir eglių šakelėmis.

Nuo pat katedros iki kapinių 
stovėjo įvairių ginklų kariuo
menės špaleriai, grojo kariški or
kestrai, žygiavo kariuomenės 
dainių kuopos, batalijonai. Pa
dangėje skraidė lėktuvai.

Žmonės, kurie netilpo gat
vėse, stebėjo iš balkonų, nuo 
namų stogų. Laidotuvėse daly
vavo apie 60,000 žmonių. Tokių 
laidotuvių miestas nebuvo per- 
gyyenęs ir nebuvo to matęs. Tai 
Buvo viena, visus jungianti de
monstracija už savo kultūrą, už 
savo valstylię. Tai drauge buvo 
ir kvietimas — eiti didvyrių ke
liais.

Kauno kapinėse žuvusių dėl 
Lietuvos laisvės lakūnų sekcijoje 
buvo pastatyta koplyčia. Čia ir 
bfivo atnešti karstai.

Kadangi į kapines tegalėjo su
tilpti labai mažai žmonių, tai vi
sos laidotuvių kalinis buvo trans
liuojamos per garsiakalbius i 
miesto gatves, transliuojamos 
per radiją. Taip visa tauta girdėjo 
atsisveikinimo kallias.

Kapinėse kalbėjo ministeris 
pirmininkas Juozas Tulielis, inž. 
L. Bulota, dari. A. Žmuidzina
vičius ir kiti.

Toje koplyčioje ir buvo padėti 
karstai, apkrauti gausybės vaini
kų. Žmonės ėjo ir ėjo į kapines, 
pamažu slinko pro koplyčios du
ris, stebėdami gėlėmis apkrau
tus karstus, giliai atsidusę, nu
braukę ir ašarą. Taip jie koplyčią 
lankė iki vėlumos.

Grįžtant prie spaudos
Minėtame "Lietuvos aido 

numeryje iš 1933 m. liepos 20 
d. dėmesį patraukia užuojautos 
telegrama Vokietijos užsienio 
reikalų ministerio barono von 
Neurath. Atsakomąja telegrama 
padėkojo Lietuvos ministeris 
pirmininkas Juozas Tulielis.

Skelbiami vainikų įrašai, iš jų 
4 įrašyti vokiškai, žuvę vadinami 
"lakūnai lietuviai, draugai

Visur rodoma simpatija Lietu
vai. Cituojamas “Berliner Tage- 
blatt dienraštis, kur rašoma, 
kad lakūnai norėjo patarnauti 
tėvynės garliei ir parodyti, kad 
lietuviai nei vienai tautai nenori 
nusileisti. “Jie yra atlikę labai di
delį darbą, nors ir nelaimė juos 
ištiko kelių valandų atstume nuo 
tikslo. Jie buvo tikri Lietuvos 
vaikai
Tame pačiame numeryje įdėtas 

vienas puslapis poezijos, skirtos 
lakūnų garliei: eilėraščius parašė 
Stasys Laucius, Juozas Paukšte
lis. Vladas Švitrigaila.

Specialus paveikslas
Laidojimo dieną laisvės 

alėjos knygyno viename lange, 
greičiausiai Šv. Kazimiero drau
gijos knygyne, limo išstatytas 
dail. kun. Pijaus Brazausko nuta
pytas paveikslas, kaip giltinės 
šmėkla, iškėlusi kaulėtas rankas, 
spendžia kliūtis Lituanikai į Lie
tuvą Paveikslas turėjo pasiseki
mą, buvo skelbiamas visoje 
spaudoje. Gi kun. Pijus Brazau
skas buvo jaunas dailininkas. 
Buvo gimęs 1905 m lapkričio 28 
d., kunigu įšventintas 1930 m. 
birželio 22 d. Tuo metu buvo vi
karu Pajavonyje. Jis buvo pasi
traukęs į Vakarus. ilgai gyveno 
Amerikoje. North Bend, OR. 
Mirė 1991 m. kovo 1 d.

Minėjimai ir paminklai
Suprantama, kad Chicagoje 

tuoj pat buvo pradėta rengti la
kūnų minėjimai. Suorganizuotas 
komitetas jiems pastatyti įspū
dingą paminklą. Marųuette Par
ke ir buvo pastatytas toks pa
minklas. Br<xiklyne. NY pastaty
tas vėliavos stiebas. Gaila, kad 
jis dabar liko tokiame kvartale, 
kur lietuviai nebegyvena.

Lietuvoje gražius lakūnų bius
tus sukūrė skulptorius Br. 
Puodžius. Jis Anykkščiuose ant 
Puntuko akmens iškalė lakūnų 
reljefus, jų testamento dalį. Dar- 
lias puikus ir patrauklus.

IBus daugiau)
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Dr. Vytautas Dambrava

POETO JUOZO ZLABIO PALIKIMAS

Keturvėjininko poeto Juozo eilėraščiai yra iš 1914 metų. Ar-

KALBĖTOJAI IR TEMOS 
25-SE POLITINĖSE STUDIJOSE

Los Angeles ir apylinkių lie
tuvius Los Angeles LP bičiuliai 
sausio 29-30 dienomis kviečia j 
26-ojo politinių studijų savaitga
lio programų. Praeityje tose stu
dijose būdavo kalbama apie Lie
tuvos laisvinimų, sėkmes, ne
sėkmes ir ieškoma būdų laisvini
mo darbų gerinti. Šių metų stu
dijose bus koncentruojamasi į iš
silaisvinusios Lietuvos rūpes
čius. O tų rūpesčių mūsų Lietu
vėlėje begalės. Organizatoriai ti
kisi, kad studijų eigoje bus iš
vengta kalbų apie išeivių teises 
dabartinėje Lietuvoje, juolab 
privilegijas.

Šiais metais studijos organi
zuojamos taip, kad ne tik ofi
cialūs programos atlikėjai kal
bėtų, bet būtų pakankamai laiko 
ir auditorijai pateikti savo nuo
mones, pasiūlymus.

Šeštadienį, 1.29, prieš pietus 
kalbės JAV LB Krašto valdybos 
pirmininkas Vytas Maciūnas te
ma: “Rėmai, kuriuose JAV LB 
veda dialogų su Lietuvą ”, ir poe
tas Bernardas Brazdžionis — 
“Lietuvių literatūros istorinė 
tąsa”.

Po pit^ų pertraukos įvyks pla
čios apimties simpoziumas, ku
riame bus liečiami Lietuvos Baž
nyčios, užsienio politikos, teisė
tvarkos, krašto gynybos, piliety
bės įstatymo ir KGB archyvų 
klausimai. Trumpus pradinius

SU NAUJĄJA VYRIAUSYBE ŽYGIUOJAMA ATGAL
(atkelta iš 1 p.v/j

menesius. Nestabilumo pirmasis 
įrodymas buvo sausio 16-osios 
premjero pavaduotojo Jegor Gai- 
dar atsistatydinimas. Žmonių mi
nios stovėjo eilėse prie valiutos 
keitimo punktų ir stengėsi atsikra
tyti rubliais. Sausio 19 d. 1 JAV 
doleris buvo perkamas už 1,607 
rublius, o kai kuriuose gatvės 
kioskuose ir už 2,000.

Staigus rublio kurso kritimas 
pirmiausiai atsiliepė į smulkųjį biz
nį, kuris dar tik žengia pirmuosius 
žingsnius. Importinių prekių par
davinėtojai paprasčiausiai nutrau
kė savo biznį, kad susiorientuotų 
rublio kritimo greityje ir spėtų 
atitinkamai kelti savo prekių kai
nas. Vienas iš tokių pardavėjų Igor 
Bely, kuris pardavinėja importines 
cigaretes pasakė, kad jis pakėlė 
kainas visoms prekėms 30%. Ta
čiau nežiūrint į tai, žmonės sten
giasi pirkti viską, kad tik atsikra
tytų rubliais. Šis cigarečių pardavė
jas spėja, kad iki vasaros už vieną 
JAV dolerį bus mokama 3,000 rub
lių.

pasisakymus padarys kun. Aloy
zas Volskis, adv. Žibutė Brin- 
kienė, dr. Algirdas Kanauka, 
Ignas Medžiukas, Algis Rauli- 
naitis ir Juozas Kojelis. Yra suda
ryta išvadų komisija. Bus pakan
kamai laiko diskusijoms. Disku
sijų dalyviai gali iš anksto sufor
muluoti pasiūlymus, kuriuos, ti
kimasi, irgi bus galima padisku
tuoti.

Sekmadienį, 1.30, suma LF 
bičiulių intencija. Po pamaldų 
“Savivaldybės Lietuvoje ir gali
mi problemų sprendimai tema 
kalbės JAV-Baltijos Fondo Vil
niuje biuro vedėja Vilija Jonkai- 
tytė, ir pagrindinę studijų kalbų 
“Vertybės, kurias lietuvių tauta 
turi ginti" pasakys Lietuvos am
basadorius Venecueloje ir diplo
matinių reikalų Pietų Amerikoje 
tvarkytojas dr. Vytautas Damb
rava.

Kaip visada, dalyvavimas stu
dijose visiems laisvas ir nemoka
mas.

J- Kj.

— Švedijos vyriausybė pa
skyrė 60 milijonų kronų Lietu
vai, Latvijai ir Estijai gerinti pa
sienio apsaugai. Baltijos vals
tybės lėšas per trejus metus pa
naudos transporto priemonėms, 
radarams ir kitai stetajimo įran
gai įsigyti.

Rusijos Centrinis bankas bando 
atstatyti vis greičiau smunkantį 
rublį, naudodamas savo valiutinį 
rezervą. Per tris savaites Centrinis 
bankas išnaudojo beveik vieną ket
virtąją savo rezervo, t.y. apie $1 
milijardą, kad sulaikyti rublį ir 
išvengti hiperinfliacijos.

Vienas išJelcin atstovų Anatolij 
Krasikov, duodamas interviu As
sociated Press, neigė skirtumus tarp 
Jelcin ir Čemomirdyn pažiūrų ir 
pasakė, kad "Vyriausybinės krizės 
nėra... Nėra teisinga kalbėti apie 
skirtumus. Dienotvarkėje yra pri
imtinų sprendimų ieškojimas. Vi
sokie variantai yra nagrinėjami. 
Tai - normalus, praktinis darbas".

Rusijos dienraštis "Izvestija" rašo: 
"Prezidentas reformatorius yra 
priverstas sutikti su premjeru, ka
dangi jis neturi teisės ignoruoti 
parlamento rinkimų rezultatų. 
Nuo dabar reformų vyriausybė yra 
mirusi".

Kito dienraščio "Moskovskij 
Komsomoletc’ pirmajame pusla
pyje straipsnio antraštė skelbė: 
"Rusijos žmonių sena svajonė iš

Zlabio-Žengės (1899-1992). mir
ties vienerių metų sukakčiai per
nai Kaune buvo išleistas atviru
kas — vienoje pusėje Zlabio^ 
nuotrauka, kitoje — jo eilėraštis 
“Kaip Mefistofelis” (1921):

Kaip Mefistofelis, pragarą 
kurdamas,

Kaip jis, vieningai žmoniją 
užbardamas,

Taip aš sau vienas pasauly 
juokiuos.

Pralekia žvaigždės, berihęn 
panerdamos,

Sutrepsi deivės, kairi laimę 
sutverdamas.

Ašen sau vienas pasauly 
juokiuos.

Skiriasi debesys, žaibu 
žibėdami,

Meldžiasi žmonės, Dievuliu 
drebėdami^

Ašen sau vienas pasauly 
juokiuos.

Sugaudžia varpos, tolybėn 
nužengdamas,

Sužiba kardas, mirtybę pri
rengdamas,

Ašen sau vienas pasauly 
juokiuos,

Kaip Mefistofelis, pragarą 
kurdamas,

Kaip jis, velningai Žmoniją 
užbardamas,

Taip aš sau vienas pasauly 
juokiuos.

Daugmetinė Zlabio globėja 
docentė Irena Laptėvaitė viena
me iš savo laiškų rašo apie velio
nio archyvo tvarkymų. Rasta 
apie 500 eilėraščių, nedidelis 
ciklas apie tremtį Vorkutoje. 
Eilėraščiai rašyti nuo 1956 iki 
1992 m. be to, yra sąsiuvinis 
eilėraštukų sukurtų tarp 1914 ir 
1919 m. Čia reikia nustebėti. Icad 
Zlabio-Zengės poezijos rinkti
nėje “Pavasarių gramatikos 
(Vaga, Vilnius, 1992) pirmieji du

KATALIKŲ SOCIALINE 
DOKTRINA IR 

EKONOMINĖ VEIKLA
(atkelta iš 3 psl.)
šingai šioms idėjoms, encikliko
se žmogaus teisės kaip prigim
tinės teisės siejamos su dievišku, 
absoliučiai įpareigojančiu' pa
grindu ir jungiamos su atitinka
momis pareigomis: kam žmogus 
įpareigojamas, į tai jis privalo 
turėti teisę, pavyzdžiui į gyvybę 
ir darbų.

sipildė: ji neturi vyriausybės".
Jelcin ir Čemomirdyn linijų 

konfliktas vargu ar pasibaigs tik 
dabartiniais kompromisais. Vyriau
sybė, sukaustyta vidinių prieštara
vimų, negalės išspręsti susidariusių 
problemų, stabdydama reformas 
arba jas silpnindama. Aiškus eko
nominio kurso pakeitimas į vals
tybinėmis dotacijomis "maitina
mą" pramonę ir žemės ūkį taps 
pirmuoju žingsniu atgal į socialis
tinės ekonomikos glėbį.

Smulkaus biznio toleravimas, es
ant tokiai situacijai nieko ne
bereikš. Jis neteks galimybės 
konkuruoti rinkoje su valstybi
niuose monstruose pagaminta pi
gia produkcija. Nereikės išleisti 
naujų įstatymų privataus biznio 
užgniaužimui. Pati sistema jį priv
ers palikti Rusijos valstybinę 
monopolistinę rinką.

Kaip staiga ir aštriai bus pasukta 
į praeitį, parodys laikas. Žingsnis 
atgal padarytas. Ar Rusijos prezi
dentas bėgs atgal? Dar niekas 
nežino.

A. J. 

chyve rasta straipsnių, kai kurių 
įdomių dokumentų ir poeto die
nynai nuo 1956 iki 1992 m. Visa 
ši medžiaga dar niekur nebuvo 
išspausdinta. Doc. Laptėvaitė ti
kisi, jog kada nors ta medžiaga 
bus naudinga literatams.

Kai Zlabiui suprastėjo regėji
mas, jo braižas pasidarė sunkiai 
įskaitomas. Neilgų eilėraštį pa
vyksta išnarplioti per kokias 
šešias valandas. Kartu su Zlabio 
augintine pedagoge Egle Sinke
vičiene, Laptėvaitė jau perskaitė 
ir perrašė daugiau kaip šimtų ei
lėraščių, bet dar daug jų liko 
laukti savo eilės. Šis darbas 
užtruks ilgesnį laikų.

Doc. Laptėvaitė rūpinasi 
įrengti memorialinį Žlabio-Žen- 
gės kambarį. Šis pasiūlymas jau 
buvo aptartas Lietuvos rašytojų 
sąjungoje ir pritarimas užproto
koluotas. Rašytojų sąjunga pasi
stengs gauti kambariui leidimų 
— tai nėra paprastas dalykas, nes 
niekas gerai nežino, kas tokį lei
dimų turi duoti. Iniciatorė ne
prašo ir neprašys patalpų, lėšų 
ar paramos — viskas bus sutvar
kyta namuose, kur Zlabys gyve
no paskutinį savo gyvenimo dvi
dešimtmetį.

Beje, Rašytojų sąjunga išrū
pino Kauno savivaldybės leidi
mą ant namo (K. Būgos 27) paka
binti memorialinę lentų. Dien
raštyje “Kauno laikas” 1993 m. 
rupjūčio 14 d. buvo paskelbta 
Kauno mero A. Račkausko žinia 
apie tų lentų su bareljefu. Teks
tas bus toks:

“Šiame name 1972-1992 m. 
gyveno rašytojas keturvėjinin- 
kas, Lietuvos kariuomenės sava
noris, politinis kalinys ir tremti
nys (1945-1953), dimisijos pulki
ninkas leitenantas Juozas Žla- 
bys-Zeųgė”. ;

Ši memorialinė lenta dar ne
pagaminta.

K. Cerkeliūnas

Pijus XI enciklikoje “Divini 
Redemptoris” (1937) pirmų kartų 
sutraukia žmogaus teises į “kata
logų”, kuriame minima teisė į 
gyvybę, kūno neliečiamumų ir 
gyvenimui būtinas priemones, 
teisė išpažinti religijų, jungtis į 
visuomenines organizacijas, tei
sė į nuosavybę ir jos naudojimų. 
Enciklikoje “Pacem in terris”
(1963) pabrėžiama būtinybė pri
pažinti ir teises, ir pareigas, pa
grindžiant tai visuomeniška 
žmogaus prigimtimi.

Konkrečiose situacijose pa
aiškėja, kad kai kurios žmogaus 
teisės negalioja absoliučiai, bet 
gali susidurti ar konkuruoti su 
kitomis teisėmis. Pavyzdžiui, 
teisė laisvai reikšti nuomonę, 
gali pažeisti teisę į gerą vardą. 
Šiandien teisę į laisvą disponavi
mą savo kūnu (moters) linkstama 
akcentuoti teisės į gyvybę (kūdi
kio) sąskaita. Tokiais atvejais 
žmogaus teisės turi būti pajun
giamos sprendimams, pagrįs
tiems prioritetinėmis ver
tybėmis.

Socialinei etikai reikalingi so
cialiniai principai, kuriais rem
damasi ji galėtų vertinti ir for
muoti visuomeninius poelgius 
bei struktūras. Katalikų socia
linė doktrina akcentuoja solida
rumo, subsidiškumo ir visuoti
nės gerovės socialinius princi
pus.

Solidarumo principas
Socialinis solidarumo princi

pas reguliuoja santykius tarp ats-
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KOTRYNA GRIGAITYJE

KLAIPĖDOS KRAŠTUI
ji

Pamiltas kraštas tas
Širdy ir akyse
Iš naujo vis pražysta su ašara karčia 
Siūbuoja vandenys
Ir daužos į krantus
Kol nenurims piratai
Teisybės šauks per amžius
Pralietas kraujas mus 
Grubuoniška ranka vis draskoma
Mažoji Lietuva
Nuo amžių esam seserys juk
Kaip saulė su diena
“Aušra" praplėšia debesis
Diena suskambina “Varpu
Už rankų susiėmusios vis ženkime kartu
Iškėlę laisvę rėmuose
Abiejų seserų

Juozas Žlabys-Žengė

kirų visuomenės narių. Jo esmę 
sudaro tai, kad kiekvienas indivi
das atsakingas už kito individo 
gerovę ir priešingai. Vaizdžiai 
tariant: mes visi sėdime vienoje 
valtyje, vadinasi, vienas už vi
sus, visi už vieną. Solidarus suta
rimas bei bendradarbiavimas re
miasi bendrais tikslais ir intere
sais, kurie gali būti realizuojami 
tiktai bendromis pastangomis. 
Šitaip atsiranda įvairios grupės 
ir susivienijimai, kurie neretai 
ima vienas su kitu konkuruoti.

Todėl grupinis solidarumas 
yra svarbus, bet nepakankamas 
dalykas. Jeigu solidarumas iš
plaukia iš žmogaus esmės, tai jis 
turi apimti visus žmones, nepri
klausomai nuo jų rasės, nacijos 
ar klasės. Rasizmas, nacionaliz
mas ir klasių kova laikytini soli
darumo priešingybėmis. Tačiau 
kolektyvistinė lygiava bei žmo
nių laikymas mase irgi negali 
pretenduoti į socialinę valstybę 
pagrindžiantį principą.

Solidarumas geriausiai įgy
vendinamas “natūralioje” šei
mos bendrijoje. Tačiau jis taip 
pat turi pasiteisinti ir valstybės 
viduje bei santykiuose tarp vals
tybių. Sykiu šis principas reiškia 
daugiau negu vien žmogaus lai
kyseną ar krikščionišką dorybę. 
Solidarumą vaistytas viduje turi 
būti įmanoma realizuoti teisine 
prievarta, nes priešingu atveju 
nepavyks Išlaikyti socialinės valsty
bės solidarinės bendrijos į kurią visi 
individai privalo įnešti savo indėlį.

Subsidiškumo principas
Subsidiškumo principas nu

stato visuomenės visumos san

tykį su individu ar atskira grupe. 
Klasikinį šio principo apibrėži
mą pateikė Pijus XI enciklikoje 
"Quadragesimo anno” (Nr. 79): 
“To, ką paskiras žmogus gali 
atlikti savo paties iniciatyva ir 
savo paties jėgomis, negalima 
atimti iš žmogaus ir atiduoti tvar
kyti visuomenei; panašiai bus 
nusižengta teisingumui, jeigu į 
tai ką atlikti ir sėkmingai užbaigti 
gali mažesnės bei žemesnės vi
suomenės grupės, pretenduos 
didesnė ir viršesnė bendrija; tai 
yra itin žalinga ir sudarko visą 
visuomenės tvarką. Bet kokia vi
suomeninė veikla pagal savo 
esmę ir sąvoką®yra subsidiška; ji 
privalo remti socialinio kūno na
rius, bet niekuomet neturi jų su
daužyti arba ištirpinti savyje”.

Vadinasi, subsidiškumo prin
cipas apima dvejopą turinį: a. pa
skiras asmuo ir mažesnioji bend
rija turi teisę ir pareigą veikti sa
vo atsakomybe ir pasirūpinti sa
vimi savo paties jėgomis (savųjų 
pastangų principas); b. didesnė 
ir viršesnė bendrija turi teisę ir 
pareigą padėti ten, kur savipa- 
galbos nepakanka (pagalbos savi- 
pagalbai principas). Tad šis prin
cipas reguliuoja socialinius poel
gius taip, kad iniciatyvos pirme
nybė teikiama individams ir ma
gesniosioms grupėms.

Subsidiškumo principas funk
cionuoja tiktai tuo atveju, jeigu 
visuomenėje esama subrendu
sių, atsakingų ir savarankišlcai 
veikti pasiryžusių žmonių. Tik 
tada galima pasipriešinti vadina
majam “didėjančios valstybės 
veiklos dėsniui”.

(Bus daugiau)



IŠ LIETUVOS NUOLATINĖS MISIJOS 
PRIE JUNGTINIŲ TAUTŲ VEIKLOS

Sausio 10-14 dienomis Misijos 
patarėja G. Damušytė atstovavo 
Lietuvos delegacijai JT Moterų 
komisijos darbe. Susirinkusios 
delegacijos svarstė pasiruošimu 
Ketvirtajai Pasaulinei Moterų 
konferencijai, kuri įvyks 1995 m. 
rugsėjo 4-15 dienomis Beidžin- 
ge. Moterų konferencijos tema: 
“Akcija dėl lygybės, vystymo, ir 
taikos”.

Sausio 11 d. LR Ambasado
rius prie JT A. Simutis dalyvavo 
Rytų Europos grupės ambasado
rių pasitarime Ukrainos Misijo
je. Šiuo metu grupei pirminin
kaujantis Ukrainos ambasado
rius V. Batiouk pristatė provizo
rini rinkiminės procedūros pla
no projektą, pagal kurį Rytų Eu
ropos grupės nariams siūloma 
vadovautis remiant šios grupės 
kandidatūras j įvairius JT postus.

Sausio 11 d. Misijos patarėja 
G. Damušytė dalyvavo JT 50- 
mečui paminėti komiteto posė
dyje, kuriame Generalinio Sek
retoriaus speciali patarėja G. M. 
Sorensen nušvietė kaip rengia

TARĖSI ALTO VADOVYBĖ
ALTo valdybos darbo posėdy

je, įvykusiame 1994 m. sausio 14 
d. Chicagoje, po sekretoriaus S. 
Dubausko pateikto pereito po
sėdžio protokolo priėmimo, pir
mininkas Gražvydas Lazauskas 
pateikė pranešimą žodžiu ir raš
tu apie pastarųjų dviejų mėnesių 
ALTo valdybos veiklą. Praneši-
me buvo paminėta apie 20 veik
los punktų. Iš jų pats svarbiau
sias — kad prezidentas Clinton 
palaikytų Lietuvos norą tapti 
NATO nare ir netoleruotų gali
mo Rusijos avantiūrizmo ir ag-

.. ,v ' t -’r ivzmtiivr vjai4.ui.lv, *xi ivresnos, išreiškiant susirūpinimą ,v . .. ...
v . Matudos-Marcmkienes.dėl Rusijos artimo užsienio po

litikos, dėl tebesančios Rusijos 
kariuomenės Latvijoje ir Estijo
je, dėl kylančių Rusijos ultrana- 
cionalistų.

Vicepirmininkas ryšiams su
Lietuva Vytautas Jokūbaitis savo 
pranešime pažymėjo, kad jis, 
pereitų metų gale lankydamasis 
Lietuvoje, Lietuvių Teisėms 
Ginti Komiteto ir bendrais 
ALTo reikalais susitiko su Lietu
vos prezidentu, ministru pirmi
ninku, užsienio reikalų minist
ru, dalyvavo generolo Raštikio

Aplink
pasaulį
□ Sausio 20 d. vakare JAV 

prezidentas B. Clinton paskambi
no Latvijos prezidentui Guntis Ul
manis. Kaip pranešė Latvijos prezi
dentas, kalbėdamas televizijos nau
jienų pogramoje, Clinton kate
goriškai teigė, kad jis atriboja 
žmogaus teises, pilietybe ir Rusijos 
kariuomenės išvedimo klausimą. 
Armija, pasak Clinton, turi būti 
išvesta numatytu laiku be jokių 
papildomų sąlygų- Clinton taip pat 
pabrėžė, kad žmogaus teisės ir pilie
tybė - kiekvienos valstybės reikalas. 
Manau, pažymėjo Ulmanis, kad 
mums tai svarbu. Pokalbio pa
baigoje buvo pakomentuoti nese
niai paskelbti A. Kozyrev pareiški
mai. JAV prezidento nuomonė, 
pasakė Ulmanis, leidžia Latvijai 
kiek nusiraminti, tačiau mes visa
da turime būti pasirengė tokiai 
agresyviai politikai.

□ Skustagalviai ir kiti ekstre
mistai Vengrijoje suorganizavo 
politine partiją ir siekia atkurti 
Vengrijos fašistini Antrojo pasau
linio karo judėjimą.

□ Čekijoje sausio l%d. banko 

masi paminėti JT 50-metį atei
nančiais metais. Pranešta, kad 
27 valstybės įsteigė naciona
linius komitetus paminėti šią su
kaktį ir kad 80 asociacijų jungiasi 
į paruošiamuosius darbus. JT šią 
sukaktį paminės 1995 m. spalio 
24 d. viršūnių konferencija New 
Yorke, bei informaciniais leidi
niais, kurie bus skleidžiami pa
sauliniu mastu per masines in
formacijos priemones ir švietimo 
institucijas.

Sausio 12 d. Baltijos delegaci
jų atstovai aptarė pasiruošimą 
sausio 31vasario 10 dienomis 
New Yorke įvyksiančiai Sociali
nio vystymo konferencijos darbo 
sesijai. Socialinio vystymo viršū
nių konferencija, kuri aptars 
žmonijos ekonominį ir socialinį 
gerbūvį liečiančius klausimus 
įvyks 1995 m. kovo 11-12 dieno
mis Kopenhagoje. Konferencija 
numato apsiriboti trejais pagrin
diniais klausimais: socialine in
tegracija, vargo mažinimu ir pro
duktyviojo užimtumo plėtimu .

laidotuvėse, VLIKo 50 m. su
kakties minėjime, kalbėjo Sei
me.

Iždininkas Jeronimas Gaižutis 
padarė pranešimą apie finansinį 
stovį, o finansų reikalams vice
pirmininkas Petras Bučas refera
vo apie ALTo valdybos biudžetą 
1994-iems metams. Biudžetas 
priimtasatsižvelgiantį taupumą.

Svarstant darbo komisijos su
dėtį, Finansų ir Lėšų Telkimo 
Komisija sudaryta iš Petro Bučo 
(pirm.), Viktoro Naudžiaus, Je
ronimo Gaižučio, Stasio Brie-

Spaudos ir Informacijos Komisi
ja: Vytautas Bildušas (pirm.), 
Kostas Burba, Antanina Repšie
nė, įjungiant ir kitus; Renginių 
komisija: Matilda Marcinkienė, 
Evelina Oželienė, Antanina Re-
pšienė. Politinė Komisija suda
ryta iš dabartinių pirmininkų — 
Gražvydo Lazausko ir Kazimie
ra Okso, ir buvusių ALTo pirmi
ninkų — dr. Jono Valaičio, Teo
doro Blinstrubo, ^Eugenijaus 
Bartkaus.

ALTo Chicagos skyriaus pir
mininkė Antanina Repienė pa-

darbuotojas buvo nuteistas 8 me
tams kalėjimo už tai, kad jis, pa
naudodamas savo sukurtą kompiu
terinę programą, pavogė arti $1.2 
milijono. Tai pirmoji didelė Čeki
jos Respublikoje kompiuterinė va
gystė. Nuteistasis - Martin Jankų 
grąžino $1 milijoną, tačiau 
$116,666 dingo. Jankų sako, kad 
tie pinigai buvo pavogti iš jo auto
mobilio.

□ Rinkos ekonomika pasiekė 
ir Lenino mauzoliejų Maskvoje. 
Eiliniai rusai arba užsieniečiai da
bar gali būti mumifikuoti kaip ir 
Sovietų Sąjungos atradėjas. Biologi
nių struktūrų centras, kuris jau 
aštuntą dešimtmeti prižiūri Sovie
tų Sąjungos vadą Leniną, rek
lamuoja savo naujausias paslau
gas - tik už $300,000 per metus 
jūsų kūnas bus kuo puikiausiai 
prižiūrimas. "Jeigu klientas suge
bės mokėti už darbą, jis bus padary
tas", - pasakė centro direktorius 
Jurij Denisov. 1 klientų eilę užsira
šiusiųjų dar, deja, nėra.

□ Popiežius Jonas Paulius II 
paskyrė specialų Vatikano atstovą 
Izraelio valstybei. Vatikano intere
sus Izraelyje nuo šiol gins arkivys
kupas Andrea Cordero Lanza di 
Montezemok). Pagal susitarimą, 
pasirašytą praėjusių metų gruodžio 
30 d., pilnas ambasadoriaus statu
sas ir pilni diplomatiniai santykiai 
bus užmegzti per artimiausiuosius 
keturis mėnesius. Vatikanas ruošia
si atidaryti ambasadą Jaffa, Tel Avi
vo priemiestyje, tačiau laikys ir

Vasario 16-osios gimnazijos skudutininkų būrelis su mokytoju A. Paltinu. Marijos Šmitie
nės nuotrauka

PHILADELPHIJOS LIETUVIAI RUOŠIASI 
ŠVĘSTI NEPRIKLAUSOMYBĖS SUKAKTĮ

Lietuvių Bendruomenės Pfii- 
ladelphijos apylinkė ruošiasi pa
minėti Lietuvos Nepriklauso
mybės šventę sekmadienį, vasa
rio 13 d.

Pramatyta minėjimo tvarka: 
10:30 vai. ryto mišios Sv. An
driejaus lietuviškos parapijos 
bažnyčioje (19-ta ir VVallace 
Sts.). Organizacijos kviečiamos 
dalyvauti su savo vėliavomis, 
moterys ir mergaitis pasipuošti 
tautiniais drabužiais ir jungtis į 
procesiją.

Iškilmingas minėjimas įvyks 2 
vai,, popiet Lietuvių Namų (Lit- 
huanian Music Hali) Čiurlionio 
salėje. Minėjime pagrindinę kal
bą pasakys dr. Alfonsas Eidintas, 
Lietuvos ambasadorius Ameri
kai. Taip pat yra pakviestas 
minėjime dalyvauti ir miesto 
proklamaciją įteikti Philadelphi1 
jos miesto burmistras Edvvard 
G. Rendell.

darė išsamų pranešimą apie 
įvyksiantį Vasario 16-osios 
minėjimą vasario 13 d. Chicago
je, Maria Aukštesniosios mokyk
los auditorijoje. * ’

XII Amerikos Lietusių Kon
greso organizacinio korpiteto 
pirmininkė Matilda’ Marcin
kienė pranešė, kad Kongresas 
įvyks š.m. spalio 29-3(1 dienotai <£ 
Chicagoje, Balzeko L. K. muzie
jaus patalpose.

nediplomatinį ofisą Jeruzalėje, 
kaip bendravimo kanalą su pales
tiniečiais.

□ Rusija sausio 22 d. perdavė 
skundą Japonijos ambasadai Mask
voje, kuriame sakoma, kad dau
giau nei 50 Japonijos žvejybinių 
laivų sausio 21 d. įplaukė į Rusijos 
teritorinius vandenis netoli šiauri
nės Japonijos, Kanashiri salos. Ja
ponijos žvejybiniai laivai buvo 
Rusijos vandenyse daugiau nei 5 
valandas. Sausio 22 d. dar sekė 
apie 30 pavienių laivų apsilanky
mas Rusijos teritoriniuose vande
nyse. Laivai ignoravo Rusijos pasie
nio sargybos komandas grįžti į Ja
ponijos vandenis. Rusijos žvejy
binėje zonoje pagaunamų žuvų 
vertė per metus siekia iki $1 bilijo
no, todėl Japonijos žvejybinių lai
vų įsiveržimai neša Rusijai didžiu
lius nuostolius.

□ Rusijos gynybos ministras 
Pavel Gračiov sausio 22 d. pasiun
tė slaptą telegramą i Vokietiją 
Rusijos kariuomenės dalinių vadui, 
kurioje išreiškiamas susirūpinimas 
dėl nelegalios ginklų prekybos bei 
kitos korupcijos, kuri išplito Rusi
jos karininkų ir kareivių, dar te
beesančių Vokietijoje, tarpe. Dau
giau nei 70,(XX) Rusijos kareivių ir 
civilio aptarnaujančio personalo 
dar tebėra Vokietijoje. Rusijos ka
riuomenė tapo lyg ir magnetu 
kriminalistams, kurie verčiasi ne
legalių ginklų, vogtų automobilių 
perpardavimu ir cigarečių juo
dosios rinkos prekyba.

Meninę programą atliks vieti
niai talentai: sopranas Rasa Kro- 
kytė-Veselkienė, tautinių šokių 
grupės “Aušrinė” šokėjai, susi
jungę su šiaurės New Jersey šo
kių grupe “Liepsna”, kuriai va
dovauja Monika Šternaitė, ir 
Vinco Krėvės šeštadieninės mo
kyklos mokiniai, Juos minėjimo 
programai ruošia šokių mokytoja 
Estera VVashofsky, mokytoja 
Jūratė Krokytė-Stirbienė ir mo
kyklos vedėja Brigita Kasin- 
skienė. *

Minėjimo metu bus renkamos 
aukos Lietuvių Bendruomenės

ENCIKLOPEDIJOS 
REDAKCIJA 
LAUKIA UŽPILDYTŲ 
ANKETŲ

’' i

Lituanistikos tyrimų ir studijų 
centras Chicagoje ir Lietuvos 

■ mokslo bei enciklopedijų leidyk
la Vilniuje rengia daugiatomę 
enc&lopediją “Pasaulio lietu
viai”. Šios enciklopedijos pirma- 

-sis. tomas skjrtas Amerikos lietu
viams) Jam medžiagą ruošia iš 
Vilniaus pusmečiui atvykusios 

'^leidyklos mokslinės bendra
darbės Jonė Landzbergienė ir 
Jūratė Tamulaitienė. Darbas 
vyksta LTSC įstaigoje Jaunimo 
Centre. Chicagoje.

Prieš kiek laiko buvo prašoma 
atsiųsti mūsų kultūrinių, visuo
meninių bei profesinių organiza
cijų ir pavienių asmenų adresus, 
kreipiantis per spaudą ir organi
zacijų atstovus. Kai kurie šių pa
reigų neatliko, nors įėjo į pata
riamąją komisiją ir adresų ne
pristatė.

Vienok 2000 anketų buvo pa
siųsta (tai labai mažas skaičius 
Amerikos lietuviams!), o maža 
dalis anketų grįžo dėl netikslių 
adresų.

Blogiausia, kad iki šiol užpil
dytų anketų grįžo vos pora šim
tų. O kur visos kitos? Užmirštos 
guli stalčiuose? Pradėtos pildyti, 
liet nebaigtos? Trūksta nuotrau
kų? Neverta laiką gaišinti? 
Kažkur dingo tarp popierių? Ap
sileidimas? Luko stoka? Užpil- 
dykiine ir siųskime šiandien!

Pagalvokime, kaip atrodys 
Amerikos lietuvių enciklopedi
nis tomas su 200-300 pavardžių. 
Ar tik tokia Amerikos lietuvių 
ličndraomenė su mūsų jau čia 
gimusiais profesionalais?

Tad visi prašomi kuo greičiau 
užpildyti anketas, pridėti nuo
traukas ir nedelsiant siųsti Litua
nistikos tyrimų ir studijų cent
rai, 5620 So. Claremont Avė., 
Chicago, IL 60636. Norintieji 
gauti anketas, duokite adresus.

Bronius Juodelis 

darbams paremti, ypatingai LB 
įstaigai VVashingtone išlaikyti. 
Po minėjimo pabendravimas, į 
kurį yra kviečiami visi minėjimo 
dalyviai.

Dar prieš minėjimą apylinkės 
lietuvius turėtų pasiekti vietinis 
LB biuletenis anglų kalboje LA
BAS, kurį redaguoja A. Mažalai- 
tienė. Jame yra atkarpa su infor
macija, kur siųsti Vasario 16-tos 
vajaus aukas, jei nebus gali
mybės minėjime dalyvauti ir 
asmeniškai savo auką įteikti. 
Philadelphijos bei pietinės New 
Jersey apylinkėje gyvenantys 
lietuviai, kurie LABAS iki šiol 
negauna, bet norėtų, kad būtų 
jiems siuntinėjamas, prašomi 
paskambinti A. Mažalaitienei 
610 687-3048 arba Teresei Ge
čienei 215 938-0783. Primena
ma, kad “Bendruomenės bal
sas , lietuviška radijo programa, 
yra girdima kiekvieną šeštadienį 
nuo 9 vai. iki 9:30 vai. ryto per 
WTEL radijo stotį 860 AM ban
ga-

Teresė Gečienė

Rusija tvirtina 
savo imperinį 

kursą

Kaip praneša ELTA, sausio 19 d. 
Lietuvos užsienio reikalų minis
terija išplatino tokį pareiškimą:

Šių metų sausio 18 d. buvo iš
platintas Rusijos Federacijos už
sienio reikalų ministro A. Kozyre- 
vo pareiškimas dėl gyvybiškai 
svarbių Rusijos interesų NVS šaly
se ir Baltijos valstybėse, kuriame 
sakoma, kad Baltijos valstybės yra 
svarbiausių Rusijos interesų zona 
ir Rusijai nereikia išvesti kariuo
menės iš Šių valstybių bei reikalau
jama įteisinti dvigubą pilietybę.

Lietuvos Respublikos užsienio 
reikalų ministerija dar kartą pa
reiškia, kad nesutinka su "artimo
jo užsienio" sąvoka, plačiai varto
jama Rusijos oficialių atstovų. Tuo 
pačiu URM susirūpinusi, kad Rusi
ja vėl priekaištauja dėl žmogaus 
teisių pažeidimų Baltijos šalyse, 
nes tai neatitinka tikrovės.Tik ne
priklausomos Lietuvos žmonės ir 
jų remiamos valdžios struktūros 
gali spręsti, koks pilietybės suteiki
mo variantas ir bet koks spaudi
mas Šiuo klausimu suprantamas 
kaip kišimasis į Lietuvos vidaus 
reikalus.

Susidaro įspūdis, kad Rusija neat
sisakė savo karinės įtakos Baltijos 
valstybėms. Nuostabą kelia ir tai, 
kad panašaus pobūdžio pareiški
mas išplatintas po JAV ir Rusijos 
prezidentų susitikimo bei pradėjus 
darbą naujajam Rusijos parlamen
tui. Mes nenorėtume, kad pasi
tvirtintų blogiausios prognozės, 
susijusios su plačiai žinomų rin
kimų Rusijoje rezultatais. i

— Didžiosios Britanijos Baltų 
Taryba, kuriai pirmininkauja J 
Alkis, pasiuntė laišką ministeriui 
pirmininkui John Major. Laiške 
raginama “apsvarstyti padėtį ir 
imtis priemonių, kad atgyjantys 
Rusijos imperiniai siekiai nebū
tų toleruojami”. Reikalaujama 
paraginti kuo greičiau išvesti Ru
sijos kariuomenę iš Estijos ir 
Latvijos bei priimti Baltijos vals
tybes į NATO organizaciją, kuri 
sustiprintų jų saugumą.

— Antanas Smetona, pirma
sis ir paskutinis prieškarinės Lie
tuvos prezidentas 1944 m. sausio 
9 d. žuvo gaisro metu Clevelan- 
de. OH. Minint jo mirties 50 
metų sukaktį, mišios už jį buvo 
aukojamos Vilniaus Arkikatedro
je bazilikoje ir Kauno Arkikate
droje bazilikoje.

— Prcl. dr. Juozas Prunskis. 
dosnus Lietuvių Fondo rėmėjas, 
jame turįs krikščionybės idea
lams ugdyti 1(X),(XX) dol. fondą 
ir kelis kitus lietuviškam jauni
mui,-Lietuvių Fondo nariu įrašė 
Vilniaus arkivyskupą Audrį 
Bačkį.

— “Virgo”,Vilniaus univer
siteto merginų choro, koncertai 
1994 m. vasario mėn. JAV-ijose 
numatomi tokiomis datomis ir 
vietovėse: 4-6 dienomis Nevv 
Yorke, 7-9 dienomis Bostone. 9- 
12 dienomis Montrealyje, 13-15 
dienomis Hamiltone, 16-17 die
nomis Detroite. 18-21 dienomis 
Madisone, 23-27 dienomis Bir- 
minghame.

— Prof. Raimundas Sidrys, 
iš Los Angeles, CA, senosios pa
saulio kultūros tyrinėtojas, Kau
no Mykolo Žilinsko dailės galeri
joje skaitė paskaitą “Senovės 
Egipto piramidės ir laidojimo 
kultas . R. Sidrys yra archeolo
gijos daktaras, specializuojasi 
Centrinės Amerikos indėnų ma
jų kultūros srityje. Šiuo metu jis 
Kauno Vytauto Didžiojo univer
sitete skaito įvadą į Senovės 
Egipto meną.

— Europos lietuviškųjų studi
jų savaitė, šiemet jau 41-oji. 
įvyks liepos 31 — rugjūčio7 die
nomis Austrijoje. Tyrulyje. Ber- 
vvango Alpių kalnų papėdėje 
esančiame keturių žvaigždžių 
viešbutyje “Berwanger-Hof . 
Paskaitininkai pakviesti iš Lietu
vos ir Vokietijos. Minleratoriais 
sutiko būti Darius Kuolys. Jonas 
Norkaitis ir Vincas Natkevičius. 
Dėl registracijos kreiptis adresu: 
Naudžiūnaitė Irena Joerg. 6473 
— VVanns, Tirol. Austria.

— I ėv . Augustinas Dirvelė, 
OFM, I mvęs Šv. Antano gimna
zijos Kretingoje rektorius ir lie
tuvių pranciškonų provinciolas, 
1940 m. lx>lševikų buvo suimtas, 
kalintas Lietuvos kalėjimuose ir 
ištremtas į Sibirą. Jei dar yra 
gy vų jo kančių liudininkų, jie la
itai prašomi apie tai parašyti 
adresu: Tėv. Bernardinas Graus- 
lys, OFM. Franciscan M onaste- 
ry. P. O. Box 980, Kennebunk- 
port. M E 04046

— Vasario 16-osios gimnazi
jos adresas dėl Vokietijos pašto 
reformos pasikeitė. Daltartinis 
adresas yra toks: Litauisches 
Gymnasimn, Hūttenfeld, Lor- 
scher Str., 1, 68623 Lampert- 
heim. Germany.
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su sekretore.
— Kaip baisu! Tikriausiai tu 

išvarei jų?
— Ne. Man reikia dar keleto 

brangių daiktų.

Gatvės muzikantai Vilniuje. Viktoro Kapočiaus nuotrauka

Tėvo patarimai
Senas tėvas duoda sūnui pata

rimus: “Jei susirgai, eik pas dak
tarų, nes, pagaliau, jis turi gy
venti. Jei jis išrašo vaistų, eik pas 
vaistininkų, nes jis turi gyventi, 
bet kai grįši namo, mesk viskų 
lauk, nes pagaliau ir tu turi gy
venti .

Apie valymų
— Kalba, kad ponas Petraitis 

jaunystėje buvo valytojų ir tik 
subrendęs tapo bankininku.

— Tiesa, bet jis valė ne batus, 
o seifus.

Išganymas negarantuotas
Mirštantis milijonierius klau

sia kunigo:
— Kunige, jeigu aš paaukosiu 

bažnyčiai 50 tūkstančių, ar mano 
siela bus išgelbėta?

— Nesiimu tvirtinti, pone, 
bet pabandyti galima.

Dievas mišių klauso
—■■ Joneli — klausia tikybos 

mokytojas, — kų darė Dievas 
per šešias dienas.

— Tvėrė pasaulį, — rimtai at
sakė Jonukas.

— O kų Dievas darė septintų 
dienų?

— Ėjo mišių klausyti, nemirk
čiodamas atšovė Jonukas.

Nelaimingas atsitikimas
Tėvas sako sūnui:
— Mūsų kaimynas skundžiasi, 

kad tu jo sūnui sumušei akį. Aš 
tikiu, kad tai buvo nelaimingas 
atsitikimas.

— Tikra teisybė, tėte, —atsa
kė sūnus. — aš jam norėjau pa
taikyti j nosį.

Tobulas portretas
Bankininko žmona žinomam 

dailininkui užsakė savo portretų. 
Prižadėjusi nepaprastai didelį 
honorarų ji manė turinti teisę 
kelti ir ypatingus reikalavimus. 
Kartų tapybos seanso metu ji pa
sakė, kad portrete jos žvilgsnis 
ne toks, kaip gyvenime. Daili
ninkas nutylėjo. Po kurio laiko 
ji sukritikavo portreto fonų. Dai
lininkas vėl susilaikė nuo atsaky
mo. Paskui ji pastebėjo, kad jos 
veido išraiška neatitinka origina
lo. Netekęs kantrybės dailinin
kas pasakė:

— Dar vienas žodis, ponia, ir 
aš nupiešiu jus tokių, kokia esate 
iš tikrųjų.

Tai bent lošimas!
Kada svečiai pradėjo kalbėti 

apie azartinius lošimus, vienas jų 
sako:

— Kartų man teko stebėti, 
kaip lošia penki Kauno verslinin
kai. Tai buvo lošimas! Per pirmų- 
sias dešimt minučių Kaunas per
ėjo iš rankų į rankas tris kartus.

Nesiseka prekyboje
Ilgai nesimatę, susitiko du 

verslininkai.
— Kaip tavo reikalai? — klau

sia vienas.
— Jau ketvirtų kartų skelbiu 

bankrotų.

Paklusnumas
Eilinis viršilai:
— Tamsta viršila, jūsų įsaky

mų įvykdžiau.
— Bet aš nieko neįsakiau.
— Aš nieko ir nedariau.

— Jeigu taip eis ir toliau, penk
tų kartų iš tikrųjų subankrutuo
siu.

Tarp teatralų
Režisierius kalbasi su aktoriais 

naujos komedijos repeticijoje:
- Norėčiau, kad pirmojo veiks

mo pabaigoje meilužis ne nusi
nuodytų, o nusišautų.

— KikIčP — nesupranta čia 
pat buvęs pjesės autorius.

— Kitaip negalėsiu pažadinti 
miegančios publikos.

Tai bent greitis!
Jaunas menedžeris skambina 

į aerouostų:
— Sakykite, kiek laiko skren-

, da lėktuvas iš Vilniaus į Paryžių?
Aerouosto tarnautoja: ,
— Minutėlę...
— Didelis ačiū!

Garantuotos dovanos
Verslininko žmona giriasi savo 

draugei naujais kailiniais.
— Koks šaunus tavo vyras, 

kad nupirko tau tokius brangius 
kailinius, — sako ši.

— O, jam nieko kito neliko 
daryti, aš užtikau jį bučiuojantis

Atvirai kalbant
Bankininkas prisipažįsta ar

tistui:
— Aš jau penkiolika metų ne

buvau teatre.
— Atvirumas už atvirumų, aš 

jau penkiolika metų nebuvau 
banke.

Kam rūpintis?
Ponia Rožė, sugrįžusi namo iš

vyniojo savo pirkinį. Jos vyras 
bankininkas, pamatęs brangius 
kailinius, pasakė nustelvęs;

ATGIMUSIOS 
LIETUVOS DAINOS

Jūs galite namuose klausytis 
gražiausių Lietuvos estradinių 

dainų, jei įsigysite 
trijų kasečių komplektą 

(po 90 minučių kiekviena) 
tik už 17 doL 

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

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

arba rašyti:
Darbininkas (admlnistr.) 

341 Highland Blvd. 
Brooklyn, NY 11207

B phTrmacy B
Wm. Anastasi, B. S. 

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

VVoodhaven, N. Y. 11421
WE DELIVER 

Tel.: 296 - 4130

SUDARYDAMI TESTAMENTUS, 
NEPAMIRŠKITE "DARBININKO"!

Tuo prisidėsite prie lietuvybės palaikymo ne tik 
JAV, bet ir visuose lietuvių židiniuose, kuriuos 

kiekvieną savaitę lanko 'Darbininkas*.

— Brangioji, iš kuras paimsiu 
tiek pinigų apmokėti visa tai, ką 
tu imi kreditan?

— Mano brangusis, tu gi 
žinai, kad aš nesmalsi.

Būtinos atostogos

— Man reikia atostogų, tarė 
banko kasininkė, —atrodau ne 
per geriausiai.

— Niekus šnekate, — atsakė 
direktorius.

— Čia nebe niekai, kai vyrai 
prie langelio ima tikrinti mano 
duodamų gružu, o ne?-į mųjje 
žiūri.

Patyrimas

Teisėjas kaltinamajam rūsčiai 
sako:

—4jau trečių kartų pilieti, esi 
sulaikytas vagiant, k/ visa tai 
reiškia? / i

— Tai reiškia, kaditrūksta 
tyrimo.

LIETUVIŠKA KOMPANIJA IŠ CHICAGO

♦ atlanta IMPORT EXPORT 
Trumpiausias kelias į Lietuvą 
SIUNTINIAI | LIETUVA

SIUNTINIAI PRISTATOMI l NAMUS
NEW YORKE, KREIPKITĖS Į MŪSŲ ATSTOVĄ 

TEL (718) 441-4414
85-17 101 ST. 

Rlchmond HIII, NY 11418
IŠ TOLIAU, SKAMBINKITE NEMOKAMU TEL 

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

Waterview Properties
of the Palm Beaches, Ine.

© ūilania impoht export, laesj

MLS •

Ray Staskunas
UCENSED REAL ESTATE BROKER

11501 Edison Wilson Road 
North Palm Beach, FL 33408 
SE Comer of PGA Bridge

407 - 622 - 5000
407 - 626 - 8562 res.
407 - 622 - 5966 fax

FOR YOUR FLORIDA REAL ĖST ATE NEEDS!!!

CALL 1 (800) 369 - 7355

MES SIŪLOME PIGIAUSIAS KELIONES Į VILNIŲ IR RYGĄ
IKI KOVO MĖNESIO PABAIGOS:

Į Vilnių l Rygą
iš New York $700.- $600.-
Iš Boston, Philadelphia, Washington $700.- $700.-
iš Chicago $750.- $620.-
iš Minneapolis, Cleveland, Detroit $750.- $750.-
iš Florida $800.- $750.-
iš Los Angeles, San Franoisco, Seattie $950.- $950.-

(800) 654-2432

pa

Naujos mados

— Keista, kad šiandien mer
gaitės labiau panašios į berniu
kus. Žiūrėkit, kad ir šitoji.

— Bet juk tai mano sūnus!
— Atleiskite, aš nežinojau, 

kad jūs jo tėvas.
— Aš esu jo motina.

Kirpėjo pamoka

Vyriškis užsuko kirpyklon ir 
paprašė nuskusti barzdų. Tuoj 
prašneko kirpėjo mokinys:

— Ar galiu aš nuskusti? Būtų 
gera praktika.

— Skųsk gi. kad nori, — al>e- 
jingai atsiliepė šeimininkas. — 
Tik žiūrėk, kad neįsipjautum.

Laikas
— Girdėjau, kad vyrai strei

kuoja, — kalba vienas statylx>s 
darbininkas.

— Kodėl? — klausiapraeivis.
— Nori trumpesnių valandų.

— atsako darbininkas.
— Ir gerai daro, — sampro

tauja praeivis. — Aš visada gal
vojau, kad vienai valandai tikrai 
per daug šešiasdešimt minučių.

Laidotuvės

Laidojant vienų žymų politi
kų, ceremonijos tiek južsitęsė. 
kad visiem palydovam nusibodo 
belaukiant, kol numirėlis paga
liau atsidūrė po velėna. Ypač il
gomis ceremonijomis buvo pasi
piktinęs vienas poetas. Jis pa
sakė:
— Daugiau savo gyvenime ne

dalyvausiu jokiose laidotuvėse, 
išskyrus paties savo ir tai daly
vausiu labai nenorėdamas...

Kainos padidintos Kalėdų laikotarpiui.
Siūlome papigintas keliones ir iš Lietuvos ir Latvijos.

Ferrante Travel Center . .

135 Broad Avė., Palisades Park, N J 07650

(201) 944-1273 (201) 592-87&0

VILTIS LITHUANIAN RELIEF PARCEL SERVICE, Ine. 
368 West Broadway, Boston, MA 02127 

(HOVIL) TEL: (617) 269-4455

TIESIOGINIAI SIUNTINIAI 
IŠ BOSTONO Į VILNIŲ

“I VILTIES siuntinių tarnyba yra ne pelno organizacija, kuri surenka siuntinius 
Amerikoje ir juos išvežioja po visą Lietuvą.

D Visus siuntinius nuvežame ir žmonėms asmeniškai į namus pristatome vieno 
mėnesio laikotarpyje.

“I Minimalus mokestis už siuntimą yra $25. Vieno svaro kaina yra nuo 79 iki 99 
centų.

H Visi siuntiniai yra apdraudžiami.
“I VILTIS ir toliaus tęsia pagalbos siuntinių organizavimo programą - VILTIES 

DOVANA. Aukotojas gali asmeniškai paremti ypatingai sunkiai pragyvenančius 
Lietuvos žmones - buvusius Sibiro tremtinius, vienišus senus žmones, našlaičius 
šiuo sunkiu laikotarpiu.

siuntiniai vasario mėn. konteineriui surenkami sekančiuose miestuose:

BROCKTON, MA sausio 27 d. (ketvirtadienį) 
WORCESTER, MA sausio 29 d. (šeštadienį) 
WATERBURY, CT sausio 29 d. (šeštadienį) 
HARTFORD, CT sausio 29 d. (šeštadienį) 
PUTNAM, CT sausio 31 d. (pirmadienį) 
PROVIDENCE, Rl vasario 2 d. (trečiadienį) 
BROOKLYN, NY vasario 5 d. (šeštadienį)

4.00 - 6.30 vai.
12.00 - 4.00 vai. 
9.00- 11.00 ryte 
12.00 - 2.00 vai.
4.00 - 6.00 vai.
4.00 - 6.00 vai.
12.00 - 4.00 vai.

Dėl visos smulkesnės informacijos prašome kreiptis telefonu:

(617) 269 - 4455
Gintaras Karosas, Vytautas Bazikas ir VILTIES ŠTABAS



Paminklo Gediminui maketas. Vytautas Kašuba, skulptorius.
Algio Norvilos nuotrauka

PAMINKLAS GEDIMINUI

Metas įamžinti pirmą kartą 
pasauliui paskelbtą Lietuvos sos
tinės Vilniaus gyvenimą — tau
tos atmintyje gyvą Gedimino 
sapno legendą. įspūdingą tokio 
paminklo projektą sukūrė žymus 
lietuvių skulptorius. 1941 ir 
1993 m. Valstybinės premijos 
laureatas Vytautas Kašuba, 1992 
m. Didžiojo Lietuvos kunigaikš
čio Gedimino paminklo konkur
se laimėjęs pirmąją premiją. Tai 

A.tA.
GINAI KISIELIŪTEI

tragiškai žuvus, liūdesio prislėgtą jos tėvelį, poetą 
ir "Darbininko" bendradarbį Romą Kisielių nuošir-
džial užjaučia "Darbininko"

administracija ir redakcija

A.+ A.
RASAI ŽIOBAITEI

vos pražydusioje jaunystėje žuvus, skaudžios netekties 
liūdesy jos raudančiai motinai Angelei, seseriai Daivai 
su vyru Alvydu ir sūneliu Ramūnu, visom jos giminėm, 
draugam ir artimiesiems Lietuvoje ir visur kitur reiškiu 
širdingiausią užuojautą, kartu liūdėdamas.

Jonas Kiznis

A.+ A.
BRONIUI ČEPUI

Lietuvoje mirus, reiškiame gilią užuojautą bro
liui Henrikui Čepui su žmona Nancy ir jo bro
liams, seserims ir jų šeimoms Lietuvoje.

Stasė Cibienė
Antanas ir Aniceta Januškos 
Jeronimas ir Elena Kačinskai 
Bronius ir Marija Kruopiai 
Bronė Kuodienė
Benediktas ir Adelė Povilavičiai 
Antanina Starinskienė

paminklas ne užkariautojui, bet 
Lietuvos Valstybės kūrėjui, jos 
laisvės gynėjui, kuris tautiniu 
mostu laimina Miestą ir visą Lie
tuvą kaip santarvės kūrybos tai
kos šalį.

Didelis nepriteklius slegia da
bar kraštą, tačiau yra paminklų, 
kurie ypač reikalingi sunkme
čiais. Todėl kreipiamės į organi
zacijas, įmones, grupes ir pavie
nius asmenis, savo įnašu paremti

ATVYKO 10 
STUDENTŲ IŠ 
LIETUVOS

Delta lėktuvu iš Berlyno į 
Kennedy aerouostą New Yorke 
sausio 20 d. atvyko iš Lietuvos 
10 asmenų, parinktų Kauno 
Technologijos universiteto, stu
dijuoti finansus ir bankinę siste
mą Farmingdale SUN Y univer
sitete. Aerouoste juos pasitiko 
LB Nevv Yorko apygardos pirmi
ninkas Kęstutis Miklas, kuris 
taip pat yra Kauno Technologijos 
universiteto perdavimo centro 
direktorius, ir Farmingdale 
SUNY profesūros atstovai.

Atvykėliai čia išbus visus me
tus. Jie yra apgyvendinti Farm
ingdale SUNY bendrabučiuose. 
Kiekvienas turi po kambarį, gaus 
pilną pragyvenimą ir visas moks
lui reikalingas priemones nemo
kamai. Taip pat kas mėnesį gaus 
rankpinigių savo asmeniškom iš
laidom. Už mokslą ir jų išlaiky
mą, taip pat ir kelionę iš Lietu
vos ten ir atgal, apmoka JAV Fe
deralinės ' valdžios agentūra 
ŪSAI D ir New Yorko valstijos 
SUNY. Tam tikslui gauta 
350,000 dolerių.

Šią atvykėlių grupę sudaro: 
Vilija Banienė, Vitalis Baranaus
kas, Dalius Kalėda, Andrius Ka
mienas, Daiva Kirkilaitė, And
rius Kvaraciejus, Kristina Le- 
višauskaitė, Dalia Marciukai- 
tytė, Arvydas Paulauskas ir 
Geidrė Šidlauskaitė, (kkm) 

šį darbą, kad mūsų sostinėje iš
kiltų paminklas jos įkūrėjui ir 
Lietuvos valdovų dinastijos pra
dininkui Didžiajam Kunigaikš
čiui Gediminui.

JAV šiai patriotinei akcijai pa
dėti ir tarpininkauti sutiko 
ALKA (Amerikos Lietuvių Kul- 
tūros>Archyvas) vadovai. Tad pi

niginę paramą prašoma siųsti 
šiuo adresu: ALKA (Gedimino 
Fondui), P. O. Box 508, Put- 
nam, CT 06350.

Rėmėjai ir gautos lėšos bus 
skelbiama Lietuvos spaudoje ir 
TV.

Iš anksto nuoširdžiai dėkoja
me. !

Kunigaikščio Gedimino 
paminklo šalpos fondo 

valdyba

Nelauk, kol atsiųs paragini
mą susimokėti prenumeratą. 
Pats tai atlik laiku ir dar pridėk 
auką lietuviškai spaudai palai
kyti.

AUKOS BALFUI
BALFo 100-tojo (Nevv Yorko) 

skyriaus valdyba nuoširdžiai dė
koja visiems, atsiliepusiems į 
metinį lėšų telkimo vajų iki 1994 
m. sausio 10 d. Aukojo:
$250— Dr. Giedrius Klivečka.

Po $200 — H. ir E. Andm.š- 
kos, E. Pakulis.

Po $100 — D. ir V. Anoniai, 
S. Birutis, dr. N. Bražėnas, J. 
Budzeika, B. Cibulskienė, E. ir 
V. Dudėnai, M. Jatulis, A. ir V. 
Katinai, L. ir V. Milukai, kun. 
Jonas Pakalniškis.

$75 — Dr. Noakaitė-Duna- 
įevvski.

Po $50— Dr. G. Arvy.stas, R 
ir A. Balsiai, W. ir E. Barnet, 
dr. I. B. Dičpinigaitis, dr. L. ir 
J. Giedraičiai, A. S. Janusas, R. 
Kisielius, M. ir J. Klivečkai, A. 
Lingis, A. Liepinaitis, K. ir J. 
Norvilai, J. ir E. Pažemėnai, 
kun. A. Rubšys, S. ir V. Vai
kučiai, N. ir J. Valaičiai.

Po$45—Dr. S. Dimienė, M. 
ir P. Paliai.

' $40 — A. Rysavy.
$35 — A. Mažeika.
$30 — Dr. J. Kazickas, L. Žit

kevičius.
$25 — S. ir V. Česnavičiai, B. 

P. Bagdžiūnas, O. Barauskienė,

(nukelta į 8 psl )

Dešimt Lietuvos studentų tik ką atvykusių į Nevv Yorką studijom į Farmingdale SUNY. 
Juos Kennedy aerouoste pasitinka pirmas kairėje LB Nevv Yorko apygardos pirmininkas 
Kęstutis K. Miklas ir pirmas dešinėje prof. Rupp, Farmingdale SUNY atstovas.

MIRĖ A. A. PRANAS KUNIGĖLIS
Sausio 8 d. anksti rytą 

VVinthrop University Hospital. 
LI, mirė Pranas Kunigėlis.

Buvo pašarvotas Francisco 
Fanerai Home, Ozone Park. 
NY. Atsisveikinimas buvo sausio 
11 d. Maldas sukalbėjo Apreiški
mo parapijos klebonas kun. V'. 
Palubinskas.

Sausio 12 d. iš Apreiškimo pa
rapijos bažnyčios, po mišių, 
buvo palaidotas Cypress Hills 
kapinėse, šeimos kape. Čia jau 
ilsisi prieš dvejus metus mirusi

Pranas Kunigėlis

DARBININKUI PAREMTI AUKOJO
Darbininko skaitytojai atsiun

tę metinę prenumeratą, prisidėję 
aukomis laikraščiui stiprinti ir atsi
lyginę už įvairius patarnavimus ar 
metinį kalendorių:

Po 40 dol.: D. Navickienė, 
Westlake, CA.

Po 35 dol.: Izabelė Laučka, 
Bethesda, MD.

Po 30 dol.: R. Kepenis, Gro- 
ton, CT; I. Kriauciunas, Waterbury, 
CT; Ona Dovydaitis, Lake VVorth, 
FL; K. Brazauskas, Lighthouse Pt., 
FL; E. Eitas, E. Wareham, MA; S. 
Duobienė, Nonvood, MA; Ona Už
giris, VVorcester, MA; ALdona 
Pintsch, West Milford, NJ; Kun. S. 
Raila, Flushing, NY; J. Mikonis, 
Richmond Hts, OH.

Po 25 dol.: J. ir V. Stankai, 
Evergreen Park, IL

Po 20 dol.: B. W. Užemis, 
Hot Springs, AR; J. Lukas, Nevv 
Haven, CT; J. Kazlauskas, VVater
bury, CT; P. ir D. Bakunas, Edge- 
water, FL P. Skikunas, Miami, FL; 
V. Ancikas, Palm Harbor, FL; A. 
Šarka, Spring Hill, FL; Mary Grig- 
orovicz, Belleville, IL; V. A. Juod
ka, Chicago, IL B. P. Juodelis, 
VVillovvbrook, IL; J. Stuopis, Sha- 
ron, MA; Ona Matusaitis, VVorces
ter, MA; Kun. L. Jocys, Mackinavv 
City, MI; A. Dumbra, Saginavv, MI; 
A. Barvicks, Scottville, MI; J- Miku- 
lionis, Sterling Hgts., Ml; Ruth 
Remeika, Fords, NJ; Susan Cova- 
lesky, Randolph, NJ; F. Brodsky, 
Brooklyn, NY; Regina Jonusis, 

jo žmona Julija, žmonos motina 
Agota Podresienė ir svainis Vy
tautas Šventoraitis.

-o-
Velionis buvo gimęs 1912 m. 

gegužės 28 d. Kielių kaime, Šir
vintų apskr. Buvo baigęs Karo 
mokyklos 20-tą laidą ir tarnavo 
inžinerijos batalijone. Pasitrau
kus į Vokietiją, pagilino žinias 
inžinerijos srityje. Atvykęs į 
Ameriką, dirbo inžinieriaus dar
bą.

Lietuvoje paliko seserį Brie
dienę. kurios vyras prieš kelioli-

DR. KAZYS MARTINKUS (1953-1984)

Sausio 13 d. suėjo 10 metų kai 
mirė Kazys Martinkus, Ph. D. 
Ta proga Chicagoje, VVisconsine 
ir Lietuvoje buvo aukojamos mi
šios už jo vėlę.

Gimęs ir augęs Chicagoje, dr. 
Kazys buvo labai pamilęs tėvų 
žemę, kurią aplankė du kartus. 
Studijuodamas Storres Connec- 
ticut universitete, atnaujino ir 
vadovavo lietuvių studentų klu
bui ir dėstė lietuvių kalbą uni
versitete.

1989 m. Lietuvoje Kryžių kal
ne buvo pastatytas kry žilis jo at
minimui.

1982 m. baigęs Storres Con-

Calverton, NY; Janina Bagdas, 
Douglaston, NY; J. Gravrogkas, 
Menands, NY; A. Vedeckas, Mas- 
sapeųua, NY; J. Budzeika, Nevv 
York, NY; Natalie Glovvacki, 
VVoodhaven, NY; A. J. Sabalis, 
VVoodhaven, NY.

Po 15 dol.: Irena Juodaitis, 
Holden, MA; Bertha Bedel, Bell- 
more, NY; M. Slavinskas, Nevv 
Hyde Park, NY; Aldona Kairys, No. 
Providence, RI.

Po 14 dol.: J. ir A. Baltrus, 
Pittsburgh, PA.

Po 10 dol.: Birutė Karmazi
nas, Groton, CT; Salomėja Salia
monas, Hartford, CT; Aldona Ba
rius, Monroe, CT; H. V. Vataitis, 
Old Saybrook, CT; Petronėlė Bag
donas, Plymouth, CT; A. Keniau- 
sis, VVaterbury, CT; J. Strungys, 
VVaterbury, CT; Kun. Gerald Mate- 
june, OP, VVest Hartford, CT; J. 
Antanavičius, Coconut Creek, FL; 
V. ir J. Dreseris, Spring Hill, FL; P. 
Mackus, Sunny Hill, FL A. B. Paliu
lis, Cicero, IL; S. Eiva, Brockton, 
MA; A. Astravas, Melrose, MA; Ele
na Vasyliūnas, Somerville, MA; K. 
Paulauskas, Uxbridge, MA; A. 
Petrutis, W. Hyannisport, MA; P. 
Žemaitis, M.D., Canton, MI; V. 
Kutkus, Dearbom, MI; Kun. A. Ba- 
bonas, Detroit, MI; S. Karaska, 
Delanco, NJ; Liuda Ciuoderis, Fort 
Lee, NJ; B. Balčiūnas, Manahavv- 
kin, NJ; VV. O. Jaskievicz, S. J., 
Bronx, NY; J. Lukošius, Brooklyn, 
NY; V. Solomonas, Centerport, 

ka metų mirė Los Angeles. CA. 
ir kitus gimines. Chicagoje liko 
giminaitis (sesers dukters sūnus) 
plastikos inžinierius \’irgis ir Er
nesta Gudeikos. Nevv Yorke liko 
brolio žmona Romaškienė ir jos 
duktė su šeima. Taip pat liko ve
lionio žmonos sesuo K. Svento- 
raitienė su sūnumis ir jų šeimo
mis. kurie visą laiką velioniu 
rūpinosi.

Mielas Pranai, tebūhię. Tau 
lengva svetinga Amerikos žeme
lė. o mes Tavęs niekuomet nepa
miršime.

K. Sventoraitienė

necticut universitetą bioch nu
jos doktoratu, Kazys buvo pasi
ruošęs dary ti ty rimus vaistų sri
tyje. Jo atminimui 1985 m. buvo 
įsteigtas stipendijų fondas. Sti
pendijomis y ra pasinaudoję vie
nuolika lietuvių kilmės studen
tų, siekusių magistro ar doktora
to laipsnio, tyrinėjusių vėžį bio
chemijos, chemijos, farmacijos 
ar medicinos srityse.

Suinteresuoti gauti daugiau 
informacijos ir stipendijos apli
kacijos formą, gali kreiptis adre
su: Dr. Kazys Martinkus Memo- 
rial Scbolarship Fund, Kristina 
Martinkus. 7120 S. Richmond, 
Chicago. IL 60629-3011. USA.

NY; Jadvyga Matulaitis, Hillcrest, 
NY; P. Korla, Schenectady, NY; P. 
Tribuisis, Providence, RI.

Po 8 dol.: Ona Merkis, So. 
Boston, MA.

Po 7 dol.: J. Kisielius, Nevv 
Haven, CT.

Po 5 dol.: J. Zeidat, Ocean- 
side, CA; Z. Merkevičius, East Ha
ven, CT; V. G. Abraitis, Palm Coast, 
FL; Bronė Arminas, Port St. Lucie, 
FL; Jane P. Gerdvilis, St. Peters- 
burg, FL; Marija Balčiūnas, Sunny 
Hills, FL; V. Karalius, Baltimore, 
MD; G. Mikužis, Baltimore, MD; 
Our Lady of Sorrovvs Convent, 
Brockton, MA; E. Uzpurvis, North 
Easton, MA; Z. Vizbaras, VVorces
ter, MA; J. Majauskas, Mt. taurei, 
NJ; L. Kasiuba, Brooklyn, NY; A. 
Pumputis, Middletovvn, NY; Jo
lanta Bagepalli, Schenectady, NY; 
C. Sakas, VVilliamsville, NY; T. 
Budininkas, VVoodhaven, NY; A. 
Koncė, VVoodhaven, NY; Sisters of 
Jesus Crucified, Elmhurst, PA; B. J. 
lacono, Philadelphia, PA.

Kiekviena auka yra didelė pa
galba Darbininkui. Laikraščio atei
tis priklauso nuo aukotojų dosnu
mo. Vien iš prenumeratos nebūtų 
galima išsilaikyti.

Už kiekvieną auką 
nuoširdžiai dėkojame.

Darbininko Administracija
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Anicetas Simutis, Lietuvos 
Ambasadorius prie Jungtinių 
Tautų, Lietuvos nepriklauso
mybės šventės proga vasario 16 
d. rengia priėmimą Jungtinių 
Tautų rūmuose. Įėjimas tik su 
pakvietimais.

Juozas Ivanauskas, Klaipėdos 
Teatro režisierius, New Yorke, 
La Momma teatre stato veikalą 
“Mažasis princas”. Veikalą pa
rašė Prancūzijos aviacijos kari
ninkas, apie mažąjį princą. Vei
kalas susilaukė didelio pasiseki
mo yra išverstas j daug pasaulio 
kalbų. Režisierius J. Ivanauskas 
nuo pat mažens domėjosi šiuo 
veikalu ir dabar jį realizavo sce
noje. Vaidina amerikiečiai akto
riai. Jo premjera bus už dviejų 
savaičių. Tikslią data pranešime 
vėliau. Teatras La Momma yra 
6 E. 1-st Street, tarp 2-nd Steet 
ir Bovvery. Tel. 212 505-2476.

Liet. Saulių Sąjungos išeivijo
je visuotinas atstovų suvažiavi
mas bus balandžio 16-17 d. Chi- 
cagoje.

Povilas Zumbakis, advokatas 
iš Chicagos, kalbės Lietuvos ne
priklausomybės šventės minėji
me, kuris bus vasario 20 d. Kul
tūros Židinyje.

Tautos Fondo tarybos posėdis 
įvyks vasario 26 d. Fondo būsti
nėje, gi valdybos posėdis bus sa
vaitę prieš tai.

Algimantas Liekis, humanita
rinių ir istorinių mokslų dakta
ras, buvo atvykęs iš Vilniaus ir 
rinko medžiagą Putname, Chi- 
cagoje ir New Yorke. Rašo VLI- 
Ko istoriją. Veikalas numatomas 
didelis, turės apie 800 puslapių 
ir bus išleistas Lietuvoje. Į Lie
tuvą Liekis grįžo sausio 17 d.

Pereitos savaitės “Darbinin
kas” Nr. 3, sausio 21 d., kaip 
visuomet, buvo išvežtas į Brook- 
lyno paštą trečiadienį, sausio 19 
d. Kai kuriose New Yorko miesto 
apylinkėse, pvz. Richmond Hill 
South, skaitytojai jo nebuvo 
gavę iki sausio 25 d., kada “Dar
bininko Nr. 4 buvo atiduotas į 
spaustuvę. Brooklyno pašte bu
vo gautas atsakymas, kad “keletą 
dienų dėl techniškų kliūčių paš
tas turėjo sunkumų su laiškų ir 
laikraščių paskirstymu". Atsi
prašome mielų skaitytojų, kurie 
Nr. 3 gaus pavėluotai. Per visus^ 
1993 metus “Darbininko visi 
numeriai buvo išvežti į paštą 
įprastu laiku — trečiadieniais 
tarp I ir 2 vai. popiet.

Veronika Keturakis, So. Bos
ton, MA, užmokėjo prenumera
tą su 1 (X) dol. čekiu. Nuoširdžiai 
dėkojame.

TALPINTUVAI PER TRANS- 
PAK siunčiami kas savaitę. Sku
bius siuntinius siunčiame AIR 
CARGO. Pinigai pervedami do
leriais. TRANSPAK, 2638 \V 
69th Street, Chicago. II, 60629. 
Telef. 312 4.36-7772. CONNEC- 
TICUT valstijoje 203 232-6600. 
BOSTONO apylinkėje 508 428- 
1(MM. (sk.)

Gera žinia New Yorko ir 
apylinkių lietuviams

VILTIES siuntinių agentūra 
praneša, kad vasario mėnesio 
konteineriui į New Yorką surink
ti siuntinių atvyksi me vasario 5 
d. Siuntinius priimsime Kultū
ros Židinio kieme (buv. spaustu
vės patalpose) nuo 12 vai. iki 4 
vai. popiet. Jokių muitų nėra. 
Mūsų telefonas: (617) 269-4455.

(Žiūr. skelbimą 6-tame psl.).

Spaustuvė ......(718) 827-1350
Vienuolynas ... (718) 235-5962
Vyskupas .......(718)827-7932
Salė (kor.) .......(716)827-9645
Salės adm......... (718) 235-8386

Virginijos Kochanskytės poe
zijos vakaras įvyks vasario 13 d. 
3 vai. popiet Kultūros Židinio 
apatinėje salėje. Virginija Ko- 
chanskytė yra baigusi Lietuvos 
konservatoriją ir yra dalyvavusi 
eilėje poezijos programų: vaidi
no 27 dramos pastatymuose, 9 
TV pasirodymuose ir 5 kino pa
statymuose.

Gina Kisieliūtė, 33 m. 
amžiaus, poeto Romo Kisieliaus 
dukra, sausio 11d. San Diego, 
CA, išėjusi į gatvę, kur vyko su
sišaudymas tarp policijos ir kri
minalinio nusikaltėlio, buvo 
mirtinai pašauta. Į ją pataikė po
licininko kulka. Sausio 17 d. pa
laidota Sv. Kryžiaus kapinėse, 
San Diego, CA. Velionė vaikys
tės dienose gy veno Brookly ne ir 
lankė Maironio lituanistinę mo
kyklą.

LB Manhattano apylinkė va
sario 12 d., šeštadienį, 7 vai. vak. 
Aušros Vartų parapijos salėje 
rengia Vasario 16-osios minėji
mą. Bus keli kalbėtojai, dailės 
paroda, kanklių koncertas bei at
gaiva.

Stefa Dimienė, D.D.S., Mid- 
dle Village, N Y, kasmet stiprina 
Darbininkų didesne auka. Ir šie
met prenumeratą užmokėjo su 
85 dol. čekiu. Nuolatinei mūsų 
spaudos rėmėjai nuoširdžiai dė
kojame.

M. Petrikas, Ormond Beach, 
FL, užmokėjo prenumeratą su 75 
dol. čekiu. Nuoširdžiai dėkoja
me už paramą ir linkime saulėtų 
dienų, persikėlus nuolatiniam 
apsigyvenimui iš New Yorko į 
Floridą.

Mindaugas Kreivėnas, Me
di a, PA, mirė 1993 m. gruodžio 
31 d. Palaidotas iš Sv. Andriejaus 
parapijos bažnyčios 1994 m. sau
sio 5 d. Sv. Petro ir Povilo ka
pinėse, Springfield, PA.

Algiui ir Eileen (Milauskaitei) 
Leveckiams, Scituate, MA, 
1993 m. lapkričio mėn. 6 d. gimė 
sūnus. Gruodžio 31 d. jis buvo 
pakrikštytas Stepono Jono var
dais St. Mary of the Nativity 
bažnyčioje Scituate, MA. Pirmu 
anūkėliu labai džiaugiasi Marga
rita ir Pranas Milauskai, Bosto
ne, MA; Steponas ir dr. Pelagija 
Leveckiai, Ormond Beach, FL. 
S. ir P. Leveckiai anksčiau gyve
no New Yorko apylinkėje.

Pabaltiečių bendras jaunimo 
slidinėjimas, jau penktą kartą, 
rengiamas vasario 4-6 dienomis 
Hunter Mountain. Išnuomoja
mos patalpos, slidės ir kiti reik
menys. Informacijos reikalais 
skambinti: Rimas Ignaitis 718 
296-2890 — po 8 v.v ; arba 201 
444-3060 visas 24 vai.

Skubiai parduodamas gražus 
condo butas Jupiter Bay apy
linkėje. Netoli vandenyno, prie 
gražaus tvenkinio. 2 miegamieji, 
2 vonios kambariai, butas apsta
tytas gražiais baldais. Yra teniso 
aikštė, baseinas, Clubhouse. 
Dėl kainos susitarsime. Skam
binti: (914) 761-2333 arba (914) 
941-3022. (sk.).

Reikalinga moteris ar vaiki
nas 2 pusdienius savaitėje — 
parnešti iš parduotuvės paniuk
tus, sutvarkyti 3 kambarius ir 
dirbti kitokią namų ruošą. Čia 
pat išnuomojamas mažas kamba
riukas su įėjimu tiesiog iš priean
gio. Skambinti: (718) 235-9218. 
(sk.).

Dr. Gunda Žymantienė, New 
York City, kaip kasmet, taip ir 
šiemet parėmė “Darbininką”, 
užmokėdama prenumeratą su 75 
dol. čekiu. Nuolatinei mūsų 
rėmėjai nuoširdžiai dėkojame.

Grace B. Austin, Short Hills, 
NJ, kaip kasmet, taip ir šiemet 
parėmė “Darbinininką”, atsiųs
dama 130 dol. čekį. Nuolatinei 
dosniai rėmėjai nuoširdžiai 
dėkojame.

Kun. Jonas Adomaitis, Mac- 
kinaw City, MI, nuolatos pare
mia mūsų spaudą. Šiemet užmo
kėjo prenumeratą, prisiųsdamas 
100 dol. čekį. Nuoširdžiai dėko
jame už paramą.

Charles Grubinskas, So. Bos
ton, MA, kaip kasmet, taip ir šie
met prisiuntė už prenumeratą 
100 dol. čekį. Nuolatiniam mūsų 
spaudos stiprintojui nuoširdžiai 
dėkojame.

Kazys Sipaila, Millbum, NJ, 
kiekvienais metais paremia Dar
bininką. Ir šiemet gavome iš jo 
100 dol. čekį už prenumeratą. 
Nuoširdžiai dėkojame už para
mą.

AUKOS BALFUI
(atkelta iš 7 psl.)

' '"S
K. Keblys, L. ir A. Lileikai, Lie
tuvių Moterų Kultūros Draugi
ja, V. Maželis, A. Menčiūnas, 
A. ir P. Petraičiai, J. ir A. Pum
pučiai, E. Rastenienė, Dr. R. 
Saldaitis-Čiurlienė, Shalins Fu 
neral Home, Simo Kudirkos 
Šaulių kuopa, V. Vaičiulis, I. ir 
A. Vakseliai.

$23.70 — Z. ir A. Dičpini- 
gaičiai.

Po $20 — J. Aly ta, E. Bar- 
čiauskienė, J. Botyrius, A. ir A. 
Butai, J. Burdulis, L. Gude
lienė, Z. Jurys, W. Klosis, G. 
Leonas, J. Matulaitienė, N. Mi4 
chura, G. Rajeckas, M. Ridikas,

Klaipėdos Krašto atvadavimo 71 metų sukakties minėjime 
meninę programą atlieka smuikininkas Julius"*Veblaitis ir 
rašytojas Paulius Jurkus. Kęstučio Miklo nuotrauka

Antano Masionio atsiminimų 
knyga “Ateitininkų dvasia ne
palūžo" gaunama ir “Darbiniu*- 
ko administracijoje. 214 psl. 
knyga gausiai iliustruota. Kaina 
$10. persiuntimo išlaidoms pa
dengti pridedama $2. Užsakoma 
adresu: "Darbininkas", 341 
Highland Blvd., Brooklvn. NY 
I1207.

PRENUMERATA 
TIK 5 DOL. METAMS!

Kas norėtų savo giminėms 
Lietuvoje užsakyti savaitraštį 
"Naujasis Dienovidis", prenu
merata tik 5 dol. metams. Ame
rikoje oro paštu —35 dol. Reikia 
nusiųsti adresą ir 5 dol. arba 35 
dol. čekį "N. Dienovidžio" Ame
rikos Rytų pakraščio atstovams: 
Rožei Somkaitei, 386 Hillside 
Pi., So. Orange, NJ, 07079, arba 
Vytautui Maželiui, 422 Mena- 
han St., Ridgewood, NY 11385.

"Naujasis Dienovidis" yra vie
nas iš pačių geriausių savaitraš
čių. Jo puslapiuose rasite infor
maciją ir kritišką žvilgsnį į įvai
rias dabarties Lietuvos gyveni
mo sritis: politinę, literatūrinę, 
ekonominę, istorinę ir religinę.

Klaipėdos krašto minėjimo rengėjai ir programos dalyviai Kultūros Židinyje.

Klaipėdos krašto atvadavimo 
minėjimas buvo numatytas su
rengti sausio 17 d., bet tada 
siautė šalčiai. Minėjimas buvo 
atidėtas į sausio 23 d.

Ir tą dieną buvo dar slidu, bet

L. Vaitkevičius, V. Veršelis, M. 
ir V. Vygantai.

Po $15 — V. Birutis, V. Bla- 
žaitis, O. Danisevičius, M. ir V. 
Žukauskai.

Po $10 dol — R. Brakas, E. 
Daidynas, A. Dėdinas. K. Grau
dis, L. Jankauskaitė, R. Jasin- 
skas, J. C. Kevett, S. Kulienė. 
S. K. Lukas, A. Lukoševičius. 
C. Matuzas, A. J. Miknius, A. 
Ruzgas, A. Žukienė.

Po $5 — V. Kundrotas. E. Vil- 
činskienė, K. Vincentas.

$1 — X. Y.

Naujais “Darbininko" skaity
tojais galima tapti kiekvieną 
i net ųs*’dieną — nebūtina laukti 
Naujųjų Metų! Nauja prenume
rata prasideda nuo užsakymo 
dienos. Tad "Darbininko skai
tytojai. kurie laikraštį skaito, bet 
dar nrpr.emimrruoja. kviečiami 
stoti ir į prenumeratorių šeimą 
jau šiandien!

Pirmą kartą New Yorke! 
Vilniaus Universiteto studenčių choro 

’VIRGO" 
KONCERTAS

1994 m. vasario 6 d., sekmadieni, 2:30 vai. p.p. 
Kultūros Židinyje, 361 Highland Blvd., Brooklyn, NY.

įėjimo auka $13.00. 
Pensininkams ir jaunuoliams iki 21 m. - $10.00.

Salėje vietos bus numeruotos, tad bilietus prašome įsigyti iš anksto.
Bilietus platina:

NY - Kęstas ir Asta Bileriai - (718) 847-8735 
Marytė Šalinskienė - (718) 296-2244

NJ - Julius Veblaitis - (908) 687-4943
Bilietus galima įsigyti ir pas LB Queens ap-kės valdybos narius ir prieš koncertą prie įėjimo. 

Čekius rašyti: Lithuanian-American Community
Prieš koncertą (nuo 12 vai.) ir po koncerto možojoje salėje veiks kavinė, bus karšti pietūs ir baras. 

Visus maloniai atsilankyti kviečia
LB NY Oueens apylinkės valdyba ir talkininkai

PRISIMINTAS KLAIPĖDOS KRAŠTAS

pavažiuoti buvo galima. į minė
jimą atsilankė apie 60 žmonių.

Minėjimą pradėjo šaulių kuo
pos pirmininkas Kęstutis Mik- 
las, prisimindamas šaulių daly
vavimą sukilime. Tylos minute 
buvo pagerbti žuvę sukilimo da
lyviai. Toliau programai vado
vauti buvo pakviesta kuopos vi
cepirmininkė Vida Jankaus
kienė.

Invokaciją sukalbėjo šaulių 
kuopos kapelionas Tėv. Leonar
das Andriekus, OFM. Sveikini
mo žodį tarė Lietuvos gen. kon
sulas Linas Kučinskas.

Paprastai tokiuose minėji
muose dalyvaudavo Anicetas Si
mutis, dabar ambasadorius prie 
Jungtinių Tautų. Šį kartą jis ne
dalyvavo, nes New Yorko kate-

“Lietuvos aidas”, patriotinės 
minties, plačios informacijos 
dienraštis, daugiausiai skaitomas 
išeivijos lietuvių, 1994 metams 
paliko tą pačią metinę prenume
ratą— $85 oro paštu. Kiti Lietu
vos dienraščiai prenumeratą oro 
paštu pakėlė 50%. Jau laikas už
sisakyti "Lietuvos aidą" 1994 
metams arba pratęsti turimą 
prenumeratą. Čekį $85 išrašyti:
Lietuvos aido vardu ir siųsti 

JAV įgaliotiniui adresu: Bronius 
Juodelis, 239 Brookside Lane. 
Willowl>r<K)k, II. (50514.Telef. 
708 986-1613.

Gražus spalvotas “Darbinin
ko kalendorius buvo išsiunti
nėtas visiems skaitytojams gruo
džio mėn. pradžioje. Kas dar jo 
negavo, prašom pranešti admi
nistracijai. skambinant telefonu 
(718) 827-1351. Dar yra likusių 
kalendorių; juos galima užsisa
kyti aukščiau duotu telefonu ar 
parašant laišką: Darbininkas , 
341 Highland Blvd.. Brooklyn. 
NA. 11207. Kalendoriaus kaina 
$4.00. Daug skaitytojų užsisakė 
dar |>o keletą kalendorių, kad iš
siųstų juos giminėms į Lietuvą. 

droje vyko pamaldos Jungtinių 
Tautų nariams.

Paskaitą skaitė dimisijos majo
ras Balys Raugas. Jis prisiminė 
Klaipėdos krašto istoriją, jo atva
davimą, šaulių vaidmenį, prisi
minė ir Karaliaučiaus krašto liki
mą, nes Vytautas sakė, kad tai 
jo tėvonija. Dabar jį valdo rusai. 
Ir Mažoji Lietuva turėtų sugrįžti 
Lietuvai.

Toliau, buvo meninė progra
ma. Ji turėjo būti kitokia, nes 
vienas dalyvis, Vytautas Daugir
das, buvo išvažiavęs į Lietuvą. 
Paulius Jurkus paskaitė savo 
eilėraštį, parašytą 1938 m. 
Eilėraštis buvo apie jūrą ir mer
gaitę. Skaitymą Julius Veblaitis 
palydėjo smuiko grojimu.

Toliau smuikininkas Julius 
Veblaitis pagrojo 4 kūrinius: 
Beethoveno — Minuetą, Schu- 
manno — Svajonės, Schuberto 
— Serenadą, Franc Gossec — 
Gavotą. Palyda buvo grojama iš 
kasetės. Prie jos prisiderino 
smuikininkas.

Su Klaipėda artimai yra susi
ję žemaičiai. Todėl pabaigai 
paskaitytas humoristinis Butkų 
Juzės eilėraštis “Žemaičių sti
prybė". Telšių tarme eilėraštį 
paskaitė Paulius Jurkus.

Pabaigos žodį tarė pirminin
kas Kęstutis Miklas, padėkoda
mas programos dalyviams. Jis 
priminė ir tai, kaip sunku su
rengti tokius minėjimus. Darbo 
daug, išlaidos nemažos, o publi
kos atsilanko labai mažai. Rengi
niai darosi nuostolingi. Valdyba 
apsisprendė tokių minėjimų kas
met nerengti. Kitas Klaipėdos 
krašto minėjimas bus tik po 4 
metų.

Pal>aigai buvo sugiedotas Lie
tuvos himnas. Po to buvo vaišės, 
pasižmonėjimas, užtrukęs apie 
porą valandų. Vakaras praėjo 
jaukioje nuotaikoje. Pirmininkas 
K. Miklas moka tokius renginius 
organizuoti ir juos gerai praves
ti. Viskas buvo sklandu ir nuotai
kinga. (p. j.)

I


